Laat mensen Floreren

Gespecialiseerde
Oppaszorg

Onbezorgd een middag of een avondje uit?
Even tijd voor elkaar of voor uzelf? Dat moet kunnen.
En daar gaan wij, BuroFlo en LeekerweideGroep,
samen met u voor zorgen!

www.BUROFLO.nl

Gespecialiseerde Oppaszorg
Onbezorgd een middag of een
avondje uit? Even tijd voor elkaar
of voor uzelf? Dat moet kunnen.
En daar gaan wij, BuroFlo en
LeekerweideGroep, samen met
u voor zorgen!

Zorg voor u zelf

Voor ouders/verzorgers met kinderen
die speciale zorg of aandacht nodig
hebben, kan het moeilijk zijn de zorg
even uit handen te geven. Even tijd
voor zichzelf nemen is niet zomaar
georganiseerd. Een oppas uit het
eigen netwerk of via een oppas
centrale is vaak geen optie.
Logeeropvang, hoe gezellig ook, is
door het wegbrengen en ophalen
weer een te grote en ingrijpende
onderneming. Het gaat immers maar
om enkele uurtjes zorgdelen.

Uitkomst

Gespecialiseerde oppaszorg is dan
de uitkomst. BuroFlo en Leekerwei
deGroep werken samen om deze
vorm van ondersteuning mogelijk te
maken. De oppas komt bij u in huis
en neemt de zorg en begeleiding
voor uw kind over.

www.BUROFLO.nl

Thuis, wel zo vertrouwd

Het prettige van oppaszorg is dat
deze bij u thuis plaatsvindt. De oppas
komt naar u toe. Uw kind blijft dus
fijn thuis, in zijn of haar vertrouwde
omgeving. U heeft geen geregel met
wegbrengen of ophalen. U hoeft
alleen maar te zorgen voor een fijne
tijd voor uzelf.

In goede handen

U kunt gerust zijn dat uw kind in
goede handen is. De oppaszorg is
een zorgprofessional met ervaring in
de begeleiding van kinderen met een
beperking of speciale zorgvraag.
U kunt er echt even helemaal
tussenuit. Omdat u weet dat het
thuis goed geregeld is.

Even samengevat:

org en welzijn van Leekerweide
Voor
Groepwie:
u helpen. U kunt ook contact
Ouders/verzorgers
met een
opnemen met een onafhankelijke
kind
dat speciale zorg
of aandacht
cliëntondersteuner
(cliëntondersteu
nodig
heeft.
ner@buroflo.nl).
In principe is de oppaszorg bedoeld
voor kinderen tot 18 jaar, maar in
sommige gevallen kan oppaszorg
ook ingezet worden voor oudere
kinderen.
Door wie:
Uw oppas is een zorgprofessional
en heeft een achtergrond in de zorg
voor kinderen met een beperking
of speciale zorgvraag.
Wat:
Oppaszorg is bedoeld voor inciden
tele en kortdurende ondersteuning.
De oppas komt voor tenminste 3 en
maximaal 8 uur bij u thuis. U kunt
gebruik maken van maximaal 24 op
pasuren per jaar.
Waarom:
Iedereen heeft tijd nodig om zich
te kunnen ontspannen. Als ouder/
verzorger van een kind met een
speciale aandachtsbehoefte komt
er al veel op u af. Wij willen u graag
bijstaan uw taken zo goed mogelijk
vorm te geven. Daar hoort ook ont
spanning bij. Want als u goed voor
uzelf zorgt, kunt u ook weer goed
voor degenen die u lief zijn zorgen.
Daarom dus!

PGB of beschikking:
Om gebruik te kunnen maken van
gespecialiseerde oppaszorg heeft u
een beschikking van de gemeente
of een PGB nodig. De gemeentes
Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen,
Drechterland, Koggenland en
Opmeer ondersteunen oppaszorg.
Ouders/verzorgers kunnen bij deze
gemeentes hiervoor een beschikking
aanvragen. Als u hulp wenst bij het
aanvragen van de beschikking
kunnen de consulenten zorg en
welzijn van LeekerweideGroep
u helpen. U kunt ook contact
opnemen met een onafhankelijke
cliëntondersteuner
(cliëntondersteuner@buroflo.nl).
Meer weten?
Neem voor uw vragen gerust
contact op met de consulenten Zorg
en Welzijn van LeekerweideGroep:
0229 57 6868.
Mailen kan ook:
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl.
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T: 0229 - 57 68 68
E: info@buroflo.nl

BuroFlo organiseert nog veel meer.
Kijk ook eens op www.buroflo.nl
voor bijvoorbeeld het kinderkookcafé,
begeleiding aan huis of andere vormen
van ondersteuning.
Op www.leekerweidegroep.nl
vindt u nog meer en andere
vormen van ondersteuning.
Meer informatie over Oppaszorg:
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl
of bel met de consulenten
Zorg en Welzijn: 0229 57 68 68
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