VOORBEELDEN PROJECTEN KLEIN GELUK CALLS MATERIALEN,
DAGBESTEDING EN EVENEMENTEN
Voorstellingen op locatie

Marjan werkt op een afdeling waar cliënten wonen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Onderdeel van het zorgbeleid is dat de invulling van de dagbesteding samen met de
cliënten wordt besproken en uitgedacht. Zo heeft “haar” groepje aangegeven graag een aantal
voorstellingen bij te willen wonen. Aangezien de meeste cliënten niet naar reguliere
voorstellingen buiten de zorginstelling kunnen gaan willen ze graag een programma op locatie
opzetten. Samen met cliënten van andere afdelingen wordt aangegeven dat men graag
muziek, theater, toneel en acrobatiek zou willen zien. Marjon is op zoek gegaan en heeft een
aantal organisaties gevonden die dit op maat kunnen aanbieden. Zo heeft ze een
jaarprogramma in elkaar gezet waarbij elk maand een optreden of voorstelling wordt verzorgd.
Er is echter niet genoeg budget voor deze 12 voorstellingen dus vraagt ze subsidie aan bij FNO.
Aangepaste schommel in de tuin

In een kleinschalige woonvoorziening wonen 10 kinderen met een visuele- en verstandelijke
beperking. Door de beperkingen in de mobiliteit van deze kinderen is het belangrijk dat zij
voldoende mogelijkheden hebben om zich in en rond het huis te vermaken. De jongeren
hebben aangegeven dat ze dolblij zouden zijn met een schommel in de tuin van de
woonvoorziening die is aangepast op hun mogelijkheden. Hiervoor wordt subsidie
aangevraagd bij FNO.
Naar het Rijksmuseum

De cliënten van een zorginstelling voor mensen met dementie hebben aangegeven heel graag
naar het Rijksmuseum in Amsterdam te willen gaan. Hiervoor zijn echter veel vrijwilligers en
aangepast vervoer nodig waardoor de kosten hoog oplopen. Voor de extra kosten wordt
subsidie aangevraagd bij FNO,
In beweging

Laura werkt bij een zorginstelling voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en
jongvolwassenen die zelf niet of nauwelijks kunnen bewegen. Ze ervaart dat het heel lastig is
om deze doelgroep in beweging te krijgen maar dat ze het wel erg fijn vinden en er ook veel
baat bij hebben. Bij haar vorige werkgever had ze de beschikking over een systeem voor
therapeutische bewegingssimulatie. Dit bestond uit een combinatie van een beweegplatform
en speciale therapeutische films, waardoor de cliënten zowel met als zonder rolstoel
spelenderwijs beweging konden ervaren. De zorginstelling heeft hier helaas geen budget voor.
De familie van de cliënten is erg enthousiast om dit apparaat aan te schaffen en heeft al een
aantal inzamelingsacties gehouden. Dit is echter nog niet genoeg dus voor het resterende deel
wordt subsidie aangevraagd bij FNO.
Talentontwikkeling

Hubert werkt bij een zorginstelling waar cliënten begeleid worden met een psychiatrische
aandoening. Hij ziet dat deze groep cliënten behoefte hebben aan een zinvolle invulling van
hun leven of aan ondersteuning om zelfstandiger te kunnen worden. Zo heeft hij bijvoorbeeld
met Jan besproken dat hij graag een cursus vertaler wil volgen. Hij heeft namelijk een tijd
geleden Engels gestudeerd maar heeft nog aanvullende kennis nodig om aan de slag te kunnen
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als vertaler. Karlijn heeft aangegeven graag een cursus fotografie te willen volgen om verslag
te kunnen doen van haar vele wandelingen door de stad. Henk wil graag een cursus met zijn
hond Dubbes volgen om samen op pad te kunnen. Noortje heeft moeite om haar uitgaven te
reguleren en zou graag een cursus volgen om meer inzicht te krijgen in haar eigen financiën. En
dan Tom, hij maakt als vrijwilliger altijd de lunch klaar voor de groep. Hij zou zich dan ook
graag verder ontwikkelen als kok en een kookcursus willen volgen. Helaas heeft de
zorginstelling zelf nauwelijks budget om deze wensen te vervullen. Daarom vraagt Hubert
hiervoor subsidie aan bij FNO. Hij vraagt € 5.000 om voor 10 personen bij te kunnen dragen
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Gelukkig heeft de afdeling nog net voldoende budget om
het verplichte deel van 10% te matchen.
Sporten voor kinderen en volwassenen met een beperkte loopfunctie

Op een atletiekvereniging is vorig jaar een vrijwilliger gestart met het aanbieden van trainingen
voor kinderen en volwassenen met een beperkte loopfunctie, die zich in het normale leven
voortbewegen in een rolstoel of met een rollator. Met een zogenoemde racerunner kan deze
groep verrassend goed uit de voeten en wordt het voor hen mogelijk om bij een reguliere
sportvereniging te sporten. Na een jaar is de vraag vanuit de doelgroep echter zo groot dat er
veel te weinig materialen zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom wordt er subsidie
aangevraagd bij FNO voor de aanschaf van 5 nieuwe racerunners. Hierdoor kan er een grotere
groep komen sporten en kunnen er zelfs wedstrijden gehouden worden.
Sociale contacten in de buurt

Mensen met een licht verstandelijke beperking die in de wijk wonen hebben aangegeven
behoefte te hebben aan meer sociale contacten. Door maatschappelijk werkster Anneke wordt
subsidie aangevraagd voor een project om dit te realiseren. Het doel van dit project is om
cliënten die in dezelfde buurt wonen en interesse hebben om hun sociaal netwerk op te
bouwen of uit te breiden aan elkaar te koppelen. Zij kunnen contact met elkaar opnemen om
b.v. samen naar de markt te gaan, koffie te drinken, de hond uit te laten, etc. Dit traject zal
worden gecoördineerd door een zorgorganisatie die ervoor zorgt dat men elke week bij elkaar
komt en de deelnemers coacht t.a.v. communicatie, verwachtingen management en het
bewaken van de eigen grenzen. De verwachting is dat het gevoel van eigenwaarde wordt
versterkt, de eenzaamheid wordt verminderd en dat dit project ook op positieve wijze door
werkt bij contacten buiten de buurt. Om dit traject mogelijk te maken wordt subsidie
aangevraagd bij FNO.
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