Waar vindt u ons?
Kompassie is gevestigd in het centrum
van Den Haag, vlakbij de Grote Kerk.
U bent (zonder afspraak) welkom
op maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 16.00 uur.
Maakt u liever toch een afspraak,
of heeft u een vraag?
Onze coördinatoren Denise de Weerd
en Hatice Duran staan voor u klaar.
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Kompassie is er
voor Haagse burgers
met een psychische
kwetsbaarheid die hulp
nodig hebben op het
gebied van zorg, wonen,
financiën en dagbesteding.
U bent welkom voor een
vrijblijvend gesprek.
Onze ervaringsdeskundige
vrijwilligers bieden
lotgenotencontact en
ondersteunen u graag.

Kompassie ondersteunt
u bij het vinden en aanvragen
van de best passende hulp in de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met als doel
de kwaliteit van uw leven
te verbeteren.

Klinkt dit bekend voor u?

Kompassie helpt u met:
• Wilt u een Persoonsgebonden Budget
(PGB) aanvragen zodat u zelf uw zorg
kunt inkopen bij een zorgaanbieder
die geen contract heeft met de
gemeente?

• Het goed onder woorden brengen
van uw hulpvraag en wensen

De ondersteuning van Kompassie is
onafhankelijk, laagdrempelig en gratis.

• Het op een rij zetten van mogelijke
oplossingen voor uw problemen

• Heeft u moeite met het op orde
houden van uw huis?

Herkent u zich in (één van) de
bovenstaande vragen? Dan heeft u
mogelijk recht op zorg of begeleiding.

• Het invullen van het formulier
‘Advies op Maat’ van de gemeente

• Lukt het u niet goed om uw
verantwoordelijkheden te dragen,
bijvoorbeeld op het gebied van werk,
gezin of studie?

Kompassie ondersteunt u bij uw gesprek
met de gemeente en de voorbereiding
hierop. We luisteren naar u en denken
met u mee. Samen komen we er wel uit.

Onze vrijwilligers zijn getraind om
u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Ze worden begeleid door onze
coördinator cliëntondersteuning.
Toch kan het voorkomen dat uw
ondersteuningsvraag om de inzet
van professionals vraagt.
Daarom werkt Kompassie nauw
samen met MEE Zuid-Holland Noord,
zodat iedereen met een hulpvraag
of ondersteuningsbehoefte de
ondersteuning krijgt die hij of
zij nodig heeft.

• Ervaart u te veel stress, zorgen
of sombere gedachten, of heeft u
psychische klachten?
• Weet u niet hoe u uw dag een
zinvolle invulling kunt geven?

• Groeien de financiële problemen u
boven het hoofd en durft u uw post
niet meer open te maken?

• De voorbereiding op het
beoordelingsgesprek en het 		
beoordelingsgesprek zelf
• Het opnemen van contact met
een zorgaanbieder

