WELKOM BIJ
PHILADELPHIA

Samen
stappen zetten
Philadelphia ondersteunt ouders van een kind
met een beperking

ZORGVISIE PHILADELPHIA

Een kind met een beperking
Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind
een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het
gezinsleven. Opvoeden kan een voortdurende zoektocht worden.
Wij hebben nagedacht over hoe we jou en je kind het beste kunnen
ondersteunen. We leggen uit wat we belangrijk vinden, wat we ermee
bedoelen en hoe het jullie kan helpen. Zodat jouw kind zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen en jij je gesteund voelt in de opvoeding.

RUIMTE HEBBEN OM TE ONTDEKKEN
	We steunen je kind om zich, ondanks zijn/haar verstandelijke
beperking, te ontwikkelen van kind tot jongvolwassene.
Om het beste uit het kind te halen nemen wij belemmeringen
weg en werken we geduldig aan de ontwikkeling. Ouders
helpen we om mogelijkheden voor hun kind te ontdekken.
VERBONDEN MET GEZIN EN FAMILIE
	Het gezin is je basis en wij nemen dat als uitgangspunt in
de begeleiding en ondersteuning. Ouder en kind zijn in alle
omstandigheden onlosmakelijk verbonden.
GEZIEN EN GEHOORD WORDEN
	Wij hebben aandacht voor de persoonlijke behoeftes van je
kind en hebben oog voor wat jij als ouder nodig hebt. We
passen onze ondersteuning daar steeds weer op aan.
ERBIJ HOREN
	Wij vinden het vanzelfsprekend dat je kind gewoon mee kan
blijven doen en een volwaardig lid is van zijn/haar omgeving en
netwerk. Wij zorgen ervoor dat je kind een zo gewoon mogelijk
leven kan leiden.
VOORUIT KIJKEN
	Wij zorgen samen met jou en anderen om je heen voor
continuiteit in de begeleiding. We reizen met jongeren en hun
ouders van jongs af aan mee richting volwassenheid.

Ondersteuning voor het
hele gezin
Een gezinslid met een beperking heeft impact op het hele gezin.
Wanneer we ondersteuning bieden in een gezinssituatie vinden wij
het belangrijk om vanuit één plan te werken. Samen kijken we hoe
we dat op een prettige manier kunnen realiseren. Wij gaan daarbij
altijd uit van jullie kracht en zelfstandigheid als gezin en houden
rekening met jullie normen en waarden.
De ondersteuning die we bieden sluit aan bij jullie situatie. Het kan
zijn dat, naarmate jouw kind ouder wordt, de hulpvraag verandert.
Philadelphia biedt ondersteuning bij jullie thuis, bij wonen,
daginvulling en leren en werken. Wonen kan bij ons beschermd, met
begeleiding of met intensieve begeleiding en verzorging. Het is
mogelijk om tijdelijk of periodiek bij ons te logeren. Dit kan helpen
om even tot rust te komen of een goede voorbereiding zijn voor een
kind dat in de toekomst voor langere tijd bij ons komt wonen.
DigiContact kan ingezet worden wanneer je het prettig vindt om
op ieder moment van de dag en nacht een professioneel begeleider
te kunnen bereiken. Via beeldbellen kun je 24/7 je vragen stellen.
Zo is er altijd een hulplijn aanwezig.
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Wij zijn Philadelphia Zorg

Onze ondersteuning is altijd maatwerk

Wij bieden meer dan 8.600 cliënten elke dag kansen
om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij ons, krijgen
intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om
hun dag passend in te vullen of om te logeren. We
ondersteunen als het nodig is en durven los te laten als
het kan. Ruim 7.500 medewerkers geven cliënten het
vertrouwen om te groeien.
Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar.

Wil je meer informatie of advies over de ondersteuning
die Philadelphia jou kan bieden?
Neem dan gerust contact met ons op. Ook als je niet
zeker weet of je over de juiste indicatie beschikt helpen
wij jou graag verder.

	
0 800 - 0830 maandag tot donderdag van
9.00 tot 17.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
clientbureau@philadelphia.nl
Kijk op www.philadelphia.nl voor meer informatie.

