Open aanbod
Heb jij, of iemand in jouw omgeving, een auditieve beperking? Wil je gaan werken als vrijwilliger? Zoek je een leerrijke stageplek of een
vorming? Onze deur staat voor iedereen open.
We zijn een ontmoetingsplaats voor mensen met
of zonder beperking!
Ook buiten de deuren van Compagnie Emmaüs
bieden we ondersteuning aan bij handicapspecifieke vragen (in de vorm van outreach). We
willen onze kennis delen en helpen problemen
op te lossen.

Kortom, we zijn er voor iedereen…
samen op weg!

Compagnie Emmaüs
Compagnie Emmaüs
Van den Heckestraat 43
9050 Gent-Ledeberg
Telefoon: 09/231 96 08
Fax: 09/231 85 64
Email: info@dovencentrum-emmaus.be
Website: www.dovencentrum-emmaus.be

geeft taal aan ondersteuning

Wie zijn we?

Woonondersteuning

Compagnie Emmaüs is een kleinschalige voorziening die mensen met een auditieve en/of
bijkomende beperking ondersteunt en begeleidt
in het dagelijks leven. De voorziening is opgestart in 1979 vanuit de verschillende dovengemeenschappen. We hebben sindsdien een heel
ruime en diverse expertise opgebouwd in de
ondersteuning van mensen met een (auditieve)
beperking.
Onze voorziening biedt woonondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding en is hiervoor vergund door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap. Ook personen met
een vermoeden van handicap kunnen bij ons terecht via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Heb je een vraag over jouw woonsituatie? Zoek
je een bepaalde woonvorm? Wij bieden ondersteuning bij al jouw hulpvragen rond wonen. Dat
kan zowel binnen onze huizen in de stad
(residentieel) als bij jou aan huis.
We kunnen je ondersteunen bij ADL (Activiteiten
uit het Dagelijks Leven) zoals persoonlijke verzorging, huishouden, vrije tijd, sociaal netwerk…
Afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden
gaan we samen kijken welke ondersteuning het
beste voor jou is.

Wie ondersteunen we?

Heb je overdag bezigheid nodig? Heb je zin om
leuke activiteiten te doen? Dan kan je terecht
in ons activiteitencentrum! Hier wordt binnen
een kleinschalige en gezellige setting, een heel
divers en creatief programma aangeboden. Een
greep uit ons aanbod: creatieve expressie, semi
-industrieel werk, keuken-activiteiten, sport en
beweging, leuke en educatieve uitstappen…
Je kan bij ons terecht om, samen met andere
mensen, boeiende activiteiten te ondernemen.

Ben je meerderjarig (18 jaar en ouder) met een
auditieve en/of bijkomende beperking? Heb jij
een vraag waar jij hulp bij nodig hebt, zoals bijvoorbeeld over wonen, huishouding, vrije tijd,
administratie of welbevinden. Dan kan je altijd
bij ons terecht! Samen bekijken we wat jouw
wensen en mogelijkheden zijn en gaan we op
zoek naar de beste manier om jou ondersteuning op maat te bieden.

Dagbesteding

Individuele begeleiding
Heb je regelmatig behoefte aan een gesprek?
Heb je ondersteuning nodig bij jouw administratie? Wij kunnen jou helpen! We bieden psychosociale begeleiding en praktische hulp aan om
jou te ondersteunen. Dat kan ambulant (je komt
dan naar onze voorziening) of mobiel (dan komen wij naar jou toe).

RTH
Binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
kunnen wij mensen ondersteunen die een vermoeden van beperking hebben. Een erkenning
van het VAPH is niet nodig. Je kan dan bij ons
terecht voor individuele begeleiding, activiteiten binnen het activiteitencentrum en woonondersteuning. Als je af en toe hulp of opvang
nodig hebt, neem dan contact met ons op! Dan
kijken we samen hoe we jou het beste kunnen
helpen!

Logeren
Onze mooie logeerkamer geeft mensen de
mogelijkheid om tijdelijk te komen logeren.
Heb je nachtopvang nodig? Dat kan zowel met
erkenning als zonder erkenning binnen RTH.

