Open plaats: dagondersteuning
Profiel cliënt
De kandidaat zorgvrager is bij voorkeur max. 40 jaar en is een persoon met een licht tot
ernstige mentale beperking.
 De cliënt kan actief deelnemen aan een activiteitenaanbod in groep.
 De cliënt kan deelnemen aan het leven in groep en aan externe activiteiten, met
wisselende begeleiding (medewerkers Kerckstede, vrijwilligers, externe diensten).
 De cliënt heeft een zekere graad van zelfredzaamheid.
 De cliënt heeft geen bijkomende gedrags- of emotionele problematiek.
Aanbod
Er worden diverse activiteiten aangeboden. De activiteiten kunnen een vormend,
ontspannend of arbeidsmatig karakter hebben.
Bij het opstellen van het individueel programma wordt rekening gehouden met de interesses,
mogelijkheden en individuele ontplooiingskansen.
Het ondersteuningsaanbod en de intensiteit van de ondersteuning zijn dan ook verschillend.
De medewerkers bieden ondersteuning op verschillende domeinen en streven ernaar,
de kwaliteit van leven van de cliënt te waarborgen en/of te verhogen.
Het activiteitenaanbod wordt georganiseerd van maandag tot vrijdag tussen 9.30u en 16.30u
met uitzondering van een aantal sluitingsdagen en verlofperiodes.
Er kan in volledige of halve dagen aangesloten worden.
Over de middag wordt een warme maaltijd aangeboden.
Cliënten worden verwacht aanwezig te zijn
tegen ten laatste 9.15u om de activiteiten om 9.30u aan te vatten
en om 13.45u om de activiteiten om 14.00u aan te vatten.
Vooropvang van 8.00u tot 9.15u en na-opvang van 16.45 u tot 18.00u zijn bespreekbaar.
Vervoer van huis naar Kerckstede en terug, wordt met de cliënt en zijn netwerk besproken.
We stimuleren een leertraject tot zelfstandigheid: per fiets, te voet, met openbaar of ander
vervoer. Indien nodig worden andere opties besproken.

Opnamecriteria
 Het aanbod staat open voor cliënten binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
of cliënten met een Persoonsvolgend Budget (PVB).
 Regio: West-Vlaanderen

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem dan contact op met een medewerker van de sociale dienst:
Trees Vulsteke: 051/26.96.60 of vulsteke.t@kerckstede.be
Fien Vandendriessche: 051/26.96.60 of vandendriessche.f@kerckstede.be
Wil je meer informatie over Kerckstede, bezoek onze website: www.kerckstede.be
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