MODULE DAGACTIVITEIT

Ortho-agogisch centrum

Broeder Ebergiste

zorggebonden personeel

In module 5/ dagactiviteit is de begeleiding gedurende de openingsuren van het dagcentrum altijd
fysiek aanwezig voor begeleiding en permanentie. De begeleiding wordt collectief aangeboden. Dit
betekent voor meerdere personen tegelijkertijd op eenzelfde locatie. Deze module wordt op drie
verschillende locaties (Vurste, Gent, Deinze) aangeboden.
Jouw activiteitenprogramma vertrekt vanuit jouw wensen, interesses en talenten en je specifieke noden
in de groep. De organisatie gebeurt in groepsverband maar de aanpak is individueel. De begeleidingsintensiteit van een groep wordt afgestemd op de zorgvragen en kan variëren. Je kan gedurende het
ganse jaar op wekelijkse basis gebruik maken van dagactiviteit bv. drie dagen in de week.
Deeltijdse dagactiviteit in groep kan gecombineerd worden met individuele ambulante of mobiele
ondersteuning (bv: begeleid werken). Het kan zijn dat je activiteitenprogramma zich helemaal afspeelt
binnen het Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste (bv: houtatelier, crea, dienstverlenend werk, ...)
maar het is ook mogelijk dat je daginvulling vooral buitenshuis invulling krijgt bijvoorbeeld: zwerfvuil,
fitness, vrijwilligerswerk in een school, …) of een combinatie daarvan.

specifieke
dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening
- Er is geen sociale dienst aanwezig. Je organiseert je sociale administratie zelf.
Bij vragen rond je maatschappelijke dienstverlening richt je je in eerste instantie tot
reguliere diensten (bv: dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit, sociaal huis in de
gemeente…)
- Indien nodig kan je beroep doen op je persoonlijk begeleider of de ortho-agoog die
jou hierbij kan helpen. Indien nodig kunnen deze medewerkers advies krijgen van de
sociale dienst.
- In zeer complexe of moeilijke sociaal-administratieve dossiers kan de sociale dienst ad
hoc overnemen of ingeschakeld worden als bemiddelende en coördinerende schakel
tussen jou, je netwerk en andere betrokkenen.

centrum voor dagbesteding

locatie Gent: dagcentrum Het veer | Deinze: dagcentrum Ter Linde |
Vurste: dagcentrum Borgwal
- Het centrum voor dagbesteding is dagelijks open van maandag tot vrijdag van 9.00 u tot
17.00 u met uitzondering van enkele (collectieve) sluitingsdagen (bv: kerstperiode, feestdagen, zomerverlof, ...). Deze sluitingsdagen worden bij het begin van elk kalenderjaar
meegedeeld.
- Begeleiders bieden je de nodige zorg en ondersteuning aan op verschillende levensdomeinen in functie van je activiteitenprogramma en op de momenten die je aanwezig
bent in de dagbesteding.
- Er wordt dagelijks een warme maaltijd bereid.
- Er zijn gemeenschappelijke momenten in de leefgroep zoals onthaal, koffiepauze,
maaltijd, … waarbij steeds permanentie of begeleiding voorzien wordt.
- Je hebt recht op een persoonlijk begeleider (PB). Deze is je eerste aanspreekpunt om
samen met jou stil te staan bij jouw vragen en wensen en de ondersteuning die nodig is
om dit mogelijk te maken. Persoonlijk begeleiderschap opent geen recht op 1/1 externe
begeleiding (bv. individuele begeleiding bij bioscoop - of restaurantbezoek).

dag
basiszorg

medische zorg

Ortho-agogische dienstverlening
- De ortho-agoog waakt erover dat je dienstverleningsplan (DVP) van bij de opname
goed is opgesteld en dat al je noden en wensen op verschillende levensdomeinen
besproken en opgevolgdworden.Waarjouwpersoonlijk begeleiderje rechtstreeks en op een
directe manier ondersteunt bij de uitvoering van je DVP, volgt de ortho-agoog dit van op
afstand.
- De ortho-agoog zal vanuit zijn specifieke deskundigheid ondersteuning bieden bij
psychische of medische problemen, gedrags- of emotionele moeilijkheden, agressie, …
- Bij moeilijkheden in de afstemming tussen welke ondersteuning jij vraagt en wat O.C.
Broeder Ebergiste kan bieden, zoekt de ortho-agoog in overleg met jou een passend
antwoord.

ondersteunende
dienstverlening

In de module dagactiviteit zitten medewerkers vervat voor:
- het bereiden van maaltijden,
- het onderhoud in en om het gebouw,
- het uitvoeren van klussen en kleine herstellingen,
- het organiseren van gemeenschappelijk vervoer (van en naar dagcentrum),
- het zoeken van vrijwilligers om jou te ondersteunen bij bv. een uitstap.

