Lunet zorg

Samen werken aan een goed leven

We doen al meer dan honderd jaar waar we sterk in zijn: mensen ondersteunen met een
(verstandelijke) beperking. Van jong tot oud. Hun wensen, behoeften en keuzes staan centraal.
Samen zorgen 2.550 medewerkers en 1.150 vrijwilligers
ervoor dat mensen met een (verstandelijke) beperking
veilig en prettig wonen, leven en actief zijn. Wij bieden
een breed en gevarieerd pakket van zorg en ondersteuning. Thuis op de woonparken Eckartdal en De
Donksbergen én op ruim honderd locaties in ZuidoostBrabant. We zijn altijd dichtbij, ook als we zorg op
afstand leveren via slimme technologie.

Kind en Jeugd

alle ruimte voor veilig ontwikkelen

Wij bieden ontwikkelingsgerichte ondersteuning en
behandeling aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een
ontwikkelingsachterstand. Spelenderwijs krijgt ieder
kind prikkels om te leren en te groeien binnen de
eigen mogelijkheden. Thuis of op school een extra
steuntje in de rug nodig? Wij geven individuele hulp
aan het kind en het gezin, thuis of op school.
De ambulant begeleider ondersteunt bij vragen over
de verzorging en opvoeding, of geeft adviezen.

Eigen kracht
Meedoen in de samenleving. Dat is belangrijk voor
iedereen. We ondersteunen mensen in het (her)vinden
en versterken van hun eigen kracht. We gaan daarbij
uit van iemands mogelijkheden.
Samen werken aan een goed leven
We stemmen onze zorg en ondersteuning af op het
sociale netwerk en de hechte kring rondom de cliënt:
ouders, vrienden, familie, buren en vrijwilligers.

goed leven met een zachte g

Op verschillende locaties is er tijdelijke opvang in de
vorm van Buitenschoolse opvang en logeren. Hier
organiseren we activiteiten, eten we samen en kunnen
kinderen met een WLZ-indicatie overnachten.
Kinderen die niet (meer) thuis kunnen wonen, bieden
we een veilige en prettige woonomgeving met ondersteuning. In de beschermde omgeving van onze
woonparken of in een woning in de wijk.

Leren, werken en dagbesteding
meedoen in de samenleving

Ambulante zorg

begeleiding bij zelfstandig wonen

Als je thuis woont, kun je ook op begeleiding van
Lunet zorg rekenen. Samen werken we aan het behouden of vergroten van jouw zelfredzaamheid, aan
een sterk sociaal netwerk en aan zelfstandig wonen
en werken. Laagdrempelig, thuis, of in elk geval dicht
bij huis in bijvoorbeeld een wijksteunpunt. Met als
doel een zo groot mogelijke participatie in de samenleving.

Werken, de dag zinvol besteden; ook daarvoor kun
je bij Lunet zorg terecht. We gaan altijd uit van ieders
persoonlijke kwaliteiten, mogelijkheden en wensen.
We vinden het namelijk belangrijk dat je jouw eigen
kracht versterkt en dat je trots bent op wat je doet
en bereikt. We hebben verschillende soorten dagbesteding met professionele ondersteuning in een
beschermde omgeving. Dagbesteding gericht op
beleven of creëren of juist werken? Samen kijken we
naar de mogelijkheden in de directe omgeving.

Zorg op afstand

slimme ICT oplossingen

Soms heb je ongepland hulp nodig van een professional. We hebben daar slimme oplossingen voor. Zo
werkt het: door middel van bijvoorbeeld een beeldtelefoon bij je thuis staan we met je in verbinding.
We zijn er 24 uur per dag of een keer in de week. Net
wat jij wilt en nodig hebt.
Meer informatie
Wil je iets weten? Je kunt altijd contact met ons opnemen. Samen bekijken we je wens of vraag en we
komen direct in actie om je zo goed mogelijk te helpen.
Kijk voor ons breed en gevarieerd pakket van zorg
en ondersteuning op www.lunetzorg.nl
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