Informatiebrief Stagiaires
Zorgboerderij De Neeth

Algemene informatie zorgboerderij De Neeth
Zorgboerderij De Neeth is een agrarisch familiebedrijf. Sinds Januari 2017 is De
Neeth officieel een zorgboerderij en mogen wij zorg leveren aan de acht
Achterhoekse gemeentes. De boerderij is een veilige en vertrouwde omgeving voor
deelnemers en bied de rust en ruimte van het platteland. Op onze zorgboerderij
bieden wij, zowel individuele als groepsbegeleiding, aan kinderen, jongeren
(ontheven uit de leerplicht) en volwassenen met autisme, adhd of met een
psychische of sociale hulpvraag . Een hulpvraag kan er op verschillende gebieden
zijn, samen met de deelnemer en zijn of haar begeleider kijken we naar wat
passend is. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer op nummer één staat. Eerst
alle aandacht voor de deelnemer daarna komen de andere zaken. Wat betreft het
werken staat voor op dat er vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en niet
zozeer naar beperkingen . We vinden het belangrijk dat mensen kunnen
doorstromen zodat zij hun eigen passende plek in de maatschappij kunnen (terug)
vinden.
Deelnemers
Bij aanmelding van een nieuwe deelnemer kijken wij wat passend is binnen onze
zorgboerderij en groep, dit betekent dat de deelnemersgroep varieert. De leeftijd op
onze zorgboerderij varieert van 4 tot 70. Niet voor alle deelnemers is De Neeth een
geschikte plek, mochten mensen lichamelijke verzorging behoeven, slecht ter been
zijn of behoren tot de doelgroep zedendelinquenten dan verwijzen wij hen graag
door naar andere zorgaanbieders.
Werktijden/pauze
We zijn geopend op maandag t/m donderdag en zaterdag. Werktijden 8:30-17:30.
De pauze wordt gehouden samen met de deelnemers, pauze is werktijd.
Deelnemers zijn in principe aanwezig van 09:00-16.00 uur. Kinderen zijn op
maandag en woensdag van 14:15 t/m 17:30 uur aanwezig. 09:00 uur wordt gestart
met koffie, 12:00 uur is lunchtijd en 15:00 uur koffiepauze. Door overleg, schrijven
rapportage of overige zaken kan de begin en eind tijd variëren.
Verlof
Aanvraag verlof of vrije dagen kan alleen in overleg met betreffende stagebegeleider
of zorgboerin.
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