Actiefiche Oostkamp 2030

TITEL

Voorbeeld: bezoek 85+’ers

STATUS

-

Reeds uitgevoerd

□

-

In uitvoering/lopende

√

-

Beslist maar nog niet uitgevoerd

□

-

In overweging

□

-

Wild idee

□

VISUEEL BEELD

INHOUD

Om de 2 jaar alle 85+’ers in de gemeente bezoeken, polsen naar hun
behoeften, geven van informatie over hulpaanbod (poetsdienst, warme
maaltijd…), noteren van eventuele vragen die beantwoord kunnen worden
door een maatschappelijk werker…

DOEL

Tijdig detecteren van eventuele problemen en van zorgvragen

ROL GEMEENTE/OCMW

-

Visie uitdragen en globaal kader scheppen

□

-

Stimuleren/faciliteren

√

-

Regierol opnemen

□

-

Eigen initiatief

□

-

LINK BELEIDSPLAN

Dit initiatief kadert in actie X.X.X. van het beleidsplan 2014- 2019

VELDCODE

B6

Pijler

Kadert in de pijler BETROKKENHEID omdat:

Domein

Is ook gelinkt aan
volgende veldcodes

TOEPASSING

-

Voor het bezoek van de 85+’ers een vrij grote groep van vrijwilligers
betrokken wordt

-

Van elk van de vrijwilligers een engagement verwacht wordt voor
bezoek aan verschillende 85+’ers

-

het bezoek van de ouderen toont dat gemeente en OCMW een
warm hart hebben voor ouderen

Valt binnen het domein ZORG omdat:
-

we zowel het fysieke welzijn

-

als het psychosociale welzijn van oudere bewoners opvolgen

C2: Toegankelijkheid/Wonen
A5: Verbondenheid/Vrije Tijd

-

Locatie: alle deelgemeenten

-

Doelgroep: 85+’ers

DUURZAAM KARAKTER
VOORSTEL

Valt onder SDG 3 – Gezondheidszorg voor iedereen

KOSTENRAMING

5.000 euro (1.000- tal bezochte ouderen ontvangen elk een cadeautje ter
waarde van 5 euro)

STAPPEN

OPMAAK EN
OPVOLGING

Tijdens het gesprek met de oudere kunnen problemen besproken worden die
anders minder snel gedetecteerd zouden worden. Het divers aanbod van
het OCMW kan ervoor zorgen dat ouderen die zorgbehoevend worden,
langer thuis kunnen blijven wonen.

-

Overleg met bevoegde schepen

-

Goedkeuring door College van Burgemeester en Schepenen

-

Zoeken van gemotiveerde vrijwilligers

-

Organiseren van infomoment voor vrijwilligers

-

Verdelen van adressen

-

Opvolgen van vragen aan de sociale dienst

-

Actiefiche opgemaakt door Anja Willaert

-

Interne opvolging door Deborah Vandenberghe

-

Samenwerking met Ouderenadviesraad

