Ontmoeting

Over onze organisatie

Ontmoeten

In onze ontmoetingscentra kunnen mensen
deelnemen aan activiteiten, samen eten, of
werkervaring opdoen. Met ons aanbod komen
wij tegemoet aan de wensen van de bezoekers,
deelnemers én de buurt. Ook zijn onze centra
een maatschappelijk steunpunt voor de wijk,
waar iedereen terecht kan met ondersteuningsvragen.

Senioren
Wij bouwen aan netwerken rond thuiswonende
senioren door in de wijken activiteiten te organiseren rond bewegen en elkaar ontmoeten. Zo
stimuleren wij zelfregie en proberen we gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan.
Op praktisch gebied helpen wij met thuisadministratie, kijken wij op advies van de huisarts wat
iemand nodig heeft om weer mee te doen
(Welzijn op recept) en inventariseren wij met
Wijkpeil wat er in de wijken speelt op het gebied
van wonen, werken, veiligheid en gezondheid.

Compassie, oordeelloos luisteren en gedrevenheid om mensen te helpen het beste uit zichzelf
te halen, kenmerken de professionals die bij ons
werken. Wij begeleiden mensen competentiegericht, vanuit hun innerlijke motivatie en binnen
hun mogelijkheden.

Wij maken dankbaar gebruik van de inzet van
onze vele, betrokken vrijwilligers. Zij spelen een
grote rol in het draaiend houden van onze activiteiten en ontmoetingscentra.
Als lokale organisatie weten wij goed wat er in de
regio speelt. Wij zoeken samenwerking met
andere zorg- en welzijnsorganisaties die iets kunnen betekenen voor onze doelgroepen en hun
omgeving, ofwel: de samenleving. Daarom doen
wij ook een beroep op buurtgenoten. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens ertoe doet en iets
waardevols kan toevoegen aan het leven van een
ander. Want wij geloven in samenredzaamheid!

www.wonenmeedoenontmoeten.nl
info@stoed.nl
010 5 991 991
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Stichting
Onder Een Dak

De maatschappij is druk en veeleisend.
‘Iedereen moet meedoen’ is de kreet van
deze tijd. Maar dat is niet voor iedereen
vanzelfsprekend…

Wonen

Met beschermd wonen krijgen mensen met een
ernstige psychische of psychiatrische aandoening
die (nog) niet zelfstandig kunnen leven, intensieve begeleiding en ondersteuning. Cliënten wonen
op zichzelf of - als dit gewenst of nodig is - met
een klein aantal bewoners in een groepswoning.

Wonen en begeleiding
Onze begeleiding gaat uit van de eigen kracht van
mensen. Iemands wensen en behoeften staan
centraal. Samen stellen wij een begeleidingsplan
op, waarin doelen worden gesteld. Wij kijken vervolgens naar wat iemand al kan, en wat diegene
nog wil of moet ontwikkelen om die doelen te
behalen. Daar gaan wij met de cliënt en zijn netwerk mee aan de slag.

Ambulante begeleiding

Deze vorm van begeleiding bestaat uit het krijgen
van praktische hulp om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren en een
betekenisvol leven te leiden. De begeleiding vindt
plaats vanuit de eigen thuissituatie – of iemand
nou op zichzelf woont of in groepsverband.

Meedoen

Wij begeleiden mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid naar een
betekenisvol leven en helpen hen hun
plek in de samenleving te houden of weer
in te nemen. Wij ondersteunen hen in het
omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Onze arrangementen zijn
gericht op ondersteuning, ontwikkeling en
participatie, ofwel: Wonen, Meedoen en
Ontmoeten!

Beschermd wonen

Dak- en Thuislozenopvang
Mensen die dak- of thuisloos zijn, kunnen voor
nachtopvang terecht in ‘De Elementen’ in Vlaardingen . Wie hier verblijft, wordt, in een traject
van doorgaans 17 weken, gestimuleerd om de
regie over het eigen leven weer op te pakken. Wij
bieden daarbij een breed pakket van hulp en ondersteuning op alle leefgebieden.
De aanmelding voor de nachtopvang loopt via de
gemeente Vlaardingen.

