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Inleiding

Welkom in het activiteitencentrum De Passant.
Met dit boekje willen we je wat wegwijs maken in de werking van De
Passant.
Heb je na het lezen van deze wegwijsbrochure nog vragen, dan kan je deze
stellen aan iemand van de begeleiding.
Veel plezier in De Passant!
Lisa, Tamara, Veerle en Joke
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Elke vorm van discriminatie, waaronder racistische uitspraken en/of handelingen
worden niet getolereerd in de Passant. Indien zulke feiten zich voordoen, dan beslist het
team of een time-out wordt gegeven of niet. De duur van deze time-out hangt af van de
ernst van de feiten.
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Indien een deelnemer na de betalingsdatum omwille van medische redenen niet kan
meegaan op vierdaagse dan krijgt hij/zij 50% van het betaalde bedrag terug. Deze
regeling geldt enkel bij het voorleggen van een wettig doktersbriefje.

De deelnemer dient over een zekere mate van mobiliteit te beschikken.
Rolstoelgebruikers zijn welkom op voorwaarde dat ze het openbaar vervoer kunnen
nemen en zelf hun bagage kunnen dragen.

Korte situering

Regels rond middelen
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De Passant is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen het CGG
Noord-West-Vlaanderen en Beschut Wonen Oostende-Westkust vzw.
De Passant is een activiteitencentrum voor volwassenen met psychische of
psychiatrische problemen. Er wordt beoogd om deze personen via activering
maximaal een plaats in de samenleving te bezorgen.

In De Passant wordt voor iedereen een nultolerantie gehanteerd. Bij vermoeden van
middelengebruik wordt er een gesprek aangegaan met de deelnemer.
Indien de deelnemer onder invloed is van drank of drugs, kan dit resulteren in een timeout of definitieve schorsing. De beslissing hieromtrent wordt gemaakt door het team.
Hierbij wordt rekening gehouden met de ernst van het voorval.
Het is verboden dat deelnemers alcohol meebrengen of nuttigen in de Passant of tijdens
activiteiten buitenshuis. Indien de deelnemer wordt betrapt, dan wordt er een time-out
gegeven. De duur van deze time-out wordt beslist door het team.
Zowel dealen van medicatie als illegale middelen betekent een onmiddellijke stopzetting
in De Passant. De deelnemer kan zich later niet meer heraanmelden voor een
heropstart. Deze uitsluiting is definitief.
Regels rond agressie
Elke dreiging van agressie, zowel lichamelijk als verbaal wordt niet getolereerd.
Bij verbale agressie wordt er een time-out gegeven. De duur van deze time-out wordt
steeds beslist door het team. De deelnemer moet na zijn time-out zelf contact opnemen
met de begeleiding. Hiervoor krijgt hij/zij 2 weken de tijd anders wordt het dossier
afgesloten.
Bij dreiging van fysieke agressie wordt de deelname in De Passant onmiddellijk
stopgezet. De deelnemer kan zich later niet meer heraanmelden voor een heropstart.
Deze uitsluiting is definitief.
Agressie tegen materialen kan ook resulteren in een time-out of definitieve uitsluiting.
Regels rond diefstal
Indien de deelnemer op heterdaad wordt betrapt op diefstal dan betekent dit een
onmiddellijke stopzetting in De Passant. De deelnemer kan zich later niet meer
heraanmelden voor een heropstart. Deze uitsluiting is definitief.
Regels rond discriminatie
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Maandag

Instuif :
13u-14u
Keuken:
14u-16u30
Sport:
14u-16u30

Dinsdag
Crea : 9u-11u30
Keuken(bakken):
9u-11u30

Gezelschapsspelen: 13u3015u30
Redactie: 14u16u

Woensdag
Crea : 9u11u30
Keuken: 9u11u30
Maaltijd:
11u30-13u
Wandelen:
13u-15u

Donderdag
Crea: 9u-11u30

Vrijdag

Ontmoetingsnamiddag:
13u30-15u30

Geheugen:
14u-16u

Keuken: 9u11u30

Crea: 14u16u30
Cultuur: 14u16u30
Avondactiviteit:
1x/maand
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< 60 % = 2 maanden time-out

< 50 % = 3 maanden time-out

Bij een time-out van 3 maanden wordt het dossier van de gebruiker automatisch

afgesloten. De deelnemer moet zich na het verstrijken van die driemaandelijkse time-out
terug heraanmelden. Wel moet de behandelende arts eerst een medisch verslag
opsturen naar De Passant.

