Stichting Philadelphia Zorg

Pakket 4

Wonen met begeleiding
en veel verzorging
Wonen 13,5 uur per week
Wonen met dagbesteding 18,5 uur per week

Het beste uit jezelf

Pakket 4

Wonen met begeleiding
en veel verzorging
• Je kunt bij ons wonen in een veilige omgeving
• Je hebt begeleiding en verzorging nodig
• We helpen met wassen en aankleden
• De begeleiding helpt je je dag in te delen
• Er is altijd iemand die helpt. Ook ’s nachts
• Je voelt je veilig en niet alleen

Je kiest zelf
Wat jij wilt is heel belangrijk. Daarom vragen we
je ook wat je precies wilt. Je kunt bijvoorbeeld
eerst logeren, om te proberen of je het gezellig
vindt en jij je op je gemak voelt.
Let op: er zijn regels in de zorg die zeggen wat
we wel en niet mogen doen. We willen je graag
helpen, maar soms moet je daar zelf voor betalen.
Dat staat in je ZZP.

Wonen
Beschermd wonen
Je woont veilig. Overdag, ’s avonds en
’s nachts is er altijd een begeleider in de
buurt. Die let altijd op. De begeleider leert je
soms nieuwe dingen. En helpt als het nodig is.

Helpen
Je krijgt verzorging
Je vind een vaste indeling van de dag
belangrijk. Buiten de deur word je geholpen.
Door begeleiders die je goed kent. Je krijgt
hulp met wassen, aankleden, eten en drinken.

Werken
Meedoen en zelf doen
Op de dagbesteding maak je dingen.Van klei.
Of je maakt samen muziek. Misschien doe je
ook gymnastiek.

De zorg regelen / keuzevrijheid
Je kunt bij Philadelphia op verschillende manieren zorg krijgen met je ZZP.
1. Zorg in Natura met volledig verblijf
Philadelphia zorgt voor het wonen en verblijf en regelt de zorg
2. Zorg in Natura via Volledig Pakket Thuis	De zorg en een deel van het verblijf (schoonmaak en maaltijden regelt
Philadelphia. De rest regel je zelf
3. Zorg in Natura zonder verblijf
De zorg regelt Philadelphia. Zelf betaal je het wonen en het verblijf
4. Persoonsgebonden Budget	De zorg betaal je uit je PGB aan Philadelphia. Zelf betaal je het wonen en verblijf
Voor iedere situatie betaal je een andere eigen bijdrage. Laat je voorlichten! De mogelijkheden binnen Philadelphia verschillen per
locatie. Samen kijken we wat het beste bij je past en hoe we je wensen kunnen invullen.
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Je doet mee
Philadelphia vindt het belangrijk dat je meepraat. Over wat jij belangrijk vindt.
En over wat Philadelphia doet. Het gaat tenslotte om jouw leven.
Wil je meer weten, kijk op voorjou.philadelphia.nl

Zorgzwaartepakketten

4. Wonen met begeleiding en veel verzorging

Zorgt u voor een kind, een familielid of een bekende met een
verstandelijke beperking? Kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking kunnen een AWBZ indicatie krijgen voor
de kosten van wonen, werken en dagbesteding bij Philadelphia.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt hoeveel
ondersteuning iemand nodig heeft en welk zorgzwaartepakket
daar bij hoort. Deze brochure is bedoeld om uit te leggen waar
het zorgpakket van uw familielid* uit bestaat. Lees voor de
zekerheid de meest actuele officiële documenten.

Uw familielid heeft steeds begeleiding nodig
Wassen en aankleden kan uw familielid niet zelf. Soms moet
er iemand helpen bij tandenpoetsen, haren kammen en het
verzorgen van huid en nagels. Eten en drinken kan hij of zij
meestal zelf, zo lang er iemand bij is die stimuleert. Een eigen
vertrouwde omgeving is belangrijk, met mensen die uw
familielid kent, een vast dagritme en duidelijke afspraken.

De officiële namen van de zorgzwaartepakketten zijn:
1. Wonen met enige begeleiding
2. Wonen met begeleiding
3. Wonen met begeleiding en verzorging
4. Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
5. Wonen met zeer veel begeleiding en zeer veel verzorging
6. 	Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedrags
regulering
7. 	(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging
en gedragsregulering
8. 	Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
In ieder pakket staat hoeveel hulp of zorg uw familielid minimaal en
maximaal kan krijgen, welke soort zorg en begeleiding hij of zij kan
verwachten en hoeveel de overheid vergoedt. De uren zijn per
persoon verschillend. Het precieze aantal uren staat in het CIZbesluit. Het gaat om gemiddelde uren per week. Het kan zijn dat uw
familielid de ene week meer zorg krijgt en de andere week minder.
Philadelphia maakt met uw familielid en u een zorgplan. In het
zorgplan staan de afspraken over de zorg. Wat uw familielid wil
bereiken en hoe Philadelphia daarbij ondersteunt. En wat de
persoonlijke wensen van uw familielid zijn. Ook staat in het
zorgplan wie we bellen in geval van nood.

Altijd begeleiding
Door zijn of haar verstandelijke beperking kan uw familielid
alleen contact hebben met andere mensen wanneer daar
iemand bij helpt. De begeleiding zorgt hier voor en let op de
dagelijkse verzorging van uw familielid. De begeleiding
onderhoudt ook contact met degene die meestal de besluiten
neemt voor uw familielid.
Een beschermde woonomgeving
Uw familielid woont in een omgeving met een vast ritme en
duidelijke afspraken. De bedoeling is dat hij of zij zo actief
meedoen met activiteiten in de groep, huishoudelijke taken of
vrijetijdsbesteding. De begeleider heeft veel individueel contact
met uw familielid. Dit geeft structuur in het dagelijks leven.
Dagbesteding en speciale zorg
Er is tijd voor medische zorg en hulp van gedragsdeskundigen.
Als het nodig is krijgt uw familielid therapie. De begeleider
houdt rekening met behoefte aan extra zorg. Bijvoorbeeld
wanneer uw familielid ouder wordt. Dagbesteding is vaak in
een groep van zeven mensen. Met deze groep doet hij of zij
mee met groepsactiviteiten.

Philadelphia zorgt er voor dat uw familielid:
In een schoon huis woont
Overdag en ’s nachts begeleiding krijgt
Schoon en verzorgd is
Zo gezond mogelijk leeft
Gezond en lekker eten krijgt
Het beste uit zichzelf kan halen
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We hebben oog voor de situatie en de mogelijkheden van iedere
individuele cliënt. Daar houden we rekening mee als het gaat om
zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn. Ook luisteren
we naar wat cliënten en belangenbehartigers van onze onder
steuning vinden. We hechten veel waarde aan de mening van
cliënten, ouders en belangenbehartigers. Zij hebben medezeggen
schap via de Cliëntenraad en de Participatieraad.
* Om de tekst leesbaar te houden gebruiken we in deze tekst de algemene term familielid.

Dit document is bedoeld om zorgzwaartepakketten uit te leggen aan
cliënten en familieleden (of belangenbehartigers). Kijk op Postbus 51
voor de officiële en meest recente Gebruikersgids Verstandelijke
Beperking. In dit document staat waar uw familielid
volgens het CIZ hulp bij nodig heeft. Daarna staat er
welke soort zorg en begeleiding daar bij horen en
hoeveel uur per week zorg uw familielid krijgt.
De uren zorg per week bepalen hoeveel geld uit
het zorgpakket uw familielid kan besteden aan
zorgverleners.
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