PROFIEL OPEN PLAATS DAGONDERSTEUNING H.HART – VZW PAMELE

Beschrijving algemeen zorgaanbod vzw Pamele
Wij zijn een erkende zorgaanbieder die gelegen is in het centrum van Kortrijk en biedt hierdoor
tal van mogelijkheden op vlak van inclusie.
Naast dagondersteuning bieden we ook intensieve woonondersteuning aan.
Onze dienstverlening richt zich naar personen met een motorische beperking en/of een nietaangeboren hersenletsel al dan niet in combinatie met lichte cognitieve stoornissen. Deze
laatste mogen niet primair aanwezig zijn.
We begeleiden de gebruiker vanuit ons multidisciplinair team (zorgkundigen, verpleegkundigen,
kinesisten, logopedisten, sociale dienst, orthopedagoge, opvoeders, pastorale dienst,
ergotherapeut)
We garanderen een verpleegkundige permanentie (24/24).
We bieden onze gebruikers een zinvolle dagbesteding. Het gaat vooral om vrijetijdsgerichte
activiteiten. Bv. crea, kook- of bakactiviteit, zwemmen, paardrijden, bowling,… Uiteraard zijn
deze activiteiten aangepast aan de mogelijkheden en de interesses van de gebruiker.
Deze activiteiten worden mede ondersteund door professionals maar ook vrijwilligers sluiten
aan.
Gebruik van dagondersteuning kan steeds gecombineerd worden met volgende therapieën:
kiné en logo.
Gezien de kleinschaligheid en het open karakter van de infrastructuur kunnen we momenteel
geen gebruikers toelaten met sterk agressief, storend of wegloopgedrag.
Een afzonderingsruimte of time – out ruimte kan niet aangeboden worden, bijgevolg zijn zware
psychiatrische, ASS en zware mentale problematieken tegenindicaties.

Beschrijving van de accomodatie:
Het dagcentrum situeert zich binnen de infrastructuur van de woonondersteuning. Er is een
afzonderlijke ruimte voorzien. In de voormiddag functioneert de dagondersteuning
zelfstandig/apart, maar in de namiddag sluiten gebruikers van de woonondersteuning aan bij de
activiteiten.
Het vervoer kan georganiseerd worden vanuit de ruimere zorggroep, mits ze binnen een straal
van 10km wonen. Indien men verder woont dient een externe vervoersorganisatie
ingeschakeld te worden.

Opname criteria
- beschikken over een gunstige PEC-beslissing voor dagcentrum, motorisch B
- Beschikken over een PVB
- Voorkeurregio: West-Vlaanderen, regio Kortrijk omwille van de haalbare afstand.

Contactgegevens
Tavernier Joke – 056/321.297 of joke.tavernier@h-hart.be