De deelnemer dient na zijn time-out zelf contact op te nemen met de begeleiding. Indien
er niets wordt vernomen na 2 weken - na het verstrijken van de time-out – dan wordt
het dossier afgesloten. Indien de deelnemer later wilt heropstarten dan dient de
behandelende arts een psychiatrisch verslag op te sturen naar De Passant.

Indien een deelnemer een time-out van 3 maanden krijgt, dan wordt zijn/haar plaats
niet vrijgehouden in de gekozen atelier.

Regels rond een aangevraagde time-out

Deelnemers met jonge kinderen kunnen tijdens de schoolvakanties thuis blijven. Hun
afwezigheden tijdens deze vakanties hebben geen gevolg voor hun kwartaalberekening.
De begeleiding dient steeds hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Een deelnemer kan zelf een time-out vragen. Dit maximaal 2 maanden per kalenderjaar.
De aangegeven reden wordt altijd eerst in team overlegd. Nadien wordt men op de
hoogte gebracht of de gevraagde time-out werd goedgekeurd of niet.

De deelnemer kan ook kiezen voor een vermindering van ateliers. Dit kan maximum 2
maanden per kalenderjaar. Indien deze vermindering van ateliers langer duurt, dan
wordt de deelnemer uitgeschreven in zijn/haar gekozen ateliers.
Regels rond de vierdaagse

In het laatste kwartaal voor de 4daagse is een aanwezigheid van minimum 70% vereist.
Indien men dit niet behaalt, dan kan men niet deelnemen aan de vierdaagse.

Wanneer een deelnemer een lange opname heeft gehad, dan moet hij/zij minstens één
maand terug ingeschakeld zijn in de Passant.

De deelnemer moet het volledige bedrag betaald hebben voor de uiterste betaaldatum.
Indien dit niet gebeurt dan kan de deelnemer niet mee op vierdaagse. Hier worden geen
uitzonderingen in toegestaan.

De persoonlijke hygiëne moet in orde zijn. Indien dit niet het geval is dan kan een
deelname aan de vierdaagse geweigerd worden. Deze beslissing wordt altijd door het
team gemaakt.
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Inleidend

Huisreglement voor De Passant

Het activiteitencentrum De Passant hanteert enkele regels en afspraken die de deelnemers in
acht moeten nemen. Hieronder worden de regels uitgelegd.
Regels rond activiteiten buitenshuis
Tijdens de uitstappen met De Passant wordt er geen alcohol gedronken. Indien deze
regel wordt overschreden zal dit gevolgen hebben (zie middelen).
Indien de deelnemer ergens anders wilt opstappen dan de voorziene verzamelplaats,
dan dient de deelnemer de begeleiding hiervan voordien te verwittigen.
Regels rond betalingen
De betaling van de uitstappen moet gebeuren voor de uiterste betaaldatum. Indien dit
niet gebeurt, dan kan de gebruiker niet mee op uitstap.
Er is geen terugbetaling mogelijk bij een daguitstap.
De deelnemer dient de activiteit of maaltijd betaald te hebben voor de uiterste
inschrijvingsdatum. Men kan zich niet meer inschrijven en/of betalen na het verstrijken
van die inschrijvingsdatum. Er wordt geen geld terug gegeven bij afwezigheid van de
maaltijd. Wel kan de maaltijd bijgehouden worden zodat deze later kan worden
meegenomen.
Regels rond aanwezigheden
Er wordt verwacht dat de deelnemer aan minimum 70 % aanwezigheid komt. Deze
aanwezigheden worden per kwartaal berekend.
Bij afgifte van een wettig doktersbriefje wordt de afwezigheid niet mee berekend.
Indien de deelnemer voor de eerste keer niet aan zijn 70 % komt, dan wordt hij/zij
verwittigd met een brief. Deze verwittiging houdt nog geen gevolgen in voor zijn/haar
deelname in De Passant.
Indien de deelnemer voor een tweede maal niet aan de norm van 70 % komt, dan volgt
er een time-out. De deelnemer wordt hiervan via postbrief verwittigd. De duur van deze
time-out hangt af van de voorafgaande aanwezigheden. Hierbij wordt de volgende
regeling gebruikt:
< 70 % = 1 maand time-out
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Het programma van De Passant bestaat uit verschillende ateliers.

