Hoe kan jij
begeleiding krijgen?

Waar
zitten we?

•

Maak een afspraak voor een eerste gesprek.

•

Dit gesprek gebeurt bij jou thuis of op onze
dienst en verplicht je tot niets.

•

Je krijg uitleg over onze manier van werken.

V.U.: Ellen Van Droogenbroeck, Lostraat 87A, 1703 Dilbeek | Verboden op de openbare weg te werpen.

Volg deze stappen

Wij helpen je dan ook graag verder met het
aanvragen van een Persoonsvolgend Budget.

Contact
Lostraat 87A
1703 Dilbeek
02 582 11 00
aanvraag@bewopajot.be
begeleidwonenpajottenland.be
Contactpersonen
Ines Dom
Marleen Van der Perre
Wij organiseren zitdagen voor mensen die op onze
wachtlijst staan. Zo kunnen we je al een beetje
(op weg) helpen waar echt nodig.

Infofolder
Begeleid Wonen
Pajottenland

Begeleid Wonen Pajottenland is een
ambulante, mobiele dienstverlening,
vergund door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Wat bieden
we aan?
•

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):
› Hulp bij zelfstandig wonen

•

Ondersteuning binnen het systeem van
Persoonsvolgende financiering (PVF):
› Hulp bij zelfstandig wonen
› Dagbesteding: individueel of in groep
› Praktische ondersteuning
› Begeleid werk

•

•

Assistentie
› Ondersteuning in het dagelijks leven in
samenspraak met de persoon met een
beperking en / of het directe netwerk
Outreach

Wat
doen we?
We kunnen je helpen met:
•

Invullen van je papieren

•

Zoeken naar (ander) werk

•

Invullen van je vrije tijd

•

Huisvesting

•

Leren koken, poetsen, wassen

•

(beter) leren omgaan met geld

•

Het bespreken van zorgen

•

De opvoeding van je kinderen

•

Je afspraken bij de dokter, het ziekenhuis,
de school van je kinderen, de advocaat …

•

Het uitbouwen / versterken van je netwerk

Voor wie?
Wij bieden begeleiding bij het zelfstandig wonen
aan volwassenen met (een vermoeden van):
•

Verstandelijke beperking

•

Lichamelijke problemen

•

Zicht- en / of gehoorproblemen

•

Psycho-sociale problemen

