Hoeveel ondersteuning je kan krijgen

Op de website
van het VAPH vind
je een rekenBegeleiding
• Komen we bij je thuis, op je werkplek of ergens anders: 0,22 punt module waar je kan
• Bij ons op bureau: 0,155 punt
berekenen hoe je
Dagopvang – dagbesteding – activiteiten
de ondersteuning
• 0,087 punt voor een hele dag
die het best bij je
• 0,044 punt voor een halve dag verblijf
past binnen de
• 0,13 punt voor een nacht
• 0,217 punt voor een nacht en een hele dag
8 punten kan
realiseren. Samen
Wat kost het?
met jou zoeken we
• Begeleiding: is gratis
• Dagopvang: €4,8 voor een halve dag, €9,6 voor een hele dag
het graag voor
• Activiteit: begeleiding is gratis, je betaalt enkel het inschrijvingsgeld
je uit!
Per jaar mag je tot 8 punten RTH gebruiken. Elk ‘RTH-contact’ met een
voorziening of met een thuisbegeleidingsdienst telt mee.
Hoeveel punten tel je per contact?

• Verblijf: per nacht: €24,14 (in combinatie met een hele dag: €33,74)

CONTACTEER...
Neem contact op met het RTH aanmeldingspunt van De Vijver
en Ondo! Zij zoeken samen met jou het beste antwoord op jouw
vraag. De Vijver heeft afdelingen in Deurne-Noord (De Bosuil, De
Lelie, De Stapsteen en De Zonnebloemen) en in
Deurne-zuid (De Hoeve).
Ondo heeft kantoren in Borgerhout (Schapenstraat).
Het werkingsgebied is Groot-Antwerpen en de randgemeenten.

GSM: 0490 44 61 82
rechtstreeks.toegankelijke@gmail.com

Rechtstreeks

Toegankelijke
Hulp (RTH)

•
•
•

Krijgt misschien al allerlei hulp, maar je zoekt iemand om alles goed
mee te organiseren
Wil begeleid werk doen, zoekt een dagbesteding en leuke activiteiten,
maar je weet niet waar je dat kan vinden
Wil even ergens logeren want de mensen die normaal voor jou zorgen
gaan op vakantie

JIJ

•

Hebt nood aan begeleiding die rekening houdt met je beperkingen
(bijvoorbeeld fysieke beperking, verstandelijke beperking, ASS, …)

•

Wacht op een ‘plaats’ in een dienst of voorziening, maar je wil toch nu al ondersteuning

•

Bent bezig aan een traject bij een Dienst Ondersteuningsplan of hebt daar je traject
afgerond en je wil (ook) concrete hulp krijgen

•

Hebt een handicap, maar je bent (nog) niet ingeschreven bij het VAPH en je
wenst toch ondersteuning
Je woont in Deurne, Borgerhout of in de buurt
ervan (Merksem, Schoten, Antwerpen, Borsbeek, Mortsel,
Berchem, Wijnegem, Wommelgem, …)

RTH bij De Vijver en Ondo
Je hebt een individuele afspraak met een begeleider. De afspraak gaat door bij jou thuis
Begeleiding

of je komt naar een bureel.

- Bij jou thuis (of je werkplek of een andere plaats die jij kiest) = mobiele begeleiding
- Op het bureel = ambulante begeleiding
- Een begeleiding duurt 1 tot 2 uur

WAT KUNNEN
WIJ DOEN?
Administratie, zoeken van begeleid werk
en coaching daarbij, het organiseren van
je huishouden, samenwerking met andere diensten of
je netwerk, opvoeding van je kinderen, je woonen werksituatie, je goed in je vel voelen, …

Dagopvang – dagbesteding – activiteiten
Je gaat een (halve) dag naar een dagcentrum of groep. Je doet daar mee in een
atelier of je neemt deel aan de activiteiten die er georganiseerd worden. Bijvoorbeeld: koken, knutselen, een uitstap, beweging, werken in de tuin, … We zoeken
activiteiten die bij jouw interesse en mogelijkheden passen. Er zijn activiteiten
waar je je voor kan inschrijven (samen koken, naar de film gaan, een uitstap
maken, een gespreksavond, naar de markt gaan, …)

Verblijf -logeren (enkel in De Vijver)
• Je logeert in een voorziening en je krijgt er ’s avonds en ’s ochtends
ondersteuning
• Overdag krijg je dagopvang of heb je je eigen dagbesteding of werk
• Als je overdag en ’s nachts opvang nodig hebt, dan kan je verblijf en dagopvang
combineren.
• Je kan verblijf, dagopvang en begeleiding ook combineren.
• Je kan RTH niet combineren met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH.

