Activiteitenplan 2015
Inleiding
Het Activiteitenplan 2015 is gebaseerd op het jaarplan/activiteitenplan 2014 en de
enquête die is gehouden onder de vrijwilligers. In het activiteitenplan worden de
activiteiten beschreven die in het desbetreffende jaar zullen worden ondernomen. De
benaming ‘jaarplan’ is dus met ingang van 2015 gewijzigd in ‘activiteitenplan’.

Activiteiten 2015:
1. PR activiteiten
Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. ontvangt in de periode 2013 tot en met 2016
via Mentorschap Nederland subsidie via het landelijk project “Voorlichting en
ondersteuning, vertegenwoordiging en mentorschap voor wilsonbekwame cliënten in
de zorg en hun naasten. Het subsidiebedrag zal worden besteed aan de volgende
activiteiten:
1.1.

Advertenties:
Minimaal tweemaal per jaar wordt er in de plaatselijke kranten een
advertentie geplaatst om mentoren te werven. Daarnaast wordt er
ingespeeld op de mogelijkheden die er zijn om in de speciale zorgspecials een advertentie en/of redactioneel stuk te plaatsen.

1.2.

Presentaties/Voorlichting:
- Op verzoek van zorginstellingen kunnen de coördinatoren een
presentatie verzorgen om de professionals op de hoogte te brengen
van de wettelijke beschermingsmaatregelen.
- Op individueel verzoek worden er afspraken gemaakt met familieleden
om voorlichting te geven over het mentorschap en/of bewindvoering.
- De coördinatoren geven voorlichting op verschillende beursen of
evenementen.

1.3.

“Nieuwjaarsreceptie”:
In januari/februari wordt voor mentoren en externe contacten het jaar
geopend waarin wij ons 15-jarig jubileum vieren. Deze bijeenkomst zal de
volgende opzet hebben:
- Opening en toespraak voorzitter
- Optreden
- Hapje en drankje

1.4.

15-jarig bestaan:
In de periode oktober/november zal in het kader van ons 15-jarig
bestaan een mini-conferentie worden georganiseerd. Voor deze
conferentie zullen zowel interne- als externe contacten worden
uitgenodigd. De bedoeling is de genodigden diverse workshops aan te
bieden en dit af te sluiten met een hapje en een drankje.
Gedacht wordt aan de volgende workshops:
Ouderenmishandeling
Wettelijke veranderingen in de zorg
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1.5.

Scholing vrijwilligers 2015:
 Basiscursus Mentorschap
Twee maal per jaar wordt de basiscursus mentorschap georganiseerd
voor nieuwe vrijwilligers, de eerste keer in de periode februari/maart en
de tweede keer in de periode oktober/november. De basiscursus bestaat
uit 5 bijeenkomsten van 3 uur, waarin de volgende onderwerpen worden
behandeld:
- Wet- en regelgeving
- Doelgroepen:
o Dementie
o Verstandelijke beperking
o Psychiatrie
- Bewindvoering
- Oudermishandeling
- Communicatie en onderhandelen
- Ethiek
- Mentorschap in de praktijk
 Themabijeenkomsten
1. Ouderenmishandeling; GGD
2. Levenstestament; Notariskantoor Konijnenberg
3. verstandelijke beperking

2. Project: Beter mentorschap met regio-ondersteuners
In 2014 heeft de stichting zich aangesloten bij het project van Mentorschap
Nederland ‘Beter mentorschap met regio-ondersteuners’. Doelstelling van dit
project is dat einde 2015 5 regio-ondersteuners zijn aangesteld. Voor
implementatie van regio-ondersteuners verwijzen wij naar het projectplan “beter
mentorschap met regio-ondersteuners.
3. Administratie-programma: “het DOSSIER’
Het programma is in het jaar 2014 geïmplementeerd. In 2015 zal er door alle
mentoren, regio-ondersteuners en coördinatoren mee gewerkt worden. Eind 2015
zal er een evaluatie worden gehouden. Naar aanleiding van deze evaluatie kan
dan worden bekeken of het systeem nog aanpassing nodig heeft.
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