Doelstelling
a. In algemene zin rekent het ISP het volgende tot haar taak:
Voorlichting: het geven van voorlichting over juridische,sociaal-maatschappelijke, preventieve en
rehabiliterende zaken aan (ex)-cliënten en verwanten, o.a. de
eerste-lijnsvoorzieningen, dagbesteding, arbeidsrehabilitatie, gedwongen opname (BOPZ),
Behandelingsovereenkomsten (WGBO), Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ), Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), wonen en werken;
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wet Werken naar Vermogen
Onderlinge steun
het bieden van praktische ondersteuning vanuit de "onderlinge-Steun"-gedachte;
Werkervaring
het bieden van werkervaring aan de ervaringsdeskundigen die binnen het ISP werkzaam zijn.
b. Dit valt uiteen in de volgende concrete deeltaken
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Voorlichten, informeren over en eventueel faciliteren van verschillende vormen van
lotgenotencontact zoals: adviseren van cliënten of partners en verwanten bij het opzetten
van lotgenotenkringen. Hierbij kan gedacht kan worden aan groepen voor: partners van
dementerenden,verwanten van- mensen die suïcide -willen- plegen, kinderen van ouders
met psychische problemen, of de ouders zelf;
Verwijzen naar de verschillende cliënten-organisaties die in regio of land aktief zijn; o.a. de
Vriendendienst voor mensen die nieuwe contacten zoeken.
Voorts informeert het ISP over: o.a. medicijnen en hun bijwerkingen; alternatieven voor het
reguliere circuit; rechten en plichten van cliënten in de ggz; actuele informatie over de ggz;
dagbestedings- en arbeidsrehabilitatie-mogelijkheden; verslavingszorg ; probleemsituaties
en mogelijkheden binnen het maatschappelijk veld; sociale voorzieningen en verzekeringen;
Ook geeft zij een digitaal maandblad uit: de ISP-Nieuwsbrief. Zo wil het ISP funktioneren
als forum voor hen die vernieuwende ideeën hebben over de geestelijke gezondheid(szorg).
Zo kunnen grensverleggende impulsen richting ggz-instellingen worden gegeven.
Het ISP vervult een rol als sleutelfiguur van het sociaal-juridisch spreekuur.
Middels haar bezoekersgroep wil zij mensen vanuit onderlinge steun uit hun problematiek
en isolement helpen; en:
Tenslotte is het ISP actief middels het bevorderen van voorzieningen die het snijvlak van de
ggz raken, en het bespreekbaar maken hiervan voor een breder publiek. Zo is in het najaar
1996 in samenwerking met Welzijnswerk Centrum-Zuid (C.Z.) en de Cliëntenbond ZK een
symposium over Huisuitzettingen (op)-Sporen van Ontspoorden, in Haarlem gerealiseerd
(zie slotverklaring), in 2003 werd samen met het WFFF het miniconges "de Uitdaging van
de 1e lijn GGZ" in de oude HBS aan de Zijlsingel te Haarlem en in 2004 volgde het
minicongres "de kracht van het Zelfdoen" in samenwerking met Primo-nh gehouden in
Hotel Haarlem Zuid. In datzelfde jaar werd het Onderzoek Woonwensen Dak- en thuislozen
in Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden (KAM-gebied) in samenwerking met het
DTV (en gefaciliteerd door voorm. RPCP KAM) gerealiseerd.

