Logeergezin gezocht
Geplaatst op: 10 Feb 2021
Status: Gesloten
Vacaturenummer: 651
Voor een cliënt van een locatie in Lelystad zoeken wij een logeer- of gastgezin.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Voor een cliënt van een locatie in Lelystad zoeken wij een logeer- of gastgezin. Dat mag met kinderen zijn,
maar dat hoeft niet persé. Hij heeft behoefte aan een warme en (na opbouw van onderling contact)
vertrouwde omgeving waar hij welkom is. Waar hij af en toe eens een nachtje mag logeren of zomaar eens
een middagje op bezoek mag komen. Zijn eigen sociale netwerk is erg klein. Het gaat om een vriendelijke
man van middelbare leeftijd. Door zijn beperking heeft hij soms lichte aansturing nodig. Hij kan helpen bij
kleine huishoudelijk klusjes. Persoonlijke verzorging voor het slapen gaan, zoals tanden poetsen e.d., kan hij
zelf (soms heeft hij wel een kleine herinnering nodig). Hij kan met een taxi reizen.
Interesse? Neem contact met ons op.
Mail naar vrijwilligers@triadevitree.nl of bel naar 06 - 51613500.

Werktijden
Tijden gaan in gezamenlijk overleg en hoeft echt niet wekelijks. Logeren zal voornamelijk in het weekend zijn.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Vooral de betrokkenheid om iemand af en toe een plek te bieden waar hij welkom is. Het gaat om langdurige
betrokkenheid (bij voorkeur onbepaald) zodat de cliënt echt onderdeel wordt van jouw gezin/huishouden.
Denk daarom goed na voordat je je aanmeldt en bespreek het met alle gezinsleden. Als logeergezin krijgt
iedereen met deze cliënt te maken.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
De begeleiders van deze locatie zorgen ervoor dat de benodigde informatie en kennis m.b.t. deze cliënt wordt
gedeeld met het logeergezin.

Extra informatie
De woonlocatie is van Triade, waar we ondersteuning bieden aan volwassenen met een verstandelijke
beperking. Vaste begeleiders zijn daar aanwezig. De vrijwilliger wordt goed geïnformeerd over wat de cliënt
nodig heeft. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om hem te leren kennen en om het contact op te bouwen.

LelystadDoet is een onderdeel van

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

23

Hoeveel plekken:

1

Startdatum:

10 Feb 2021

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Ja

VOG-vergoeding:

Ja

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja

