De kosten voor de zorg die de Gemiva-SVG Groep verleent, worden betaald
uit de Wmo, Wlz of de Jeugdwet. U
betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De
eigen bijdrage wordt bepaald door het
CAK (www.hetcak.nl) en is afhankelijk
van het inkomen.
De medewerkers van onze afdeling
Zorgbemiddeling kunnen u vertellen
wat in uw situatie van toepassing is. Zij
kunnen u ook adviseren bij het aanvragen van een indicatie of beschikking.

Meer weten en/of aanmelden?
Wilt u meer weten over de diensten
van de Gemiva-SVG Groep in groot
Rotterdam?
Kijk op www.gemiva-svg.nl/rotterdam
U kunt ook contact opnemen met onze
afdeling Zorgbemiddeling,
telefoon 088 205 24 00 (lokaal tarief) of
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

Gemiva-SVG Groep
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die door een han-

dicap, chronische ziekte of een andere
beperking zorg of begeleiding nodig
hebben. Wij ondersteunen hen bij het
bereiken en behouden van een zo goed
mogelijk bestaan. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we
daarbij heel belangrijk. Wij hebben veel
ervaring in het begeleiden van mensen
met een lichamelijke handicap, niet
aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke
beperking of (ernstige) meervoudige
beperking. Dat is ons specialisme. Al
kunnen ook mensen die om een andere
reden ondersteuning nodig hebben een
beroep doen op onze deskundigheid
en faciliteiten. We zijn actief bij wonen,
werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
Wij vinden dat we dat alleen goed
kunnen doen als we samenwerken. Met
de mensen die we ondersteunen en
hun verwanten. Met mantelzorgers en
vrijwilligers. Met financiers en andere
samenwerkingspartners. Vandaar ons
motto: samen maken we het verschil.

Ambulante Dienstverlening
in Rotterdam
Bleulandweg 1b
2803 HG Gouda
Postbus 604 2800 AP

Tel. (0182) 57 58 00
info@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl

Professionele ondersteuning van
kinderen, jongeren en volwassenen
door Gemiva-SVG Groep

U wilt zo zelfstandig mogelijk leven. Op uw eigen plek uw eigen
keuzes maken. Als u daar vanwege een beperking hulp bij nodig
hebt, kunt u terecht bij de Gemiva-SVG Groep. Onze ambulante
begeleiders bieden individuele begeleiding, zodat u de regie over
uw eigen leven kunt (blijven) voeren. Wij ondersteunen inwoners van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis.
Voor wie?
Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren
hersenletsel of een verstandelijke
beperking. Maar ook mensen die om
een andere reden ondersteuning nodig
hebben bij het leven in de samenleving
kunnen bij ons terecht.

Welke vragen?

,,

Samen met u onderzoeken wij uw mogelijkheden.
Samen kijken we wat voor u de juiste hulp is.
Samen maken we het verschil.

Bij ons kunt u terecht voor ondersteuning bij knelpunten die u in uw dagelijks
leven tegenkomt. Dit kan bijvoorbeeld
ondersteuning zijn bij:
• de administratie
• het structureren van de dag/week
• het aanvragen van hulpmiddelen
• het organiseren van het huishouden
• het aanleren van vaardigheden
• het opbouwen en onderhouden van
sociale contacten
• contacten met officiële instanties
• de opvoeding van kinderen.
Wij gaan altijd eerst met u in gesprek
over uw hulpvraag. Samen zoeken we
naar oplossingen die voor u werken.

Ons doel is dat u uw leven zo veel
mogelijk zelfstandig leidt. Vaak kunnen
we onze begeleiding in de loop van de
tijd gedeeltelijk afbouwen, soms ook
helemaal.

Eén cliënt één plan
Misschien zijn er meerdere hulpverleners die u of uw gezin ondersteunen.
Het is belangrijk dat alle hulp goed
op elkaar afgestemd is. Als u dat wilt,
ondersteunen wij u om overzicht te
houden over de afspraken die u met uw
hulpverleners maakt.

Begeleiding
Waar mogelijk heeft u altijd één
vaste begeleider. De begeleiding is op
afspraak en kan in de thuissituatie,
op kantoor of op een andere locatie
plaatsvinden. Ook is het mogelijk om
via bijvoorbeeld Skype ondersteuning
te bieden bij eenvoudige vragen. Het
aantal begeleidingsuren hangt af van
uw hulpvraag en indicatie.

De kosten
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