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Pakket Welzijn en Zorg van SVRZ

een pakket waar u niet zonder kan

‘Dit pakket biedt mij veiligheid
én gezelligheid’

Wat kost het pakket Welzijn en Zorg?
Het pakket kost € 21,31 per maand (prijspeil 2020). Dit bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Zorglijn van SVRZ.
Onze medewerkers helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
T: 0900-7879777
E: zorglijn@svrz.nl
01-2020

Woont u in een woonzorgcentrum waar zorgorganisatie SVRZ
zorg- en welzijnsactiviteiten levert? Dan kunt ook u gebruik
maken van het pakket Welzijn en Zorg van SVRZ. Wij vertellen
u in deze folder alles over dit aantrekkelijke pakket.
Voor wie is het pakket Welzijn en Zorg?
In een aantal woonzorgcentra in Zeeland heeft SVRZ een algemene recreatieruimte ingericht. Onze medewerkers welzijn organiseren hier welzijnsactiviteiten voor de bewoners en omwonenden. Bij de medewerkers ZorgThuis
van SVRZ kunnen bewoners en omwonenden terecht voor zorg en ondersteuning.
Dit kan op ieder moment van de dag, avond of nacht. Zowel op geplande
momenten of in reactie op een alarmering van de stichting ‘Maatje in Zeeland.

Wanneer kom ik aanmerking voor het pakket Welzijn en Zorg?
U komt in aanmerking voor het pakket als u een appartement huurt in een
woonzorgcentrum waar SVRZ zorg- en welzijnsactiviteiten levert. Maar ook
als u daar een appartement heeft gekocht en lid bent van een vereniging
van eigenaren.

Wat heeft het pakket Welzijn en Zorg mij te bieden?
Welzijnsactiviteiten
Vindt u het fijn om uw medebewoners te ontmoeten? Om samen met hen
leuke dingen te doen? Dan is het pakket echt iets voor u. De medewerkers
welzijn van SVRZ organiseren activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en

gezelligheid. Zo organiseren zij voorlichtingsbijeenkomsten, koffie-ochtenden,
muziekoptredens en spel- en bewegingsactiviteiten. Voor sommige
activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van de deelnemers. Wilt u weten
wat er bij u in het woonzorgcentrum georganiseerd wordt? Informeer ernaar
bij onze medewerkers.

Gebruik recreatieruimte
Wilt u een verjaardag of feestje vieren? Tegen betaling kunt u gebruik maken
van de recreatieruimte. Vraag naar de mogelijkheden bij de medewerkers
welzijn.

Alarmopvolging
In uw appartement is een alarmeringssysteem aanwezig van ‘Maatje in Zeeland’.
Met dit systeem kunt u in noodsituaties direct persoonlijk contact leggen
met een zorgmedewerker. Zodra u alarm heeft geslagen komt er een zorgmedewerker naar u toe. Alle hulp die u op dat moment nodig hebt kan zo snel
voor u geregeld worden. Kijk voor meer informatie op www.maatjeinzeeland.nl.

Vraagbaakfunctie
Heeft u vragen over uw gezondheid? Of over het aanvragen van zorg?
Of wilt u iets weten over aanpassingen in uw woning of het aanvragen van
hulpmiddelen? U kunt met al uw vragen gratis terecht bij de wijkverpleegkundigen van SVRZ. Samen met u zoeken zij naar een passende oplossing
voor uw vraag.

