Dienstverleningscentrum Heilig Hart

Een hart voor bijzondere zorg

Dienstverleningscentrum Heilig Hart
Ondersteuning en zorg op maat voor kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking.
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Voor wie?

Wij bieden ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen:



met een licht, matig, ernstig tot diep verstandelijke beperking,
eventueel met een bijkomende motorische of zintuigelijke beperking
of een medische of gedragsproblematiek



met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)



met een psychische of autistische beperking

Als je het DVC binnenkomt, valt je meteen
iets op: hier werkt een hartelijk en (h)echt
team. Met alle collega’s werken we samen
aan een warme thuis voor onze zorgvragers.
En aan een fijne werkplek voor de meer dan
500 werknemers.

Ons aanbod
Een warme ondersteuning en zorg op maat van elke zorgvrager.
Dat is onze prioriteit. Met creativiteit en betrokkenheid maken we het leven in
onze voorziening voor iedereen zo aangenaam mogelijk. Een (tweede) thuis.
Een sfeervolle ontmoetingsplaats.
Wie overdag in het DVC verblijft, kan genieten van een ruim aanbod aan activiteiten
en therapieën. Verschillende diensten en specialisten zorgen voor optimale groei– en
leerkansen. We streven altijd naar een glimlach en een twinkeling in de ogen van
de zorgvrager. Er is een mooie mix van individuele en groepsactiviteiten.
Wie ook ‘s nachts in het DVC verblijft, woont samen met andere zorgvragers en
begeleiders in een huiselijke sfeer. Ondersteuningen zorg in de nacht ontwikkelt zich
vanuit de noden van de zorgvrager, met respect voor de nachtrust.
Dit verblijf kan voor korte of lange duur.
Wie thuis verblijft maar ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op
onze medewerkers voor individuele ondersteuning. De focus ligt hierbij op de
verbetering van het welzijn en functioneren. We helpen ook om het netwerk
te versterken. Deze begeleidingen zijn beperkt in duur.

Ons aanbod voor kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren vinden een gezellige thuis in DVC Heilig Hart.
We begeleiden hen met de grootste zorg en een warm hart.
Hun welbevinden is onze grootste drijfveer.
Je kind komt overdag naar het DVC en gaat ‘s avonds terug naar huis?
Kinderen die enkel overdag naar het DVC komen, begeleiden we voor en na
de schooluren en over de middag. Kinderen die (nog) niet schoolgaand zijn,
bieden we alternatieve activiteiten aan. Zo kunnen de kinderen genieten van muziek,
dans en sport. Maar ook verschillende vormen van therapie zijn mogelijk.
Denk maar aan logopedie, kinesitherapie en ergotherapie.

Je kind verblijft in het DVC?
Kinderen die in het DVC verblijven, gaan overdag naar school of kunnen genieten
van alternatieve activiteiten. Na de schooluren gaan ze naar hun leefgroep.
Ze wonen samen in een gezellige leefruimte. Vaste begeleiders omringen hen met
liefde, warmte en zorg. Slapen doen ze in aangepaste en gepersonaliseerde kamers.

Ons aanbod voor volwassenen
Ook volwassenen vinden bij ons een hechte groep begeleiders die hen met
de grootste zorg omringt.
Verblijven in het DVC
Er is heel wat te beleven in het DVC. Onze enthousiaste medewerkers zoeken elke
keer opnieuw naar mogelijkheden om het leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Ze organiseren uitstappen, feestjes, kampen en nog veel meer. De diensten sport,
muziek, animatie, activiteitenbegeleiding en atelierwerking stellen elke week
een gevarieerd aanbod van activiteiten samen.
Wie in het DVC verblijft, komt terecht in een leefgroep.
Zorgvragers en begeleiders vormen een hechte groep. Elke groep heeft zijn eigen
identiteit en sfeer. De begeleiders stellen altijd de persoonlijkheid en verlangens van
hun zorgvragers voorop. Met hun glimlach en liefdevolle ondersteuning zorgen ze
voor een echte thuis.
En wat met een kort of tijdelijk verblijf? Ook dat is mogelijk!

Ons aanbod voor volwassenen
Een dag in het DVC
Ben je op zoek naar opvang voor overdag? Dan kan je ook bij ons vertoeven.



In een leefgroep zorgen leefgroepbegeleiders en activiteitenbegeleiders voor
een aangepast activiteitenaanbod.



In het atelier van de workshop krijgen zorgvragers de kans om hun creativiteit
los te laten. Samen met hun begeleiders maken ze allerlei producten die ze
nadien verkopen in de winkel van de workshop.
Zo stimuleren we hen om hun competenties te ontwikkelen en in te zetten.



In onze dagopvang de joker kunnen zorgvragers terecht voor een brede waaier
aan activiteiten.

Studio-wonen
Volwassenen met een licht mentale of psychische beperking hebben de kans om
zelfstandig te wonen in onze studio’s. Ze krijgen hierbij de nodige ondersteuning
van onze ervaren medewerkers.

