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DAC Gorcum

Wat is DAC Gorcum?
In Gorinchem heeft Syndion een basisvoorziening:
het Dac (Dagactiviteitencentrum) Gorcum. Hier
worden arbeidsmatige en belevingsgericht activiteiten aangeboden aan cliënten die veel structuur,
nabijheid, begeleiding en/of intensieve zorg vragen.
Er zijn vier groepen binnen het dagcentrum. Dat zijn
de milieugroep, groep rood (begeleidingsintensief),
de huishoudelijke dienstverlening en de basisgroep.

Ben je benieuwd geworden naar DAC Gorcum?
Ben jij op zoek naar een plek waar intensieve
begeleiding mogelijk is? Heb je een specifieke
zorgvraag? Heb je behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid? Woon je in de regio Gorinchem? Kom dan maar eens bij ons langs. Je
kunt je vrijblijvend aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je eerst
gewoon eens een kijkje bij ons komen nemen.
In overleg met jou bespreken we of deze daglocatie goed bij je past. Als je eerst een tijdje
op proef wilt meedraaien, is dat ook mogelijk..
De groepen
De milieugroep haalt wekelijks het oud papier,
blik en glaswerk op uit de wijk. In de zorggroep
kunnen cliënten muziek maken of luisteren. De
cliënten van huishoudelijke dienstverlening verzorgen de was en maken heerlijke lunchhapjes
die in de pauze samen gegeten worden. Op de
basisgroepen worden vooral belevingsgerichte activiteiten aangeboden. Zij beschikken ook
over een snoezelruimte. Verder is er een gymzaal, waar sport en spel wordt aangeboden.
De groepen werken intensief met elkaar samen.
Cliënten kunnen, naast de activiteiten op hun eigen
groep, ook meewerken en meebeleven op andere
groepen, al naar gelang hun interesse en behoefte.

Ben je benieuwd naar onze
basisvoorziening in Gorinchem?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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