Als deelnemer kan je max. 3 halve dagen naar De Passant komen.
Bij het opstarten, maken we samen jouw programma op waarin je jouw
keuze vastlegt wanneer je welk atelier volgt.
De activiteit op donderdagavond is vrijblijvend.

Wat meer uitleg rond elk atelier:

Avond-activiteit.
Op donderdagavond staat er één maal per maand een ontspanningsactiviteit
op het programma.
Een avondje cinema, een etentje in De Passant, iets gaan drinken op café,
een optreden, een quiz, zwemmen, … behoren tot de mogelijkheden.
Je kiest zelf of je op donderdagavond zin hebt om te komen.

Cultuur.
We bezoeken samen een museum , gaan naar een tentoonstelling, luisteren
naar een voordracht, leren iets bij over een bepaald land, bekijken een
documentaire, … Er komt van alles aan bod in het atelier cultuur. Eigen
voorstellen zijn meer als welkom.

Crea.
In het atelier crea kies je zelf welke activiteit je wenst te doen:
handwerk, houtbewerking, schilderen, tekenen, knutselen, boetseren, …
Je brengt je eigen materiaal mee of je gebruikt het materiaal van De Passant.
Als je graag je eigen creatie mee neemt naar huis, betaal je een vergoeding
voor de gebruikte materialen.
Soms werken we rond een thema, bvb kerst of Pasen.
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Geheugen.
We oefenen aan de hand van spelletjes en opdrachten ons geheugen en
trainen ons concentratievermogen.
Gezelschapsspelen.
Samen uno spelen, monopoly, kaarten of…
We wagen ons ook eens aan nieuw gezelschapsspel.
Instuif.
De instuif is een uurtje gezellig samen zijn. Je kan een praatje maken, de
krant lezen en een tasje koffie drinken.
Keuken.
We bereiden een maaltijd of bakken iets.
We overlopen wat we nodig hebben, doen de boodschappen en verdelen
het werk.
Je kiest zelf of je een maaltijd wenst te kopen of niet. Per maand bespreken
we wat we de komende maand allemaal zullen klaar maken.
Ontmoetingsnamiddag.
Tijdens de ontmoetingsnamiddag kan je een praatje maken, de krant lezen,
een gezelschapsspel spelen, ...
Redactie.
In het atelier redactie maken we het krantje dat verspreid wordt binnen De
Passant.
Sport.
In het atelier sport doen we elke week iets anders. We gaan zwemmen,
maken een wandeling, spelen badminton, doen balspelen, …
Per maand wordt een programma gemaakt.
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Begeleiding

