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Leef het leven
Philadelphia ondersteunt mensen met
een verstandelijke beperking

ZORGVISIE PHILADELPHIA

Leven met een
verstandelijke beperking
Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en doen waar je goed
in bent. Wij hebben nagedacht over hoe we jou het beste kunnen
ondersteunen. We leggen uit wat we belangrijk vinden en hoe het
jou kan helpen. Zodat jij een fijn leven hebt!

ZELF KEUZES MAKEN
	Jouw autonomie is ons startpunt. Wij vinden het belangrijk dat
je zoveel mogelijk je eigen keuzes maakt. Samen met jou kijken
we naar je wensen en mogelijkheden en ondersteunen we je
hierbij.
RUIMTE HEBBEN OM TE PROBEREN
	Het is voor jou soms lastig om je weg te vinden en om te zien
waar je talenten liggen. Wij zorgen ervoor dat je alle ruimte
hebt om dit te ontdekken en te ontwikkelen, ook al moet je
steeds opnieuw beginnen. Zo geven we je ruimte om te
proberen.
EEN EIGEN NETWERK HEBBEN
	Je familie, vrienden en kennissen horen bij jou en maken je
mede tot wie je bent. Als jouw begeleiders weten we dat,
respecteren we dat en geven we je de ruimte. Wij zien je als
volwaardige deelnemer binnen je relatienetwerk en sluiten
hierbij aan.
GEZIEN EN GEHOORD WORDEN
	Wij kennen je mogelijkheden en beperkingen en die horen bij
jou. We houden er rekening mee en kijken tegelijkertijd verder
om te zien wat jou kan helpen.
MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
	Als iemand met een beperking ben je een gewone burger en sta
je midden in de samenleving. Jij hoort erbij en je doet mee als
ieder ander. En als je dat niet alleen kunt, ondersteunen wij je.

Thuis bij Philadelphia
Om prettig te leven is het belangrijk dat je fijn woont, je thuis voelt
en de begeleiding ontvangt die je nodig hebt. Of dat nu op één
van de woonlocaties van Philadelphia is, of in een zelfstandige
woonomgeving. Daarom bieden wij jou precies de begeleiding die
jij nodig hebt.
Woon je bij ons, dan heb je je eigen kamer of appartement. Er is ook
een gezamenlijke huiskamer waar je huisgenoten kunt ontmoeten,
om bijvoorbeeld een kopje koffie of thee te drinken. Of misschien
vind je het wel leuk om samen te koken en eten? Jij bepaalt zelf wat
je graag met anderen doet en wanneer je liever alleen bent.
Er zijn altijd professionele begeleiders in de buurt. Zij kunnen je
ondersteunen wanneer je dat nodig hebt. Ze helpen je om nieuwe
dingen te proberen, zodat je kunt ontdekken wat je talenten zijn
en wat je leuk vindt om te doen. Zo kun jij je zo goed mogelijk
ontwikkelen.
Woon je zelfstandig dan komt je begeleider regelmatig een kijkje
nemen. Of je komt naar de ontmoetingsplek in de buurt om mensen
te leren kennen en dingen samen te doen. Heb je vragen, dan kun
je ook DigiContact bellen. Hier zijn dag en nacht professionele
begeleiders beschikbaar die je via beeldbellen kunt spreken. Zo is er
altijd een hulplijn aanwezig. Misschien wil je wel een keertje komen
logeren op één van onze woonlocaties. Bij Philadelphia leveren we
graag maatwerk, afgestemd op jouw eigen wensen.

Werk, passend bij jouw talenten
Samen met jou bekijken we waar je plezier in hebt en waarin je je
verder wilt ontwikkelen. Zo kun je op jouw eigen niveau en tempo
aan de slag met activiteiten die bij je passen.

Het beste uit jezelf
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Philadelphia ondersteunt ruim 8.000 mensen in onze
samenleving. Dit doen wij door middel van huisvesting
en begeleiding binnen één van onze 600 woonlocaties
en door begeleiding van zelfstandig wonenden.
Onze professionals zorgen voor ondersteuning op
maat. We kunnen hierbij kiezen uit verschillende
begeleidingsvormen, die afgestemd worden op de
behoeften en mogelijkheden van de mensen die wij
ondersteunen. Zij staan centraal in alles wat wij doen.

Onze visie op zorg
Wij begrijpen dat de mensen die wij ondersteunen soms
zelf niet goed, of helemaal niet kunnen lezen. Toch richten
wij ons tot hen, ook in onze geschreven communicatie.
Dit is onderdeel van onze visie. Wij praten niet over jou,
maar mét jou!
Voor de mensen die wij ondersteunen hebben wij zeven
verschillende zorgvisies opgesteld. Voor ieder specifiek
aandachtsgebied een eigen visie. Zodat jij precies weet wat
je van ons kunt verwachten. Onze professionals brengen
deze visies elke dag met aandacht en plezier in praktijk.
Zo halen zij het beste uit zichzelf en uit de mensen die
zij dagelijks ondersteunen.

Onze ondersteuning is altijd maatwerk
Wil je meer informatie of advies over de ondersteuning
die Philadelphia jou kan bieden?
Neem dan gerust contact met ons op. Ook als je niet
zeker weet of je over de juiste indicatie beschikt helpen
wij jou graag verder.

	
0 800 - 0830 maandag tot donderdag van
9.00 tot 17.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
clientbureau@philadelphia.nl
Kijk op www.philadelphia.nl voor meer informatie.

