Grip op je
leven

FACT
informatie voor cliënten

Het FACT-team helpt je verder
Iedereen is wel eens even het overzicht kwijt. Je hebt
bijvoorbeeld geldzorgen, problemen met je gezondheid, je relatie
is uit of je hebt geen werk. Kom je er niet meer uit? En heb je
hulp nodig om het overzicht weer terug te krijgen? Dan is er FACT.
We kijken naar wat er wél
goed gaat.
We zien altijd nieuwe
mogelijkheden.

De voordelen
van FACT

Mensen die hulp kregen van
FACT gaven ons een 8!
We luisteren naar je.
Samen zoeken we naar een
oplossing.

Wat is FACT?
Het FACT-team helpt je om weer grip op je leven te krijgen. Ons team biedt hulp bij je thuis, op je school,
op straat of op je werk. Dat doen we met een team van deskundigen. Zoals een verpleegkundige, een
opvoeddeskundige of een maatschappelijk werker.
We doen het samen
We werken samen met wijkteams, woningorganisaties en andere instanties die jou kunnen helpen. En
bekijken met jou wie er nog meer iets kunnen betekenen, zoals familie of vrienden. Gaat het weer wat beter?
Dan doen we weer een stapje terug. We blijven wel in de buurt. Tot je het zelf weer kunt.
FACT biedt hulp op maat
Dat betekent dat we kijken naar wat jij nodig hebt. Soms is dat veel hulp, soms wat minder. Hoe moeilijk de
situatie ook is, we geven niet op. Wij zijn er voor jou en blijven in de buurt. Zelfs al wil je even helemaal niks.
We helpen je in je eigen omgeving. Samen met de mensen en organisaties die jij vertrouwt.
Hoe werkt FACT?
Voordat je hulp krijgt van het FACT-team, gaan we eerst met je praten. Samen bekijken we wat er aan de
hand is. Wat er mogelijk is. En wie daarbij kunnen helpen. We stellen doelen op en maken samen afspraken.
Dan gaan we met jou en je omgeving aan de slag. Je krijgt bijvoorbeeld therapie, we kijken mee naar je
financiën of we helpen je bij het zoeken naar werk.
Heb je vragen?
Neem dan contact op via 088 - 611 99 66 en vraag naar iemand van het FACT-team. Of stel je vraag aan je
begeleider als je al hulp krijgt van FACT.
Kijk eens op
www.amarant.nl/fact
Daar vind je een filmpje waarin
FACT duidelijk wordt uitgelegd.

Over Amarant

Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel
om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en
1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim
6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod
aan zorg - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop
mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.

Aanmelden

Neem telefonisch contact op met ons
via Helpdesk Cliënt.
Of verstuur je aanmelding online via
www.amarant.nl

Aanmelden
Neem telefonisch contact op met ons via
Helpdesk Cliënt via 088 - 611 99 55. Of
verstuur je aanmelding online via
www.amarant.nl
Meer informatie vind je op
www.amarant.nl
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