•
Wat ?
RTH is een gemakkelijk bereikbare
ondersteuningsvorm.
Zoek je slechts af en toe ondersteuning, dan
is RTH voor jou geschikt.
Let wel, je kan RTH niet combineren met een
begeleiding gesubsidieerd door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)
•
Wie?
RTH is bedoeld voor mensen met een
vermoeden van een handicap. Je hebt geen
toegangsticket nodig van het VAPH. Je mag
er wel één hebben, je mag het alleen nog niet
gebruiken.
RTH is zowel voor kinderen, jongeren als
volwassenen.
Zorg je voor iemand met een handicap, als
mantelzorger of als professioneel, dan kan je
eveneens beroep doen op RTH om
bijkomende kennis over handicaps te
verwerven.
•
Waar en wanneer?
Ambulante en mobiele begeleiding
We komen bij jou aan huis; dit heet dan
mobiele begeleiding. Je kan ook naar MPI
Oosterlo komen; dat is dan ambulante
begeleiding.
Een begeleiding duurt minimaal 1 uur en
maximaal 2 uur.
Eén begeleiding kost € 5,05.

Dagopvang
Je kan naar MPI Oosterlo komen voor
dagopvang. Je kan kiezen voor volledige of
halve dagen.
Een volledige dag kost € 9,60.
Een halve dag kost € 4,80.

•

Hoeveel ?

Per persoon kan per kalenderjaar voor 8
personeelspunten RTH worden ingezet.
Je bepaalt zelf welke functies je combineert.
De verdeling is als volgt:

Verblijf
Je kan komen overnachten in MPI Oosterlo.
We bieden je opvang en ondersteuning
gedurende de ochtend- en avonduren.
Een verblijf kost €24,14.

Ambulante en mobiele outreach
Zorg jij voor meerdere personen met een
handicap en wil je meer te weten komen over
de handicap of aanverwante onderwerpen?
Dan kan je outreach vragen in MPI Oosterlo.
Voorwaarde is wel dat je met ten minste drie
personen bent. Dit infomoment kan minimum
1 uur en maximum 2 uur duren. Je kan zelf
naar Oosterlo komen (ambulante outreach) of
vragen dat wij bij je langskomen.

Functie
Ambulante
begeleiding
Mobiele
begeleiding
Dagopvang
(dag)
Verblijf
(nacht)

Personeelspunten
per ondersteuning
0,155 (max aantal
per jaar: 51)
0,22 (max aantal
per jaar: 36)
0,087 (max aantal
per jaar: 91)
0,13 (max aantal
per jaar: 61)

Max
bijdrage
€ 5,05
€ 5,05
€ 9,60
€ 24,14

De hogervermelde aantallen gelden als je
maar op één ondersteuningsfunctie inzet.
Combineer je de functies moet je de
maximumgrens van 8 personeelspunten voor
ogen houden.

Enkele ondersteuningsvragen…
Ik wil graag vrijwilligerswerk doen of begeleid
werken en ben op zoek naar een werkgever.
Kan iemand mij helpen zoeken en af en toe
ondersteunen hoe ik dit werk het beste
aanpak en uitvoer?
Ik ben aangesloten bij een sportclub en zou
hier graag alleen naar toe gaan. Wie leert mij
hoe ik de bus moet nemen?
Mijn ouders willen een avondje weg en ik kan
niet alleen thuis blijven. Kan ik ergens
overnachten?
Mijn ouders werken overdag en ik verveel mij
soms. Zou ik ergens met mijn vrienden leuke
dingen kunnen doen?
Ons dochtertje van 6 jaar heeft het moeilijk bij
het eten. Ze eet zeer weinig en kan moeilijk
aan tafel blijven zitten. Kan er iemand ons
advies geven hoe we dit best aanpakken?
Onze zoon van 12 jaar wil altijd zijn zin doen.
Wanneer hij zijn zin niet krijgt, wordt hij boos
en durft ons en zijn kleine zusje wel eens
slaan. Wie kan ons raad geven om hiermee
om te gaan?

Ik ben een jongen van 8 jaar met autisme en
ga naar de buitenschoolse kinderopvang. Ik
begrijp mijn begeleiders niet altijd. Kan
iemand hen uitleggen hoe ik de wereld begrijp
en hoe ze me kunnen helpen?
Ik ben een externe leerling in het
buitengewoon onderwijs en zou graag op
woensdagnamiddag en op vakantiedagen naar
de dagopvang komen.

Iets voor jou?
Telefoneer of stuur een email aan
MPI Oosterlo vzw
Eindhoutseweg 25
2440 Geel
014/861140
Vragen naar:
Annelies Vandepaer
Martine Nijs
Annelies.vandepaer@mpi-oosterlo.be
Martine.nijs@mpi-oosterlo.be

Rechtstreeks
Toegankelijke
Hulpverlening

