
 

 

OPEN PLAATSEN 
Januari 2023 



 

 1 

 

 

GEÏNTEGREERD WONEN 

Dominiek Savio organiseert zorg en begeleiding maximaal aansluitend op de noden en wensen 
van de cliënt. 

• in dialoog met de cliënt 
• met aandacht voor noden op agogisch, medisch, verpleegkundig en therapeutisch vlak  
• 24/24u (medische) permanentie 

 
Momenteel is er ruimte tot opname in 3 verschillende woonentiteiten die geïntegreerde zorg 
bieden.  

• Eén van deze woongroepen richt zich specifiek tot personen met een (neuro-)motorische 
beperking en een beperkte draagkracht omwille van een bijkomende psychische en/of 
gedragsmatige ondersteuningsnood. 

• Deze 3 woonentiteiten bevinden zich op het domein in Gits.  
 
Voor deze ondersteuningsvorm dien je te beschikken over een persoonsvolgend budget.  

 

 

GEDEELD WONEN 

De cliënt staat ook zelf in voor een deel van de organisatie van zijn zorg en krijgt hierbij de nodige 
ondersteuning van het begeleidend team. 

• in dialoog met de cliënt 
• explicietere samenwerking met reguliere diensten en de context 

 
Er zijn vrije studio’s  

• in de dorpskern van Rumbeke op een boogscheut van Roeselare.  
• in de groene omgeving van Gits.  

 
Voor deze ondersteuningsvorm dien je te beschikken over een persoonsvolgend budget.  
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 DAGONDERSTEUNING 

Dominiek Savio biedt dagondersteuning voor volwassenen.  

• In overleg met de cliënt stellen we een persoonlijk activiteitenprogramma samen. 
• We houden telkens rekening met interesses en mogelijkheden.  
• Afwisseling tussen atelierwerk, vrijwilligerswerk en begeleid werk is mogelijk. 
• Cliënten kiezen zelf of ze deeltijds of voltijds aan de slag wensen te gaan. 
• Voor dagondersteuning kan je zowel in Gits als in Rumbeke terecht. 

Je kan steeds met je vraag voor dagondersteuning bij ons terecht.  

Als je meer dan één dag per week van deze ondersteuningsvorm wil genieten dien je te beschikken 
over een persoonsvolgend budget.  

 

 

 

RTH 

Ook zonder een persoonsvolgend budget kan je genieten van het aanbod van Dominiek Savio.  
Onder het rechtstreeks toegankelijk stelsel kan je 

• komen logeren 
• beperkt gebruik maken van de faciliteiten van de dagondersteuning: 1 dag per week 
• aan de slag gaan als begeleid werker 

 
Je kan steeds je vraag tot rechtstreeks toegankelijke ondersteuning stellen.  

 

 



 

 

  

Wens je … 

• vrijblijvende info 
• een antwoord op bijkomende vragen 
• een kennismakingsbezoek 
• een aanmelding doen  
• … 

 
Contacteer 

Mariska De Roo 
Zorgbemiddelaar 
051 230 666 | 0479 564 121 
zorgbemiddelaar.ds@dominiek-savio.be 
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