Subscribe

Bekijk deze email in je browser

UNIE-K is klaar om extra personen met een handicap zorg en ondersteuning te geven
De Vlaamse Regering zet in 2021 extra budget
in voor het terugdringen van de wachtlijsten
voor personen met een handicap. UNIE-K heeft
zich voorbereid op de extra vragen die hierop
zullen volgen. Zo zorgden we onder meer voor
bijkomende wooninfrastructuur voor diverse
cliëntengroepen in zowel regio Brugge als regio
Midwest.

Benieuwd
naar wat UNIE-K te bieden heeft?

Binnen GES groeit de groep van cognitief sterkere bewoners
UNIE-K Ons Erf heeft een jarenlange en
uitgebreide expertise op het vlak van
ondersteuning van volwassenen met een
ernstige verstandelijke handicap en
bijkomende gedrags- en emotionele
stoornissen (GES). Hier zien we de laatste
jaren een groei in de groep van bewoners die
cognitief sterker zijn. Voor hen legt UNIE-K
andere accenten.
Als antwoord op hun noden zijn we gestart met
een nieuw dagbestedingsproject. We doen dit
samen met onze collega’s van Surpluz.
Daarnaast startten we eind 2020 een
nieuwbouwproject voor cliënten met een GES
problematiek.

Lees meer
over GES en het nieuw
dagbestedingsproject  

Begeleiden van volwassenen met NAH: een specifieke benadering voor een specifieke
doelgroep

25 jaar geleden startte ’t Venster in Emelgem
als één van de eerste voorzieningen specifiek
voor volwassenen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). In de loop der jaren werd
een eigen werkmodel ontwikkeld met diverse
krachtlijnen en accenten.
Op basis van de opgebouwde know how en de
optie om de ondersteuning zoveel mogelijk in
eigen regio waar te maken, kozen we ervoor
om ook op onze andere locaties een aparte
NAH-werking te realiseren.

Meer weten
over werkmodel voor NAHbewoners met beperkte cognitieve
mogelijkheden

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in UNIE-K.
Volg ons op onze sociale media.

Copyright © 2021 UNIE-K,
Wil je je abonnement aanpassen?
Update je abonnement or schrijf je uit.

https://mailchi.mp/5bcfd453c3b9/nylatwjgzt?e=6b3138424e[10/05/2021 9:22:55]

