Mantelzorgondersteuning
Figulus Welzijn

Mantelzorgondersteuning bij Figulus Welzijn
Als u voor iemand in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger.
Het kan gaan om de zorg voor een partner, voor ouders of kinderen, maar
ook voor buren of iemand uit uw vriendenkring.
Zorgt u voor iemand die:
• Chronisch ziek is?
• Te maken heeft met een vorm van dementie?
• Een psychische aandoening heeft?
• Een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft?
• Nog maar kort te leven heeft (palliatieve fase)?
• Of om andere redenen zorg nodig heeft?
Figulus Welzijn heeft een mantelzorgconsulent in dienst die u bij deze
zorg kan ondersteunen.
U kunt contact opnemen of een afspraak maken met:
Helene den Breeker
Mobiel:
(06) 10 10 83 66
E-mail:
h.denbreeker@figulus-welzijn.nl
Via Figulus:
Telefoon:
Ahof Aalten, op werkdagen: 09.00 uur -12.00 uur
(0543) 47 39 93
Kulturhus Dinxperlo, op werkdagen: 09.00 uur -12.00 uur
(0315) 65 52 82
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Wat biedt de mantelzorgconsulent van Figulus Welzijn?
► Informatie
• Al uw vragen over mantelzorg kunt u stellen aan de
mantelzorgconsulent. Zie voor haar contactgegevens pagina 2
• Ook op de website www.figulus-welzijn.nl staat diverse
informatie
► Advies en begeleiding
• De mantelzorgconsulent kan samen met u uw situatie in kaart
brengen. Daarna wordt bekeken of verdere ondersteuning
nodig is van Figulus Welzijn of andere organisaties
• U kunt hulp krijgen bij het aanvragen en regelen van zorg,
maar ook advies en begeleiding rondom de combinatie van
werk en mantelzorg
• Samen met u kan de mantelzorgconsulent kijken welke
mogelijkheden er zijn om in uw omgeving meer hulp te krijgen
van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren
• Bij complexe mantelzorgsituaties kan de consulent u tijdens
een langere periode begeleiden
► Lotgenotencontact
• Ervaringen en informatie uitwisselen met andere
mantelzorgers
► Themabijeenkomsten, scholing en trainingen
• Themabijeenkomsten over ziektebeelden,
zorgvoorzieningen, regelzaken
• Scholing over hulpmiddelen e.d.
• Trainingen om de zorg beter aan te kunnen en de kennis en
kunde van de mantelzorger te vergroten
► Respijt - even vrij van zorg
• Inzetten van vrijwilligers om de zorg even over te nemen
• Aanbieden van activiteiten om er zelf even uit te zijn
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Waar staat Figulus Welzijn voor?
Wij zijn er voor alle inwoners. Daarbij streven wij ernaar dat iedereen
gezien wordt en mee kan doen. Hiervoor bouwen en onderhouden wij een
sterk sociaal netwerk waarbinnen dit kan plaatsvinden. Daarmee
ondersteunen wij het Naoberschap in onze gemeente.
Wij werken intensief samen met andere organisaties om onze inwoners te
ondersteunen. Wij bieden geen formele zorg, maar werken wel samen
met zorgorganisaties en verwijzen naar hen door.
Figulus Welzijn ondersteunt ook de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
Dus heeft u een leuk idee dat de sociale samenhang in onze gemeente
ondersteunt of versterkt, dan bent u van harte welkom bij Figulus Welzijn
om te kijken hoe we dit samen kunnen realiseren.
Contact
Figulus Welzijn
Polstraat 9
Aalten
(0543) 47 39 93

Figulus Welzijn
Terborgseweg 3
Dinxperlo
(0315) 65 52 82

Meer informatie
Website:
E-Mail:

figulus-welzijn.nl
info@figulus-welzijn.nl
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