dagactiviteiten

DAC Harderwijk

maakt werk van dagbesteding

Dagactiviteitencentrum & Inloop
Deze folder is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de
inloop- of dagbestedingsmogelijkheden bij DAC Harderwijk. De
dagbesteding van DAC Harderwijk kan een belangrijke rol
vervullen bij het geven van meer zin en/of structuur aan uw leven.

Voor wie
DAC Harderwijk biedt (arbeidsmatige) dagbesteding en
leer/werkplekken voor mensen met een psychosociale beperking.
Elke dagbestedingstraject is bedoeld om mensen te laten groeien
en biedt bovenal structuur en een zinvolle daginvulling. Men
ervaart hoe het is om (weer) in een werksfeer te zijn.
Wat is hier te doen?
Werkzaamheden worden afgestemd op individuele wensen en
mogelijkheden. Sociale contacten, humor en ontspanning zijn
belangrijke elementen. Er zijn huisregels waaraan iedereen zich
dient te houden. Dat geeft rust en duidelijkheid.
Inloop
 Koffie/thee
 Ontspanning
 Contact
 Vrijblijvend kennismaken met het aanbod van het DAC
 Kantinewerkzaamheden

Werkplaats
 Fietsen repareren
 Houtbewerking
 In opdracht van bedrijven en voor markten, artikelen maken

TopTekst
 Drukwerk
 Administratieve werkzaamheden
 Creatief werk op de pc’s (photoshop, vormgeving)
 Kopieer-, vouw en nietwerk
 Receptiewerkzaamheden
DigiDac Veluwe
Een aantal cliënten maken en monteren diverse korte filmpjes.
Deze filmpjes worden vaak gemaakt in opdracht van de afdeling
communicatie van GGz Centraal.
Creatief Centrum
 Een gezellige inspirerende ruimte met vele mogelijkheden tot
handvaardigheid
 Eenvoudig productiewerk
 Ontwerp en uitwerking van allerlei zelfbedachte artikelen voor
de verkoop.
Bij DAC Harderwijk zijn we gestart met een eigen productenlijn,
Toptraktaties. Wij ontwikkelen en maken allerlei artikelen die
feestjes en speciale gelegenheden net dat beetje extra zullen
geven. Voorbeelden zijn vlaggetjes met persoonlijke opdruk,
cocktailprikkers met tekst of foto, enz.
Openingstijden
Iedere werkdag van 8.30 uur – 16.30 uur.
Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig geworden naar deze gezellige en bijzondere
werkplek? Bent u cliënt bij GGz Centraal? Dan kunt u bij uw
behandelteam aangeven dat u graag bij DAC Harderwijk wilt
worden aangemeld. Ook via een WMO indicatie kunt u
aangemeld worden.
Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

Aanmelding
Aanmelding voor het bezoeken van de inloop/ dagbesteding is
telefonisch mogelijk. U bent ook van harte welkom om bij ons te
komen kijken.
DAC Harderwijk
Gelreweg 4e
3843 AN Harderwijk
T: (0341) 431024
E: dacharderwijk@ggzcentraal.nl
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