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ledereen verdient toch een plek

onze somenleving?

Onderdeel uitmaken van de maatschoppii is voor ieder persoon

betangrijk. Het is onmísbaar voor je ontwikkeling, sociole contac-

ten en zelfiertrouwen,Wij van Fundashon Kontakto vinden dat

iedereen daar recht op heefi. Juist mensen met een verstandeliike

beperking, Daarom zetten wlj onze expertise en ervoring graag in

voor de begeleiding von onze cliënten zodat ze zich kunnen bliiven

ontwikkelen tot volwaardige en trotse leden van onze samenleving.

Wotbetekent Fundashon Kontakto voor haor cliënten?

Wij bieden deskundige zotg elbegeleiding die past bij onze cliënten.

Zo veel mogelijk afgestemd op hÍn wensen en mogelijkheden. Door onze

arbeidstraining en individuele begeleiding kunnen de mensen waar wij

voor zorgen dageirjks productief bezig zijn. En dat is belangrijk voor hun

ontwikkeling, zelfirertrouwen en plezier. iedere cliënt ontplooit zich op

zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Met als een gemeenschappelijke

factor: ze zijn trots op wie ze zijn,l007o gemotiveerd en willen graag laten

zien wat ze kunnen!

lntern of extern werken?

AÍhankelijk van het niveau van onze cliënten wordt bekeken wat hij of zÍj

wil en kan op werkgebied. De een wil graag in de beschutte omgeving van
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het interne arbeidstrainin§scentrum werken terwijl de ander prima in

staat is om een externe werkplek in te vullen. En dit ook graag wil!

Op het interne arbeidstrainingscentrum van Fundashon Kontakto wordt

gewerkt in verschillende arbeidsgroepen: de twee wasserettegroepen, de

keukengroep, de werkplaats, de tuingroep, de autowasgroep en de hand-

vaardigheidgroep. Uiteraard staat de zorg, vorming en arbeidstraining en

de ontwikkeling van onze cliënten voorop. Daarnaast biedt de dagbe-

steding de mogelijkheid aan derden om kleding te laten wassen en/of

strijken, de auto te laten \rassen ofartikelen uit de handvaardigheidgroep,

werkplaats oftuingroep te kopen.

rco96 gemotiveerde werknemers, ook voor uw bedrijf.

Uit ervaring weten wij dat personen met een verstandelijke beperking

zeer gemotiveerde werknemers zijn. Ze willen immers graag bewijzen

dat ze volwaardig mee kunnen draaien in het arbeidsproces. Dit levert

enthousiaste en gedreven personeel op dat zich maximaal inzet, ookvoor

uw bedrijfoforganisatie. Diverse lokale bedrijven gingen u voor, zoals de

MCB Bank, Blue Bay CuraEao en Chogogo Resort. Deze bedrijven werken

naar volle tevredenheÍd met onze cliënten. Maatschappelijke betrokken-

heid levert veel goodwill op. Laat zien dat u het ook aandurftl

Een goede voorbereiding en begeleiding

Stap voor stap krijgen onze cliënten de kans om hun talenten te ont-

plooien. Een aantal van hen wil graag doorstromen naar een externe

werkomgeving die past bij hun ambitie. Met de juiste voorbereiding en

ondersteuning van Fundashon Kontakto is dit mogelijk.

U zult merken dat u
een zeer gedreven en Looyo

enthousiaste medewerker
aan u\À/ organisatie toevoegt!
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Door een interne arbeidstraining Ieert de cliënt specifieke beroepsvaardig-

heden maar vooral ook sociale vaardigheden zoals het onderhouden van

werkrelaties en omgangsvormen.

Onze arbeidstherapeut overlegt met de groepsbegeleiders over de wensen

en mogelijkheden van onze cliënten. Daarnaast is deze het vaste aan-

spreekpunt in de contacten met de externe bedrijven. Tijdens het werker-

varingstraject brengtdeze evaluatiebezoeken en onderhoudt het contact

met de ouders en de dagbesteding.Zoblíjfr. Fundashon Kontakto altijd de

nodíge ondersteuning bieden aan cliënt én werkgever.

Wilt u meer weten]

Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Wat betekent het om

te werken met mensen met een beperking? Kost dat ons als bedrijf niet

heel veel tijd en begeleidingi Hoe zullen onze andere medewerkers erop

reagerenl Hoe lossen we conflictsituaties opi

Fundashon Kontakto komt graag eens bij u praten. In een persoonlijk

gesprek lichten we de mogelijkheden en randvoorwaarden toe zodat voor

u als werkgever en voor onze cliënt als werknemer een op maat gesneden

werkervaringstraject ontwikkeld kan worden.

Fundashon Kontakto

Wenkel di Fishi I

Uteweg z/n, Mon Repos

CuraEao

T: +5999 - y7 6762

F: +5999 -736 6762

E: info@fundashonkontakto.com

www.fundashonkontakto.com

MCB #: 396877o4

Wenkel di Fishi ll
Arikokweg r3, Charo

CuraEao

T: +5999 - 462 4gg4

F: +5999 - 462 4994


	Folder FK1.pdf
	Folder FK2
	Folder FK3
	folder FK4

