DPM – CPM – CONTACTPERSONEN
Drents Platform Mantelzorg (provinciaal) heeft tot doel:
 Bevorderen van emancipatie van mantelzorgers en bewust maken van de positie van de
mantelzorgers
 Versterken van de maatschappelijke positie van mantelzorgers op het terrein van wonen, werk,
welzijn en zorg.
 Erkennen door de samenleving van mantelzorgers als gelijkwaardige partij in de zorg.
 Opkomen voor de belangen van de mantelzorgers.







Taken van het DPM zijn o.a.
Onderhouden van contacten met en het behartigen van de belangen van de Contactpunten
Mantelzorg in Drenthe.
Ondersteuning bieden aan Contactpunten Mantelzorg in Drenthe – op basis van vraag – met
betrekking tot advies, informatie, kennisoverdracht en voorlichting.
Verzorgen van de gezamenlijke informatieverstrekking en gebruik maken van kenniscentra als
Movisie, Mezzo, OpKracht en AVI.
Ondersteunen van het overleg tussen CPM’s – zogenaamd Plenair Overleg – ten behoeve van
uitwisseling tussen de CPM’s (“halen en brengen”), verspreiden van (landelijke) vernieuwing,
actuele ontwikkelingen in Drenthe, delen van kennis en uitwisselen van informatie (jaarlijks 3
bijeenkomsten Plenair).
Ondersteunen van de leden WMO-adviesraden (portefeuille mantelzorg) en belangenbehartigers
in Drenthe (Contactpunten Mantelzorg) in nauwe samenwerking met Mezzo (consulent).

Contactpunten Mantelzorg (lokaal) hebben tot doel:






het versterken van de inbreng van mantelzorgers als zorgverleners;
erkenning van de grote maatschappelijke waarde van de mantelzorgers;
het gebruik maken van de ervaring, kennis en behoeften van mantelzorgers;
het scheppen van goede voorwaarden voor mantelzorgers;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren- staande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Taken van de CPM’s zijn:
 het faciliteren van de wederzijdse ondersteuning voor mantelzorgers,
 het geven van voorlichting aan mantelzorgers en aan de organisaties en instellingen
 het organiseren van diverse activiteiten voor en door mantelzorgers,
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