WAT BIEDEN WIJ?
Wij begeleiden op verschillende domeinen:
- zelfstandigheidstraining

- netwerkontwikkeling

Je wil dat je dochter zich zelfstandig kan wassen,
haar tanden kan poetsen, …. Zelf slaag je er niet
in om dit bij haar te bekomen.

Je dochter voelt zich eenzaam in het weekend, ze
weet ook nooit wat te doen. Waar zou zij naartoe
kunnen?

Als ouder heb je nood aan meer informatie over
beschermingsmaatregelen eens je kind 18 wordt.

Op school eet je zoontje zelfstandig en durft hij
van alles proeven. Thuis is iedere maaltijd een
strijd.

Je wil je kind inschrijven in een plaatselijke
sportclub. Om dit te doen slagen is het belangrijk
dat de trainer weet hoe hij met jouw kind moet
omgaan. Je ziet het niet zitten om dit alleen aan te
pakken.

- opvoedingsondersteuning

- ontwikkelingsstimulering

- ondersteuning naar het latere wonen en
werken

Je krijgt geen vat op je dochter. Zij luistert niet,
doet gewoon haar zin en wordt heel kwaad als je
er over wil praten.

Als ouder wil je weten welk spelmateriaal geschikt
is voor je kind en hoe je samen aan de slag kunt.

- het geven van informatie en advies over de
beperking

Je zoon heeft kenmerken van ASS. Wat is dat en
wat doe je?

Elke schooldag verloopt moeilijk. Je wilt je zoon op
tijd naar school brengen, op tijd in bed stoppen, …
Hij blokkeert telkens.

Je vindt het belangrijk dat je zoontje ondanks zijn
beperking school kan lopen in het gewoon
kleuteronderwijs. Hij heeft wel nood aan extra
stimulering in de klas.

Binnen een aantal maanden zal andere
hulpverlening worden opgestart. Je hebt iemand
nodig om de situatie thuis te overbruggen.
Je kind is schoolverlater, maar je geraakt maar
niet wijs uit alle diensten en administratie.
Bovendien vind je het moeilijk om overal alleen
aan te kloppen.

DE BRANDING

WIE KAN BIJ ONS TERECHT ?

HOE WERKEN WIJ?

Wij richten ons tot kinderen en jongeren vanaf 2,5
tot 26 jaar met (een vermoeden van) een mentale
beperking, al dan niet in combinatie met een
bijkomende beperking.

Contactpersoon is Martine
intakeverantwoordelijke.
:058 52 12 52

Wij werken actief samen met de context.

Een aanmelding kan vanuit de context of via een
verwijzende dienst.
Neem vrijblijvend contact voor meer informatie.

Dit aanbod is rechtstreeks toegankelijk of je
beschikt via de toegangspoort over de modules
begeleiding en dagopvang.
Wij bieden begeleiding aan binnen de regio’s
Veurne, Diksmuide en Oostende.
De begeleiding kan doorgaan op de dienst, thuis,
op school, in de vrijetijdsbeweging, ….

WAT IS DE KOSTPRIJS?
Per begeleiding wordt een wettelijk vastgelegde
bijdrage gevraagd van € 5 (indexafhankelijk).

Vanstechelman,

Dienst voor mobiele en
ambulante begeleiding

:martine.vanstechelman@vocderozenkrans.be

Na de aanmelding volgt een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek gaan we na of onze dienst een
gepast aanbod kan bieden.
Na de beslissing tot begeleiding stellen we, in
dialoog met het kind of de jongere en de context,
een begeleidingsplan op. Hierin leggen we
doelstellingen, frequentie en duur van de
begeleiding vast. Dit begeleidingsplan zullen we
regelmatig evalueren en indien nodig bijsturen.

VOC De Rozenkrans
Multifunctioneel centrum
Dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp
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