Bartiméus gespreksgroep
De gespreksgroep is bedoeld voor volwassenen & senioren met
een visuele beperking die in groepsverband willen leren van
anderen met een visuele beperking, ervaringen met elkaar
delen en elkaar ondersteunen in het zoeken naar
mogelijkheden voor de toekomst.
De gespreksgroep is een groep van 4-6 cliënten die, onder begeleiding
van twee professionals van Bartiméus, met elkaar in gesprek gaan
over verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden in overleg
bepaald. Thema's die bij eerdere groepen aan bod zijn gekomen zijn
energie(balans), veranderingen, verlies, (on)afhankelijkheid,
communicatie, angst, relatie & netwerk en toekomstperspectief.
Data
Nader te bepalen.
Locaties
Op meerdere Bartiméus locaties. Kijk voor actuele informatie op
www.bartimeus.nl (onder Agenda). Het trainingsaanbod kan per locatie
verschillen.
Informatie
• De groep bestaat uit 4 tot 6 personen
• In totaal 7 bijeenkomsten
• Afhankelijk van aanmeldingen en regio, worden er zowel online als
fysieke gespreksgroepen gegeven
Onderwerpen
We bepalen met elkaar de gespreksonderwerpen. Het kan bijvoorbeeld
gaan over:
• Hoe gaat u om met afhankelijkheid/onafhankelijkheid?
• Hoe vraagt uw hulp/hoe wijst u hulp af?
• Gebruik hulpmiddelen. Hoe is dat voor u?
• Wat heeft u ervaren aan begrip/onbegrip?
• Hoe gaat u om met opstandigheid, frustratie et cetera?

•
•
•
•

Wat heeft u geleerd over het omgaan met tegenslagen?
Welke ideeën heeft u over uw toekomstperspectief?
Houding omgeving: hoe gaat u daarmee om?
Hoe communiceert u naar uw omgeving over uw slechtziendheid?

Aanmelden
Geef het door aan uw casemanager of behandelaar of bel met een van
onze klantadviseurs via 088 – 88 99 888.

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in het werk om mogelijk
te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven
kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien.
Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om
hoeveel procent je leeft.
Bartiméus. 100% leven.
bartimeus.nl

facebook.com/bartimeus

088 - 88 99 888

@bartimeusnieuws

