Dagbesteding

Financiën

Veel cliënten hebben geen werk of
structurele daginvulling. We bieden
arbeidsmatige dagbesteding via
werkprojecten als de Houtwerkplaats, Fietsenwerkplaats, Pakkie
Deftig (vintage kledingwinkels), Juttersgeluk en StartKIDZ (het samenstellen van babystartpakketten). We
ondersteunen cliënten bij arbeidsmatige en sociale vaardigheden en
doelen op het gebied van daginvulling, dagbesteding, participatie en
(vrijwilligers)werk.

De meeste mensen regelen hun zaken graag zelf, ook geldzaken. Soms
lukt dat niet en is er hulp nodig. Voor
problemen met schulden heeft de
Kessler Stichting de afdeling Start
Schuldhulp. Medewerkers van Start
Schuldhulp helpen cliënten met het
in kaart brengen van de schulden.
Afhankelijk van de ernst van de situatie proberen zij in overleg met
de schuldeiser te komen tot een
aflossingsvoorstel of cliënten snel toe
te leiden naar Den Haag op Maat.
Dit om binnen enkele jaren weer
schuldenvrij te zijn. Voor bewindvoering en budgetbeheer werkt de
Kessler Stichting nauw samen met
stichting Findien. Stichting Findien
voert de bewindvoering en het budgetbeheer uit.

Forensische Zorg
In samenwerking met de
reclasseringsorganisaties bieden
we begeleiding en opvang
aan cliënten met een verplicht
reclasseringscontact. Doel hiervan
is onder andere de kans op recidive
zoveel mogelijk te reduceren.
We bieden opvang aan cliënten
met reclasseringstoezicht op
verschillende locaties. Er worden ook
cliënten met reclasseringstoezicht
door medewerkers van Bereik in de
Wijk ambulant begeleid.
Na detentie
Ex-gedetineerden zonder
reclasseringstoezicht bieden we
tijdelijke opvang en begeleiding. We
ondersteunen hen bij het vinden van
vervolghuisvesting, dagbesteding,
helpen met de financiën en het
opbouwen van een sociaal netwerk.
De opvanglocatie voor nazorg van
ex-gedetineerden is de Zamenhof.

Contact
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag
070 - 8 500 500
info@kesslerstichting.nl
www.kesslerstichting.nl
@Kessler530
@dakloos
www.facebook.com/kesslerstichting

Werkwijze

Voor zorginhoudelijke vragen kunt u
contact opnemen met onze
afdeling Intake:

Competentiegericht
Begeleiden is onze
manier van werken.
We benadrukken de
aanwezige competenties van onze
cliënten. Cliënten
leren voor welke taken ze staan en wat
ervoor nodig is om met deze taken
om te gaan. We werken al enkele
jaren met deze methodiek en zien
goede vooruitgang bij de cliënten. De
methodiek is erkend door Movisie als
‘Goed onderbouwd’ en vastgelegd in
een praktisch methodeboek
‘Competentiegericht begeleiden van
kwetsbare mensen’.

070 - 8 500 588
intake@kesslerstichting.nl
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Alles op een rij

Alles op een rij

de eerst aangewezen opvang voor
de nacht. Voor de meest kwetsbare cliënten bieden we overdag ook
opvang. Voor zieke cliënten is er de
ziekenboeg.

Op de locaties Zamenhof en De la
Reyweg bieden we kortdurende
opvang. De locatie Zamenhof biedt
plaats aan cliënten van 30 jaar of
ouder. Cliënten op deze locatie zijn
dak- en thuisloos en hebben vaak
meerdere soorten problemen.
Zij worden begeleid aan de hand van
een persoonlijk trajectplan, gericht
op uitstroom naar onder andere zelfstandige woonruimte.
De locatie De la Reyweg heeft een
vergelijkbare afdeling voor kortdurende opvang voor jongeren van 18 tot
30 jaar. De begeleiding is specifiek
op jong volwassenen gericht.

Noodopvang Sportlaan

(Verzorgd) Beschermd Wonen

De noodopvang Sportlaan is een
24-uurs opvang voor mensen boven
de 23 jaar. Cliënten kunnen doorstromen naar deze opvangvoorziening.
De cliënten hebben een hogere mate
van zelfredzaamheid en werk of een
vorm van dagbesteding.

