Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF - MEI 2021
Dit
is
de
nieuwsbrief
van
Ontmoetingscentrum Het Atrium
in Campus Terninck.
Via deze nieuwsbrief houden we
je
op
de
hoogte
van
de
ontwikkeling.
Heb je ideeën of suggesties, heb
je vragen of wil je een reactie
geven, laat het ons weten door
een e-mail te sturen.

Thema: OC Het Atrium
Hoe ziet een dag in OC het Atrium eruit?
We zijn op weekdagen geopend van 8.30 - 17 uur.
Op het programma staan dagelijks 4 projecten, 2 in de voormiddag en 2 in de namiddag.
Tussen 11.30 en 13u wordt een warme maaltijd voorzien.
Maandelijks plannen we 1 avond en/of weekendactiviteit.
Er is de keuze om een halve of volledige dag deel te nemen, meerdere dagen per week of
per maand. Natuurlijk is de deelname afhankelijk van je individueel contract
(persoonsvolgende financiering).

Bezoekers
In het ontmoetingscentrum kunnen we momenteel 35 mensen per dag
ondersteunen/ontvangen. Een vergelijking met het voorbije jaar: in 2020 waren 97
cliënten ingeschreven, met een gemiddelde van 23 mensen per dag aanwezig op beide
locaties (Kluiver & Dagcentrum). Om alles in goede banen te leiden zijn er dagelijks 2
accueilwerkers, 1 assistent en 2 projectwerkers. We doen maximaal beroep op stagiaires
en vrijwilligers.
Wat kost een dag in het ontmoetingscentrum?
Wij maken (ook nu al) een onderscheid tussen zorggebonden kosten, woon- en
leefkosten.
De zorggebonden kosten kan je financiëren door middel van:
RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp): max 92 dagen per jaar.
PVB (persoonsvolgend budget): af te spreken ahv grootte van het budget.
Eigen middelen: af te spreken ahv gevraagde frequentie.
Voor de algemene woon- en leefkosten betaal je een bijdrage voor het gebruik van
gemeenschappelijke ruimtes. (incl. belastingen, verzekeringen, …), gebruik van water,
verwarming en elektriciteit, de vergoeding van normale en kleine herstellingen voor de
gebruikte ruimtes, als voeding en drank, onderhoud en schoonmaak van de
gemeenschappelijke ruimtes, aansluiting op internet en aansluiting van tv en telefoon,
verzorgingsproducten & EHBO, ontspanning (krant, gezelschapsspellen, ....)
Daarnaast zijn er nog de cliëntgebonden leefkosten, zoals vervoer bij uitstappen
ontspanning en vrije tijd abonnementen (bv online platform), deze worden individueel
gefactureerd.
Hoe informeren we iedereen?
Transparantie en open communicatie blijft belangrijk , ook na de opstart. Naast het
individueel aanspreken en stimuleren van alle cliënten, zullen we informatie verspreiden
via verschillende kanalen in de hoop dat we alle mensen passend kunnen bereiken. Wij
denken aan aankondigingsborden, maandkalenders, brieven, website en sociale media.
Op regelmatige basis zullen we via de verschillende overlegorganen een evaluatie
inplannen van het ontmoetingscentrum.
Nieuwsgierig?
Wil je je als nieuwe cliënt inschrijven, dan kan dat via ons cliëntonthaal.
De opening van het OC komt steeds dichterbij en de planning concreter.
Het voltallige team van Het Atrium komt regelmatig bij elkaar en maakt samen een
planning. In een volgende nieuwsbrief volgt de voorstelling en een meer concrete
uitwerking van een maandplan.
Tijdens de zomer zetten we volop in op het leren kennen van elkaar. En bieden we
activiteiten aan op beide locaties. Hierdoor hebben cliënten de kans om kennis te maken
met het bredere activiteitenaanbod.
Heb je nog vragen, bedenkingen of feedback, we staan je graag te woord via een
individueel gesprek.

Ontmoetingscentrum Het Atrium
Terninckstraat 30
2000 Antwerpen
ontmoeting@heder.be
www.heder.be/ontmoeting

Stuur ons een e-mail als u
deze nieuwsbrief ook in uw
eigen mailbox wilt ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ontmoeting@heder.be toe aan uw adresboek.