Wat doen we nog?
Therapeutische begeleiding
Wie een bijzondere hulpvraag heeft, kan beroep doen op onze therapeuten.
Zij richten zich op ontwikkeling, op het behoud van mogelijkheden of op comfortzorg.
De dienst therapie biedt ergotherapie, logopedie en kinesitherapie.
De mogelijkheden en interesses van de zorgvrager staan altijd voorop.
Medische ondersteuning
Een sterk uitgebouwde medische dienst biedt medische en verpleegkundige
begeleiding. Artsen en verpleegkundigen staan 7 dagen op 7 klaar, dag en nacht.
Wie extra medische ondersteuning nodig heeft, kan terecht op de ziekenafdeling.
Onze diëtiste zorgt voor voedingsadvies op maat.
Hulpmiddelen
Wie hulpmiddelen nodig heeft, kan bij ons terecht voor advies,
hulp bij de aanvraag en begeleiding.
We werken nauw samen met firma’s om de producten te optimaliseren.
We volgen het gebruik van de hulpmiddelen verder op en sturen bij waar nodig.

Samenwerking
Verschillende diensten binnen het DVC
De verschillende diensten in het DVC Heilig Hart werken nauw samen. Dit maakt
een uiteenlopend aanbod aan ondersteuning mogelijk. We gaan samen na hoe we
de levenskwaliteit van onze zorgvragers kunnen waarborgen. En we bekijken hoe we
hun vragen en onze mogelijkheden tot ondersteuning kunnen afstemmen.
Scholen
Kinderen die bij ons verblijven kunnen school lopen in één van de vele lagere
en secundaire scholen in de regio. Aangepast leerlingenvervoer is mogelijk.
We werken nauw samen met B.O. school Ter Leie. Deze school ligt naast onze
voorziening en biedt buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, type 2. Wij voorzien
voor- en naschoolse opvang. De therapeutische ondersteuning loopt ook door in
de klas. Zo zorgen we voor een geïntegreerde werking.
We zetten onze deuren regelmatig open voor scholen. Leerlingen komen bij ons het
leven in het DVC ervaren. Zo brengen we de buitenwereld een beetje bij ons binnen.
Professionals
We hebben heel wat expertise in huis over ondersteuning van mensen met
een meervoudige beperking. Die vakkennis delen we graag met andere professionals
uit het werkveld. Zij kunnen bij ons terecht voor handicap-specifieke vorming.

Wat vind je nog bij ons?
Accommodatie
Je vindt in DVC Heilig Hart een variatie aan specifieke accommodatie.
Van gezellige woonruimtes, sfeervolle snoezelruimtes en zonnige terrassen tot een
cafetaria en de feeërieke Leietuin. Onze zorgvragers kunnen er volop van genieten,
samen met hun begeleiders of familie.
Zingeving
Onze voorziening laat zich inspireren door een christelijke, eigentijdse kijk op mens
en samenleving met een open blik naar alle geloofsovertuigingen.
We hebben expertise in huis over thema’s als ethiek, spiritualiteit, geloof,
verlies– en rouwzorg. Zorgvragers en hun familie kunnen hiervoor altijd een beroep
doen op ons, of vinden gewoon een begripvol, luisterend oor.
Ondersteunende diensten
Ondersteuning en zorg aanbieden is onze eerste prioriteit.
Dit lukt mede dankzij de ondersteunende diensten. Denk maar aan de keuken,
distributie, wasserij, poetsdienst, technische dienst, informatica, communicatie,
fundraising, preventie en veiligheid
.

Wie maakt dit allemaal mogelijk?
Personeel
Meer dan 500 medewerkers zetten zich elke dag in om onze zorgvragers een warme
thuis aan te bieden. We bieden vormingsmomenten aan zodat ze hun talenten verder
kunnen ontplooien. Een goede ondersteuning en zorg is onze eerste opdracht.
Dit doen we altijd met respect en een open communicatie met onze zorgvragers
en hun netwerk.
Vrijwilligers
Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in onze voorziening. Hun meerwaarde?
Ze zorgen voor een extra wandeling, een onverwacht snoezelmoment, een leuke
babbel of een uitstapje. Al onze vrijwilligers krijgen de nodige opleidingen.
Sponsors
Een warme thuis en persoonlijke zorg bieden kost geld. Als erkend centrum door
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen we rekenen
op een basis-tegemoetkoming.
Onze sponsors zorgen voor de kers op de taart. Dankzij hun financiële of materiële
giften kunnen we onze zorgvragers iets extra aanbieden. Een uitstap, een kamp,
een speciale fiets, materiaal voor de leefruimte of een extra ijsje in de zomer.

Wil je meer weten?
Contacteer ons via mail of telefoon.
Of kom eens langs. We helpen je graag verder.

Heilig Hart
Dienstverleningscentrum voor personen
met verstandelijke beperkingen vzw
Leernsesteenweg 53

info@dvcheilighart.be

9800 Deinze

www.dvcheilighart.be

09 387 77 11

www.facebook.com/dvcheilighart