- Wanneer je uitsluitend beroep doet op module 5/ dagactiviteit gaan we ervan uit dat je
je medische ondersteuning zelf organiseert in je thuiscontext.
- Voor kinesitherapie werk je in eerste instantie samen met je eigen therapeut. Als je
dagelijks naar het dagcentrum komt, kan het moeilijk zijn om thuis je kinesitherapie te
organiseren. In die situatie bestaat de mogelijkheid dat jouw eigen kinesist of de kinesist
waar wij vanuit het Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste mee samenwerken, je
behandelt tijdens de dagactiviteituren (openingsuren dagcentrum).

woon- en leefkosten

infrastructuur en accommodatie

Voor cliënten aanwezig in de voorziening op 1/1/2017 loopt de bestaande regeling financiële bijdrage
verder.

- Atelierruimte, leefgroepruimte, polyvalente ruimte, tuin.
- Minibus.

- Voor maaltijd, verzorgingsproducten, EGW, … worden geen kosten bovenop de bijdrage aangerekend.
- Andere individueel toewijsbare kosten (bv: vervoerskosten, medicatie, extra kledij boven het voorziene
budget, …) worden wel op individuele basis gefactureerd.
- Informatie en afspraken zijn opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst en bijlagen.
Het Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste zal geleidelijk en uiterlijk tegen 31/12/2020
overschakelen naar woon- en leefkosten.
Voor nieuwe cliënten geldt de bijdrageregeling niet meer. Zij betalen via het systeem van woon- en
leefkosten.
- Gebruik van de infrastructuur; EGW; materiaalkost voor kleine technische herstellingen,… worden
verrekend binnen de woonvergoeding.
- De niet-personeelsgebonden kosten (bv. producten voor wassen kledij, maaltijd, …) die gepaard gaan
met het gebruik van de ondersteunende diensten worden aangerekend binnen de leefvergoeding.
- Individueel toewijsbare kosten (vervoer, medicatie, uitstap,…) worden aangerekend.
- Informatie en gedetailleerde afspraken worden opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst en bijlagen.

MODULE DAGACTIVITEIT
DAG
BASISZORG

locatie Gent: dagcentrum Het veer | Deinze: dagcentrum Ter Linde |
Vurste: dagcentrum Borgwal

Collectieve begeleiding en permanentie
op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 u

Aanvullend:

- geïndividualiseerd activiteitenschema
op de campus en in de buurt

- individueel: Begeleid Werken en
dienstverlenend werk

- georganiseerd activiteitenaanbod en
enclavewerking

BEGELEIDING EN
PERMANENTIE

- Gedifferentieerde begeleiding en
permanentieaanbod afhankelijk van
de zorgvraag en organisatorische
mogelijkheden
Bv: maaltijdbegeleiding, individuele
gesprekken, structurering, assistentie bij
persoonlijke hygiëne,….

in een beperkte regio en zonder extra begeleiding

eel begeleid werken/ halve of anderhalve
dag)

- Er is geen medische ondersteuning
voorzien. Je staat zelf in voor de
organisatie van je gezondheidszorg.

- Intensief/continu/nabij

- Collectief vervoer (ochtend en avond) wordt georganiseerd

- Allerlei combinaties en mogelijkheden

bespreekbaar (voltijds-deeltijds/ aterlierwerking en individu-

SPECIFIEKE
DIENSTVERLENING

Persoonlijk begeleider

Ortho-agoog

ONDERSTEUNENDE
DIENSTVERLENING

Huishoudelijke dienst:

volgens regeling voor middagmaal

geregeld op weekdagen, ook voor
bus vervoer

Technische dienst:

inzetbaar op weekdagen, ook voor
bus vervoer
Voedingsdienst:

organiseren vrijwilligerswerking

Sociale dienst ad hoc

