Dienstverlening rusthuis
Opdrachtsverklaringen
animatie
 Wat is animatie?
Animatie is het meegaan in gebeurtenissen, het organiseren en begeleiden van passiviteiten en
activiteiten binnen de mogelijkheden van ons rusthuis. Deze zijn gericht op het totale welzijn en in het
bijzonder op het respect en de waardigheid van elke bewoner. De initiatieven en activiteiten sluiten aan
op het dagelijkse leven van de bewoners en zijn dus gericht op de persoonlijke levensbehoeften.
 Wat is onze doelgroep? (wie willen we bereiken?)
Wij willen ons richten tot alle bewoners met hun familie en vrienden.
 Wat zijn onze doelstellingen en hoe willen we deze bereiken?
•

De kwaliteit van leven in het rusthuis verbeteren.
o We evalueren de activiteiten in functie van de opdrachtverklaring van het huis.

•

De bewoner leren kennen in al zijn facetten(integrale benadering).
o We starten een animatiedossier op na enkele gesprekken dat wordt aangevuld
naarmate we de bewoner beter leren kennen.
o We nemen deel aan een multidisciplinaire bewonersbespreking die om de 6 weken
plaats heeft.
o We proberen een vertrouwensrelatie op te bouwen.

•

De bewoner als evenwaardige partner zien in het ontwikkelen en evalueren van het
animatieaanbod.
o We organiseren een bewonersraad.

•

De bewoner zo lang mogelijk actief laten zijn en blijven.
o We hebben een goede samenwerking tussen animatoren, kinesisten en de
ergotherapeut (AKINERGO). Zij stimuleren en onderhouden de mogelijke activiteiten
en mobiliteiten van de bewoners, vanuit hun specifieke werkdiscipline.
o We organiseren zowel groeps- als individuele activiteiten rekening houdende met
de interesses van onze bewoners.
o We werken een gevarieerd animatieaanbod uit.
o We stimuleren de mogelijkheden, capaciteiten en talenten van de bewoner.

•

Een aangenaam en aangepast leefklimaat scheppen.
o De bewoners worden actief betrokken bij het creëren van de seizoensgebonden
decoratie.
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•

Een gemeenschap vormen en opbouwen.
o We proberen het sociale contact onder de bewoners, personeel en anderen te
bevorderen.
o We proberen het personeel een animatieve basishouding te laten ontplooien.
o We bieden het personeel cursussen aan inzake animatie (dit als deel van het
verplicht vormingspakket).

•

Een degelijke vrijwilligerswerking uit bouwen.
o Het is voor ons een meerwaarde om te werken met vrijwilligers; we kunnen
rekenen op een dynamische, stabiele groep.
o Onze vrijwilligers zijn gebonden aan de leefregels van ons huis en zijn gebonden
aan de verwezenlijking van onze opdrachtverklaring.

•

Het contact met de buitenwereld bevorderen.
o We staan open voor elke vorm van integratie van de maatschappij, we werken
samen met verenigingen, scholen en kunstenaars.

•

Bijdragen tot culturele ontspanning.
o Zowel intern als extern worden er culturele activiteiten georganiseerd.

•

Een kans scheppen voor de bewoner om waarden te beleven.
o We hebben aandacht voor de vroegere levensgeschiedenis en de –filosofie van de
bewoner.

 Wie helpt ons bij het bereiken van de doelstellingen?
•
•
•
•
•
•

Bewoners;
Directie en medisch, paramedisch, verzorgend en ondersteunend personeel;
Familie en vrienden van onze bewoners;
Vrijwilligers;
Studenten;
...
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