Praktische informatie voor cliënten

Kleine Haag
Amersfoort

Welkom bij Roads
In deze folder leest u hoe we werken bij
de Kleine Haag en wat u van ons kunt
verwachten.
Roads werkt!
Roads verzorgt maatschappelijke opvang van
mensen met een psychiatrische, verslavingsof justitiële achtergrond en begeleidt mensen
naar dagbesteding en werk. Meer informatie
over Roads kunt u vinden op www.roads.nl

Opvang in zorgcentrum de Kleine Haag
De Kleine Haag is een door de gemeente
Amersfoort gesubsidieerde 24-uurs
opvang voor mensen die kampen met een
alcoholverslaving. Het zorgcentrum is een
schakel in de Amersfoortse zorgketen. Uniek
aan de Kleine Haag is dat er een onderscheid
gemaakt wordt tussen het behandelonderdeel
dat uitgevoerd wordt door Jellinek, en de
maatschappelijke opvang dat Roads op zich
neemt. Door deze specialiteiten te scheiden
werken wij samen aan het optimale herstel.

Stabilisatie en gezondere
leefomstandigheden
De Kleine Haag biedt opvang aan dak- en/
of thuislozen met een alcoholverslaving,
die staan ingeschreven in de gemeente
Amersfoort. Naast opvang kan er gebruik
gemaakt worden van een aantal faciliteiten
op het gebied van persoonlijke hygiëne,
de medische situatie en ondersteuning
bij praktische problematiek. Het doel
van de Kleine Haag is de gezondheid en
leefomstandigheden van onze cliënten zoveel
mogelijk te verbeteren. Vanuit de Harm
Reduction methodiek werken wij aan het
herstel. Hierdoor kunnen mensen die gebruik
maken van de Kleine Haag op een veilige
manier wonen en leven. Ook krijgt men
ondersteuning van een casemanager van het
FACT team van Jellinek.

De Kleine Haag heeft de mogelijkheid om 25
cliënten met een 24-uurs pas en 10 cliënten
met een dagpas te bedienen. Er is sprake van
alcoholverstrekking op locatie volgens een
Canadees wetenschappelijk beproefd model.
Aanmelden voor zorgcentrum de Kleine
Haag
Zorgcentrum de Kleine Haag
Kleine Haag 1-3
3811 HE Amersfoort
Tel: 088-1617660

Afspraken en huisregels
Een prettige sfeer is belangrijk voor iedereen.
Daarom gelden bij Roads huisregels. Deze
hangen op elke locatie en kunt u opvragen bij
uw begeleider. Het is belangrijk de huisregels
te kennen voor u bij Roads aan de slag gaat.
Privacyreglement
Het privacyreglement kunt u vinden op
www.roads.nl
Algemene leveringsvoorwaarden
Roads houdt zich aan de algemene
leveringsvoorwaarden voor de geestelijke
gezondheidszorg. Hierin is vastgelegd waar
Roads en de cliënt zich aan moeten houden
tijdens de samenwerking.

Meepraten in de cliëntenraad
Roads heeft een eigen cliëntenraad. Deze komt
op voor de belangen van alle cliënten. De
raad geeft adviezen aan de directie van Roads
over kwaliteit, aanbod, werksfeer enzovoorts.
Wilt u lid worden van de cliëntenraad of meer
informatie, bel dan 020 - 590 86 20.
Klachten
Heeft u een idee of een klacht? Bel of mail ons
dan. Alleen als we ervan weten, kunnen we er
wat aan doen! Praat met uw begeleider, stuur
een mail naar klacht@roads.nl of stuur een
brief naar Roads, t.a.v.: Klachtencommissie,
Obiplein 16,1094 RB Amsterdam

www.facebook.com/roadswerkt
twitter.com/ggz_roads
www.linkedin.com/company/roads
www.roads.nl

