Woensdagmiddag en zaterdagopvang
In Dalfsen bieden wij activiteiten voor kinderen op de woensdagmiddag
en zaterdag. Dit doen wij in een veilige omgeving waar activiteiten
worden aangeboden die zijn afgestemd zijn op de behoefte van de
deelnemers.

Ambulante begeleiding

Logeerweekenden en vakanties
Voor jongeren vanaf 14 jaar organiseren wij een keer per maand een
weekend. Daarnaast organiseren wij in de schoolvakanties voor kinderen
vanaf 8 jaar een midweek. Jongeren en kinderen die behoefte hebben
aan structuur en voorspelbaarheid zijn hier van harte welkom.
Hoe zijn wij te bereiken?
Vragen over wonen, dagbesteding/werken/ambulante begeleiding:
welkom@omegagroep.nl
Vragen voor ambulante begeleiding kunnen ook rechtstreeks naar:
thoofd@omegagroep.nl
Voor algemene vragen kunt u mailen naar: info@omegagroep.nl
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Dokter van Deenweg 50, 8025 BC Zwolle
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Iedereen heeft wel eens iemand nodig die naast hem staat
en hem verder helpt….

Wanneer je het niet meer alleen redt…
Voor ieder mens geldt dat hij het liefst zelf de regie over zijn leven
heeft. Maar soms lukt dat een tijd niet. Wij bieden professionele hulp
om weer verder te kunnen.
Uitgangspunt van onze visie is: … het gaat om wie je bent. Wij erkennen
de cliënt om wie hij is. Wij erkennen wat hij nodig heeft om zich veilig
te voelen. Wij onderzoeken met hem wat zijn netwerk voor hem kan
betekenen. Maar ook wat hij voor zijn netwerk kan betekenen. Wij
vinden ook dat een zinvolle daginvulling helpt om betekenis aan het
leven te geven en helpen daarmee als dat nodig is.
Onderdeel van de Omega Groep is Het Middelpunt. Hier werken mensen
met een christelijke levensovertuiging. Het christelijk geloof is voor deze
medewerkers de bron van waaruit wordt geleefd en gewerkt.
Hoe ziet die professionele hulp eruit?
Onze begeleiders gaan met de cliënt een relatie aan om vertrouwen op
te bouwen. Wij vinden het ook belangrijk om het gezin en/of het netwerk
hierbij te betrekken. Zo willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de
levenskwaliteit van het individu. Vanuit deze wederzijdse, respectvolle
relatie onderzoeken wij wat helpend is en beantwoorden wij het appèl
wat de cliënt op ons doet.
Welke begeleidingsvormen bieden wij hierbij?
• Opvoedingsondersteuning
In een gezin waar een kind of een ouder met een beperking leeft kan
de druk op het hele gezin groot worden. Zo groot dat je er samen
niet meer uitkomt. Vanuit onze visie begeleiden wij het hele gezin
of als dat nodig is, elk gezinslid apart en maken met elkaar één
plan wat het hele gezin kan helpen. Wij hebben veel ervaring in het
begeleiden van gezinnen om elkaar (weer) te gaan begrijpen. Ook
wanneer het gaat om leren omgaan met autisme of psychiatrische
en/of gedragsproblematiek. Wij richten ons op het elkaar positief
versterken in het gezin en we helpen om de kracht van ieder individu
hierbij zichtbaar te maken.

• Individuele ambulante begeleiding
Bij individuele ambulante begeleiding komen we bij de cliënt thuis en
bieden hulp op één of meer gebieden waar dat nodig is. Dit kan zijn:
o Ondersteuning bij het organiseren van het huishouden
o Hulp bij administratie, financiën en contact met instanties
o Begeleiding in het omgaan met de (psychisch dan wel verstandelijke)
beperking
o Hulp bij het plannen en structureren op diverse levensgebieden
o Hulp in het zoeken van werk, school of dagbesteding waarbij we gebruik
kunnen maken van onze jobcoaches en werk/dagbestedingsplekken
o Kinderen en/of jongeren spelenderwijs helpen bij hun ontwikkeling
• Begeleid Zelfstandig Wonen
Begeleid zelfstandig wonen is een vorm van ambulante dienstverlening
waarbij de cliënt een eigen woning heeft maar wel nabijheid nodig heeft
voor hulp op een of meer gebieden.
Vanuit ons ambulante team kunnen we die nabijheid bieden die nodig
is. Wij zijn hiervoor, indien nodig, 24 uur per dag beschikbaar.
Wij kijken, samen met de cliënt, op welke gebieden hij nabijheid en
ondersteuning nodig heeft. Wij gaan daarbij een respectvolle relatie
aan, gericht op de levenstaken die om extra hulp vragen. Wij maken
een plan waarin we vastleggen wat er nodig is. Dit kan divers zijn: hulp
bij levensvragen, hulp bij administratie, het huishouden of het aangaan
van sociale contacten.
Wie kunnen wij helpen?
Wij helpen mensen die bij ons komen voor begeleiding individueel met
een beschikking vanuit de gemeente (WMO of Jeugdwet).
Voor Beschermd Wonen is een indicatie van het zorgkantoor (ZZP Wlz)
of van de gemeente een beschikking voor Beschermd Wonen nodig.