Lisa David
Veerle Hoefkens
Tamara Beschuyt
Joke Vandenberghe

Er werken vier begeleiders in De Passant:
-

Praktisch
De Passant
Zwaluwenstraat 109
8400 Oostende
059/43-56-54

De Passant is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Bus 50 (Oostende – Meiboom – Gistel) vertrekt om de 20 min aan het
station. Als je de bus neemt, stap je af aan de halte Vlaams plein. Je wandelt
weg van de fontein en neemt de tweede straat rechts.
Het activiteitencentrum ligt aan de linkerkant van de weg.
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Klachtenprocedure
Indien je als deelnemer van De Passant niet tevreden bent over een
bepaalde situatie, kan je hiermee terecht bij de begeleiding.
Voel je je niet geholpen, kan je met je klacht verder gaan naar directie: Greet
Verhellen (059/44-56-72).
Is ook deze weg ontoereikend voor je, kan je de ombudsdienst contacteren
(Inge Decorte: 0474/06-08-77).
Dossier
Van elke deelnemer wordt er in De Passant een dossier bijgehouden. Dit
dossier is strikt vertrouwelijk en enkel de begeleiding heeft toegang tot dit
dossier.
Als deelnemer van De Passant heb je direct inzage recht in de
administratieve gegevens van jouw dossier.
Indien je dit nodig acht, kan je Filip Desmit (059/50-05-00) contacteren
omtrent de inzage van jouw dossier.
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Extra activiteit:
Naast het bestaande programma worden er soms extra activiteiten
georganiseerd. De informatie rond deze activiteiten vind je terug op het
prikbord in De Passant.

Daguitstap:
Elke maand gaan we op daguitstap.
Een dagje Sluis, een pretpark, de Zoo, een bezoek aan een stad, … .
Voor elke uitstap maken we gebruik van het openbaar vervoer en nemen we
elk een picknick mee.
De informatie rond de daguitstappen vind je terug op het prikbord in De
Passant.

Meerdaagse:
Elk jaar gaan we op reis. We verblijven voor een 3-4 dagen in een hotel of
een vakantiewoning in België. Ter plaatse gaan we op ontdekking in de
streek.
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Afspraken
Roken:
Er kan in de pauze buiten gerookt worden.
Lidgeld:
Per maand betaal je € 7,00 lidgeld om deel te nemen aan de activiteiten van
De Passant.
Soms moet je nog iets apart betalen, bvb wanneer je meegaat op
daguitstap, een ticketje voor het zwembad, inkom van een museum, …
Gsm:
Indien je opgebeld wordt of zelf iemand wenst te bellen, ga je naar buiten of
op de gang.
Afwezigheid:
Indien je niet aanwezig kan zijn, vragen we je ons te verwittigen.
Je kan ook een berichtje inspreken op het antwoordapparaat.
We verwachten van elke gebruiker een minimum aanwezigheid van 70 %
Indien dit niet lukt, wordt er samen gezocht naar een oplossing. Blijft het
halen van een minimum aanwezigheid van 70 % een probleem, kan het zijn
dat je uitgeschreven wordt.
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Evaluatie:
Wanneer je start in De Passant, vindt er na één maand een kleine evaluatie
plaats. Dit dient om even na te gaan of alles goed loopt voor jou.
Daarna vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.
Bij de jaarlijkse evaluatie wordt een brief opgestuurd naar de psychiater en
de huisarts.

Alcohol /drugs:
Op een activiteit van De Passant wordt er geen alcohol genuttigd.
Indien je onder invloed van alcohol of drugs naar De Passant komt, word je
terug naar huis gestuurd.

Agressie:
Geen enkele vorm van agressie wordt getolereerd.
Indien er zich een agressief voorval plaats vindt, stopt je deelname in De
Passant onmiddellijk.

Verzekering:
Tijdens je deelname aan de activiteiten, ben je verzekerd. Wanneer je iets
tegen komt op weg naar De Passant of op weg naar huis, ben je ook
verzekerd.

Waardevolle spullen:
We raden je aan om voorzichtig te zijn met geld of andere waardevolle
spullen.

Team:
Binnen het team De Passant wordt belangrijke informatie omtrent jou
doorgegeven.

Huishoudelijk reglement:
In de bijlage kan je een uitgebreid huishoudelijk reglement terug vinden.
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