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Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Hoe aanmelden?

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

Administratieve sluiting

Nieuws van de administratie

http://www.vzwvictor.be


Persoonsvolgende financiering (PVF)

Trap 1 : BOB – Basisondersteuningsbudget – maandelijkse
tegemoetkoming van 300 euro

Trap 2: PVB – Persoonsvolgendbudget

Nieuws van de contactpersoon



http://www.vaph.be


Links en weetjes



Wist je dat… ?!



Oproep

Inleiding

Oproep 1



Oproep 2



Oproep 3



Groepsbegeleiding



Symbaloo

Wat is Symbaloo?

Wat heeft vzw Victor hier mee te maken?

Hoe kan ik deze pagina’s zien?



Waar kan ik terecht met vragen over Symbaloo?

http://nl.support.symbaloo.com/ 


Victor Online

http://www.hartvannederland.nl/nederland/overijssel/2016/facebookoproep-autistische-broer-massaal-gedeeld/
http://www.demorgen.be/nieuws/-pokemon-go-krijgt-jongeren-met-autisme-de-deur-uit-be6ab880/
http://www.me-to-we.nl/waarom-autisme-zoon-geen-excuus-is-alles/
http://hetkind.org/2016/04/17/auti-klassen-werpen-ons-juist-terug-met-oog-op-toekomstige-samenleving/
http://blog.theautismsite.com/living-with-autism-a-grocery-store-outing/?utm_source=social&utm_medium=autaware&utm_campaign=living-with-autism-a-grocery-store-outing&utm_term=20140803
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/28741-jongeren-met-autisme-of-gedragsproblemen-hebben-baat-bij-muziek.html


Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?
“ ”

!

 http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/68338-wat-als-je-het-asperger-syndroom-positief-formuleert.html
http://autismepunt.nl/over-autisme/
https://www.facebook.com/vzwvictor/ 
 http://www.ja.be/actualiteit/columns-sport/gouden-belgische-paralympier-geeft-meest-ontwapenende-interview-ooit.html
http://radio1.be/hoe-herken-je-iemand-met-autisme


Nieuw(tjes) bij Victor

http://www.vzwvictor.be/victorpers


Vrienden van Victor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdow5ylrcLkiZ_g0HnUzjFuZmUtlcmWMn6nMQsESqAye9Y47w/viewform


Sponsoring

https://dewarmsteweek.stubru.be/


Kalender



Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