Op de locaties Viljoen en Tichelaar
bieden we Beschermd Wonen.
Viljoen biedt plaats aan mensen die
naast psychische ook lichamelijke
zorg nodig hebben. Tichelaar biedt
plaats aan mensen met vaak ernstige psychiatrische problemen.
De bewoners worden begeleid op
verschillende leefgebieden. Op beide
locaties wordt een gevarieerd aanbod van groepsactiviteiten en dagbesteding geboden.

De Kessler Stichting biedt uitkomst aan mensen die door een combinatie van
problemen en omstandigheden hun leven moeilijk op de rit krijgen, zoals
dakloosheid, schulden, psychische problemen, verslaving, contact met politie,
lichamelijke problemen en (licht) verstandelijke beperking.
De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie met als
ambitie sociaal kwetsbare mensen de beste begeleiding, zorg en opvang bieden,
zowel ambulant als intramuraal.

Bereik in de Wijk
De ambulante afdeling Bereik in de
Wijk biedt ondersteuning aan cliënten
vanaf 18 jaar in de regio Den Haag
om zelfstandig te kunnen (blijven)
wonen. De medewerkers kennen de
wijk en de voorzieningen en werken
samen met andere organisaties om
snel hulp in te kunnen zetten.
De medewerkers hebben kennis van
veel zaken zoals huisvesting, justitie,
(forensische) zorg, verstandelijke beperkingen, psychiatrie, eenzaamheid,
verslavingen en schulden.

Soepbus

Noodopvang TeZamen

De Soepbus verstrekt dagelijks soep,
brood, koffie, thee en fruit aan daken thuislozen op twee vaste plekken
in Den Haag: Centraal Station en de
Torenstraat.

Deze innovatieve 24-uurs opvang is
voor cliënten boven de 18 jaar met
een licht verstandelijke beperking en
cliënten met een wat hoger zelfredzaamheidsprofiel.
Met de begeleiding leren ze o.a.
woonvaardigheden en passende
vervolghuisvesting te vinden.

Noodopvang Delagoastraat
De noodopvang aan de
Delagoastraat biedt plaats en begeleiding aan mensen boven de 23 jaar.
Bij acute dakloosheid is deze locatie

Kortdurende Opvang

Beschermd Zelfstandig Wonen
Aan de Zwarte Weg, Elandstraat
en Smitstraat zijn drie kleinschalige
woonvoorzieningen voor Beschermd
Zelfstandig Wonen. Elke voorziening
biedt plaats aan vijf tot zeven cliënten. De Smitstraat is specifiek voor
mensen met een licht verstandelijke

beperking. Beschermd Zelfstandig
Wonen is een tussenstap na Beschermd Wonen naar (Begeleid)
Zelfstandig Wonen. De begeleiding is
gericht op het vergroten van woonvaardigheden.

Begeleid Zelfstandig Wonen
In de woonvoorzieningen aan de
Assendelftstraat, Netscherstraat en
Regentesselaan bieden we Begeleid
Zelfstandig Wonen. Cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning bij
het zelfstandig wonen en het aanleren van (woon)vaardigheden kunnen
terecht in één van de 34 eenpersoonskamers. De begeleiding is gericht op het uitstromen naar volledig
zelfstandig wonen.

Verpleeghuiszorg
Zorg en Wonen is een bijzondere
verpleeghuisafdeling. De gemiddelde
leeftijd van een cliënt is met 55 jaar
een stuk lager dan in een regulier
verpleeghuis. De cliënten hebben
vaak een achtergrond in dak- en
thuisloosheid, meestal gecombineerd met psychiatrische problemen
of verslaving. De afdeling is hierdoor
gespecialiseerd in het verzorgen en
verplegen van mensen, die naast
lichamelijke zorg ook speciale begeleiding nodig hebben op het gebied
van onder meer psychiatrie, verslaving en financiën.
Voor de zorg en opvang van cliënten
die om medische redenen tijdelijk
niet thuis of in de opvang kunnen
verblijven, bieden we ook eerstelijnsverblijf.

