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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


Nieuwe aanvraagprocedures FOD Sociale Zekerheid

Wat?

In het kort

Wat verandert er voor jou op 1 juli 2016?

Nieuws van de contactpersoon

http://www.handiweb.be


Waarvoor kan je terecht bij een team?

Hoe kan je jouw team contacteren?

http://www.handicap.fgov.be/nl/contactformulier?form=http%253A%252F%252Fforms.handicap.fgov.be%252Fnl%253Fcateg%253Dhelp%2526subcateg%253Dcontact
http://www.handicap.fgov.be/nl/meer-info/maatschappelijk-assistenten


Veranderingen vanuit de overheid

Voorstel vanuit het kabinet

Wat betekent dit in de praktijk?



Links

Links en weetjes





https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind


Projecten

Projecten

Wie kan deze enquêtes invullen?



Herken autisme

Facebookvraag



Victor Online

http://nieuws.kuleuven.be/node/16480
https://www.youtube.com/watch?v=u_tPVMt6REw&feature=youtu.be
http://nieuws.vtm.be/buitenland/185336-zo-ziet-autistische-jongen-de-wereld
https://www.youtube.com/watch?v=LkzHR2NIvt0
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3604144/2014/02/27/Oudere-vaders-krijgen-vaker-kinderen-met-stoornissen.dhtml
http://www.humo.be/tv-gids/uitzending/862137/louis-theroux-extreme-love-autism
http://www.zitdazo.be/#!Jongen-met-autisme-in-hartverwarmend-filmpje/cfdu/57205bb70cf2d19e29707d64


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

!

http://www.symptomen-autisme.nl/autisme-en-avondeten/
http://radio1.be/maak-onze-maatschappij-autismevriendelijker
https://www.facebook.com/vzwvictor/ 


Nieuw(tjes) bij Victor

http://www.vzwvictor.be


Sponsoring



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





