aan huis

Assistentie aan huis
Voor hulp bij dagdagelijkse activiteiten kan
je terecht bij onze assistentiedienst. Bij deze
vorm van thuisondersteuning komt een
persoonlijke assistent naar jou om je te helpen
met praktische zaken zoals: assistentie bij
het huishouden, assisteren bij activiteiten
buitenshuis (op school, het werk of bij vrije tijd
en sport), en het assisteren bij verplaatsingen.

Apojo aan Huis
Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
016 572 746
aanhuis@apojo.be

Wij streven steeds naar een zo goed mogelijke
match tussen jou en je persoonlijke assistent
en kijken daarbij naar leefwerelden, interesses
en persoonlijk contact. We spreken met jou af

Apojo vzw

hoeveel uren assistentie je per week nodig hebt

Maatschappelijke zetel

en hoe we die invullen in een uurrooster.

Langdorpsesteenweg 2
3200 Aarschot
016 565 675
info@apojo.be

Voor meer informatie,
bezoek onze website:
www.apojo.be

Aan Huis

Op die manier kan jij onze hulp
combineren met hun diensten en jouw
persoonsvolgend budget inzetten waar
je dat wenst.
Wil jij graag weten welke ondersteuning
mogelijk is in jouw thuissituatie? Vraag
dan zeker informatie bij Apojo aan
Huis. Wij zoeken samen met jou naar
een zorgpakket op maat van jouw
behoeften en wensen!
Apojo biedt ondersteuning aan
mensen met een handicap die
zelfstandig wonen. Onze begeleiders

Individuele ondersteuning
aan huis

en assistenten komen langs bij je thuis
of in onze studioprojecten. Zij bouwen

Je woont alleen of samen met een partner

een vertrouwensrelatie met jou op

en/of kinderen. Je persoonlijke begeleider

en kunnen je ondersteunen op vele

komt op afgesproken tijdstippen bij jou thuis.

domeinen: luisteren naar je zorgen
en samen naar oplossingen zoeken,
het huishouden mee organiseren, een

Studio-wonen

Met je begeleider kan je alles bespreken wat

Apojo heeft kleinschalige studioprojecten

jou bezig houdt. Hij zoekt samen met jou

waar je zelfstandig woont, maar niet

naar oplossingen voor problemen en helpt

alleen. Met de andere bewoners deel je een

je bij het organiseren van je leven. Tijdens

gemeenschappelijke ruimte. Jouw persoonlijke

administratief probleem oplossen,

de kantooruren kan je met dringende zaken

begeleider maakt één of meerdere keren per

helpen bij dagelijkse activiteiten,

terecht bij onze onthaalmedewerker. Als het

week een afspraak met jou. Daarnaast komt

budget begeleiden, relationele

nodig is, gaat hij voor jou op zoek naar een

een woonbegeleider dagelijks langs in de

problemen bespreken, opvoeden van

vervangende begeleider.

gemeenschappelijke ruimte zodat je elke dag

kinderen,...
Zij brengen je graag in contact

bij iemand terecht kan. Dag en nacht kan je
telefonisch onze permanentiedienst bereiken.
Deze dienst biedt ondersteuning vanop
afstand en als het echt noodzakelijk is, zoals

met andere diensten die iets voor

in een crisissituatie, komt er een begeleider

jou kunnen betekenen. Denk aan

naar je toe. Tijdens het weekend bestaat de

vervoerdiensten, gezinszorg,

mogelijkheid om samen met een begeleider

verpleging, en het OCMW.

een uitstap in groep te maken.

