Welzijn en Zorg van SVRZ
in Erasmuspark

`Ik voel me veilig omdat er
altijd een helpende hand
in de buurt is!’

Zorgorganisatie SVRZ levert zorg- en welzijnsactiviteiten in
diverse woonzorgcentra in Zeeland. In de meeste van deze
centra maken de bewoners gebruik 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?
SVRZ levert dit pakket aan bewoners van de woonzorgcentra,
waar SVRZ vaak een algemene recreatieruimte heeft ingericht.
Onze medewerkers ZorgThuis leveren aan de bewoners van het
woonzorgcentrum ook de benodigde zorg en ondersteuning. Dit
kan op ieder moment van de dag, avond of nacht. Zowel op
geplande momenten of in reactie op een alarmering. In en
rondom deze woonzorgcentra organiseren medewerkers welzijn
van SVRZ welzijnsactiviteiten.
Hoe wordt het pakket Welzijn en Zorg aangeboden?
Bewoners van de woonzorgcentra waar SVRZ welzijn en zorg
levert, huren hun appartement via een woningcorporatie of
kopen een appartement en worden daarmee lid van een
Vereniging van Eigenaren. In de contracten is opgenomen dat
bewoners gebruik maken van het pakket Welzijn en Zorg van
SVRZ.
Wat houdt het pakket Welzijn en Zorg in?
Welzijnsactiviteiten
Deze worden georganiseerd door medewerkers van SVRZ.
Er worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op
ontmoeting en gezelligheid, op bewegen of ontspanning of met
sociaal-culturele achtergrond. Zoals voorlichtingsbijeenkomsten, koffie-ochtenden, open-tafels, muziekoptredens, bingo of koersbal. Het aantal activiteiten is
afhankelijk van de gemeentelijke subsidie die SVRZ hiervoor
ontvangt. De hoogte van de subsidie verschilt per gemeente.
Voor sommige activiteiten vragen wij een eigen bijdrage van u.
Wilt u weten wat er bij u in het woonzorgcentrum
georganiseerd wordt? Informeer ernaar bij de medewerkers van
SVRZ of raadpleeg de activiteitenkalender of affiches.

Servicepas SVRZ
U ontvangt deze pas gratis. Hiermee krijgt u 25 % korting in
alle restaurants in de locaties van SVRZ. En u kunt met de pas
ook betalen in de winkels van de SVRZ locaties.
Gebruik recreatieruimte
Bewoners van de woonzorgcentra kunnen gebruik maken van
de recreatieruimte. Afhankelijk van het gebruik kunnen
hiervoor kosten voor het gebruik van servies en de schoonmaak
in rekening worden gebracht.
Alarmopvolging
In uw woning is een alarmeringssysteem aanwezig dat
aangesloten is op ‘Maatje in Zeeland’. Met dit systeem kunt u in
noodsituaties waarbij zorg nodig is direct persoonlijk contact
leggen met een zorgmedewerker. De zorgmedewerker komt
naar u toe nadat u alarm geslagen hebt en regelt alle hulp die u
op dat moment nodig hebt. Kijk voor meer informatie op
www.maatjeinzeeland.nl
Vraagbaakfunctie
Bewoners kunnen met hun vragen terecht bij de
wijkverpleegkundige van SVRZ.
Zij geeft advies over:
 gezondheid
 het aanvragen van zorg
 gezonde leefstijl en preventieve zorg
 aanpassingen in uw woning en aanvragen van hulpmiddelen
Onze wijkverpleegkundigen zoeken voor iedere vraag naar een
passende oplossing. U kunt naar hen toekomen, maar zij
kunnen hiervoor ook bij u thuis langskomen.
SVRZ magazine ZOZ
U ontvangt dit magazine van SVRZ gratis in uw brievenbus.
ZOZ verschijnt minimaal twee maal per jaar.
Wat kost het pakket Welzijn en Zorg?
Het pakket kost € 40,76 per maand (inclusief BTW / prijspeil
2018). Dit bedrag is inclusief alarmering van de SPAZ en wordt
jaarlijks geïndexeerd.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over deze folder of wilt u meer informatie over
SVRZ in het Erasmuspark?
Belt u naar 0113-246412

Voor overige informatie over SVRZ kunt u terecht bij de
Zorglijn van SVRZ.
T: 0900-7879777 (lokaal tarief)
E: zorglijn@svrz.nl
I: www.svrz.nl
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