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DE AMETHYST

Ambulante begeleiding
Je bent in het bezit van een zelfstandig woonruimte. De Amethyst
kan eventueel ook bemiddelen in het verkrijgen van een
woonruimte.
Op afgesproken tijden komt de begeleider bij jou thuis. Begeleiding
zal gericht zijn op de planning, dag-nacht ritme en weekstructuur
alles opgesteld in een zorgplan.
Bij ambulante begeleiding wordt je geacht al een redelijke mate van
zelfstandigheid te hebben. Begeleiding is gericht op het signaleren
en onderhouden van reeds verworven vaardigheden te denken aan:
boodschappen doen, koken, huishoudelijk werkzaamheden,
financiën, vrijetijdsbesteding etc. Daar waar nodig krijg je
ondersteuning.

Algemeen
De Amethyst draagt duurzaam bij als kleinschalig georganiseerde
onderneming aan de gezondheid en het welzijn van mensen. We
werken samen met cliënten, instellingen en bedrijven, vanuit het
idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te
behouden of te hervinden. ‘De Amethyst’ wil zich de komende jaren
verder blijven ontwikkelen als een zorgaanbieder die voortdurend
luistert naar haar cliënten, daarin ook daadwerkelijk zorg-op-maat
levert en flexibel & pro-actief inspeelt op een veranderende
omgeving.

Werkwijze
De Amethyst biedt begeleiding in de vorm van dagbesteding,
beschermd wonen, begeleid wonen en ambulante begeleiding,
logeren en vakantieopvang voor kinderen en jongeren met een
zorgvraag waarbij regelmaat, structuur en respect centraal staat.

Woonzorg
De Amethyst heeft als doel om samen met de cliënt te streven naar
zelfstandigheid op basis van gelijkwaardigheid. Om deze doelen te
realiseren werken wij met een begeleidingsplan die samen met de
cliënt wordt opgesteld. De Amethyst hecht veel waarde aan
dagritme. Dit geeft regelmaat, duidelijkheid en houvast. Binnen de
Amethyst worden cliënten geacht deel te nemen aan een vorm van
dagbesteding. Dat kan het volgende zijn: werk , scholing/training,
vrijwilligerswerk, dagactiviteiten, werken op een zorgboerderij.
Binnen de Amethyst hebben wij desgewenst
doorgroeimogelijkheden tussen de verschillende typen van ons
woonzorg-aanbod.

Beschermd wonen
Bij Beschermd wonen bieden we ondersteuning en/of begeleiding
voor (jong) volwassenen met een zorgvraag gericht op 24 uurs
begeleiding.
Per locatie wonen maximaal 4 of 5 cliënten met een uiteenlopende
zorgvraag zoals cliënten met autisme, psychosociale problematiek
en/of licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Begeleid wonen
Bij begeleid wonen bieden we ondersteuning en/of begeleiding
voor 2 a 3 cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum in
combinatie met psychosociale problematiek.
Ook hier werken we met begeleidingsdoelen die zijn opgenomen in
een zorgplan.
Deze plannen zijn opgesteld in samenspraak met jou.
Binnen deze woonvorm gaat de aandacht van begeleiding uit naar
het individuele functioneren en de individuele problematiek.
Centraal staan weekplanning, dagstructuur en werk, school of
andere dagbesteding.
Verder signaleren en inventariseren en ondersteunen we bij sociaal
maatschappelijke en medische psychiatrische problematiek. Wij
leiden zo nodig toe naar een GGZ instantie.
Begeleiding vind in overleg plaats. Dat kan overdag maar ook
s’avonds zijn.
In de weekenden is er geen begeleiding. Maar er is wel een
mogelijkheid om terug te vallen op een van de woonhuizen waar 24
uurs begeleiding is.
Tevens is er in overleg een mogelijkheid om de maaltijd samen in
de groep te nuttigen in één van de woonhuizen bijvoorbeeld als je
een examenweek hebt en/of andere stressvolle activiteiten of
belevenis maar ook voor de sociale contacten.

Ander zorgaanbod:
1. Logeren
Er zijn mogelijkheden om te logeren.
Weekend logeren is van vrijdag 19:00 t/m zondag 17:00.
2. Vakantieopvang
De Amethyst verzorgd voor jongeren tijdens de Mei- en
Herfst - vakantie een midweek in België.
3. Zaterdag opvang (van 10:00 – 17:00) op de zorgboerderij of
andere buiten activiteiten.
4. Dagbesteding (van 9:00 – 15:30 door de weeks op dinsdag,
woensdag, donderdag ) op de zorgboerderij.

