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GOMM

GOMM

GOMM IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND
TUSSEN 3 VERGUNDE ZORGAANBIEDERS
IN HET MEETJESLAND:
_ VZW DVC DE TRIANGEL (LOVENDEGEM)
_ VZW HUMIVAL (WAARSCHOOT)
_ VZW A. VERBURGHT (LANDEGEM)
VIA ONZE ZORGLIJN WILLEN WE MEERDERJARIGE PERSONEN MET EEN (VERMOEDEN
VAN) BEPERKING SNEL EN FLEXIBEL EEN
PASSEND ANTWOORD BIEDEN.

GOMM
Heb je een vraag?
Dan kan je vanaf het najaar terecht op de
zorglijn.
Of stuur een mail naar één van de coaches
van de zorglijn: coaches@gomm.be
Meer info: www.gomm.be

Zorglijn voor
volwassenen met een beperking
Meetjesland

WAAROM GOMM

PROJECTEN

Door samen te werken, zorgen we ervoor dat
iedereen in de regio Meetjesland gemakkelijker de weg vindt naar kwaliteitsvolle ondersteuning op maat. Zo hoef je niet meer apart
op bezoek te gaan bij alle voorzieningen in het
Meetjesland.

Naast de zorglijn wil GOMM ook inspelen op
zorgvernieuwing door actief projecten uit te
werken.

Je kan met al je vragen bij ons terecht via
de zorglijn (telefonisch bereikbaar vanaf het
najaar), het mailadres of via het aanmeldingsformulier op de website van GOMM.
• coaches@GOMM.be
• www.GOMM.be

WAT DOET GOMM
DE ZORGLIJN
Wanneer je naar de zorglijn belt, bekijken
we je vraag en zoeken we samen uit of een
GOMM-voorziening jou de gewenste ondersteuning kan bieden. Als dit niet zo is, wijzen
we je de weg naar (reguliere) diensten of
andere organisaties die je wel kunnen helpen.
We doen dit steeds in samenwerking met jou
en je netwerk. We vertrekken steeds vanuit je
eigen levensverhaal, je dromen en verwachtingen. Dit betekent dat de ondersteuning
inclusiegericht is en vertrekt vanuit een volwaardig burgerschap.

Het zijn vooral inclusieve projecten die inzetten op het verhogen van de kwaliteit van leven
van personen met een beperking.
De circusplaneet, het praatcafé, het danslabo,
de mogelijkheid om in een andere voorziening
te werken,... zijn waardevolle initiatieven die
ervoor zorgen dat mensen bij elkaar komen,
kunnen proeven van nieuwe dingen en hun
talenten kunnen ontwikkelen.
Met de GOMM-partners blijven we tegelijkertijd zoeken naar kleinschalige innovatieve
woonprojecten waar mensen (met een beperking) kunnen samenwonen.
Wil je graag info over deze projecten?
Dan kan je een mail sturen naar
katrijn.decausmaecker@GOMM.be

WELKE ONDERSTEUNING
BIEDEN DE PARTNERS VAN
GOMM
Je kan bij ons terecht met vragen over
verschillende domeinen: wonen, werken
en dagbesteding, vrije tijd en ontspanning,
familie en relaties, administratie en financiën,
emotionele steun,…
De ondersteuning door een GOMM-voorziening kan bij jou thuis, bij ons op bureau
of in een voorziening. Maar ook in groep of
individueel, vaak of maar af en toe, voor korte
duur of voor een langere periode. We zoeken
steeds naar een kwaliteitsvolle ondersteuning
op jouw maat.

ONDERSTEUNINGSVORMEN
GOMM
De GOMM-partners bieden zowel rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) als
niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
(nRTH)
Heb je niet veel ondersteuning nodig (RTH)
dan kan je bij GOMM terecht voor:
• dagondersteuning
• nachtondersteuning
• mobiele/ambulante ondersteuning
• outreach
Heb je meer ondersteuning nodig (nRTH) en
heb je een persoonsvolgend budget (PVB) dan
kan je bij GOMM terecht voor:
• dagondersteuning
• woonondersteuning
• individuele begeleiding
• respijtzorg (logeren)
• oproepbare permanentie

