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Dagbesteding Espo Zorg

Inleiding
De activiteitencentrum Espo Zorg is overdag vrij toegankelijk voor cliënten.
U kunt binnenlopen tijdens de openingsuren (doorgaans tussen 09:00 en 17:00). 
Voor drinken en maken van praatjes met andere bezoekers. Er worden verschillende 
dagbestedingen activiteiten aangeboden in de ontmoetingsruimte, waarbij vaak een 
maaltijd is inbegrepen. Afhankelijk van uw wensen, behoeften en interesses kan er 
onder begeleiding deelgenomen worden aan o.a. krantlezen, Communicatietraining, 
handwerken en speciale georganiseerde activiteiten. Voor deelname aan 
georganiseerde dagbestedingsactiviteiten is er een indicatie nodig voor 
groepsbegeleiding en/of dagbesteding.  

Dagbestedingen
Iedere dag (doorgaans tussen 09:00 en 17:00 uur) organiseren Espo Zorg 
activiteiten begeleiders, activiteiten voor de deelnemers  die bijna niet meer de deur 
uitkomen. De activiteiten bestaan uit spelletjes, handwerken en schilderen en etc. 
U kunt gebruik maken van het openbaar vervoer / de OV-taxi of Espo Zorg verzorgt 
voor uw vervoer.

Activiteiten:
   - Muziek
   - Praten
   - Koken 
   - Schilderen
   - handwerken
   - Ontspanning
   - Oefenen Vaardigheden
   - Spelletjes
   - Praten over actualiteiten en dagelijkse bezigheden.
   - Kranten lezen 
   - Communicatietraining

De dagbestedingsactiviteiten worden ondersteund door Espo
activiteiten begeleiders, mantelzorgers en vrijwilligers

Espo Zorg begeleiding ondersteunt u in uw dagelijkse leven met als doel een goede 
kwaliteit in uw leven te realiseren, en u met leeftijdgenoten in contact te brengen. 

Onze activiteiten begeleiders worden tijdens de activiteiten, ondersteund door 
mantelzorgers en vrijwilligers.

Locatie
Onze dagbestedingscentrum ligt aan de Putsebocht 137-B te Rotterdam. 

Hier worden onze clienten, tijdens de activiteiten, in een prettige, kleinschalige en 
beschermde omgeving samengebracht.

De werkzaamheden van een activiteiten begeleider:
  - Ondersteuning bieden aan deelnemers en geeft uitvoering aan de dag       
     bestedingen.
  - Heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van                    
     diverse beheerstaken.
  - Waakt en behoudt de ontwikkeling van het sociale netwerk van de         
     deelnemers.
  - Ondersteunt bij de groepsbegeleiding en dagactiviteiten.


