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Deze folder is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de
inloop of dagbestedingsmogelijkheden bij DAC Nijkerk.
DAC Nijkerk kan een belangrijke rol vervullen bij het geven van
meer zin en/of structuur aan uw leven.
.
Voor wie?
Mensen met psychosociale problematiek of met een
psychiatrische achtergrond die moeite hebben met het vinden van
dagstructuur of een zinvolle daginvulling.
Hoofdzaak is dat de begeleiding wordt afgestemd op uw wensen
en mogelijkheden. Een inloopmoment kan een eerste stap zijn om
te komen tot meer, wellicht uiteindelijk werk op maat.
U kunt zelf bepalen welke activiteiten bij u passen. Samen zijn we
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het DAC. Hierbij
vragen wij van iedereen een actieve en betrokken inzet

Werkzaamheden
We bieden een arbeidsmatige activerende werkplek aan met
doorstroommogelijkheden van inloop tot wellicht uiteindelijk
betaald werk, eventueel op maat. De werkzaamheden zijn zeer
divers, er is een zeepmakerij, een kaarsenmakerij, een
houtafdeling en een pimpafdeling waar van allerlei
kringloopspullen nieuwe leuke dingen worden gemaakt.
Tenslotte wordt er ook nog veel industrieel werk gedaan
(inpakwerk e.d.) voor externe opdrachtgevers.

Inloop
- sociaal contact, indien gewenst
- koffie / thee
- ontspanning
- krant / tijdschrift lezen
- vrijblijvend kennismaken met het aanbod van het DAC
Cursussen
- computer (o.a.Word, Excel)
- educatie (o.a. taalvaardigheid)
- en meer
Workshops
 meubels pimpen
 houtbewerking
 verschillende creatieve vaardigheden
 en meer
Arbeid
Trainingsmogelijkheden
Begeleiding
Diverse inspirerende werkplekken
Werkdruk op maat
Openingstijden
Iedere werkdag van 9.00 – 16.30 uur.

Aanmelding
Aanmelding voor het bezoeken van de inloop / dagbesteding is
telefonisch mogelijk. Zomaar binnenlopen is ook prima.

DAC Nijkerk heeft als doel mensen met een psychische of
psychosociale beperking (arbeidsmatige) dagbesteding te bieden.
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3861 RJ Nijkerk
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