Lyvia studenten ondersteunen met een gouden hart !
Heeft u een hulpvraag thuis of binnen een (zorg) organisatie, of bent u mantelzorger? Zorgvuldig
geselecteerde Lyvia- studenten bieden ondersteuning aan jong en oud, met en zonder beperking! Daarnaast
vertaalt Lyvia vraagstukken vanuit gemeenten en (zorg)instellingen naar projecten en voert deze projecten
samen met studenten uit!

1 op1
Lyvia-studenten bieden hulp op maat. Studenten gaan respectvol om met wat iemand kan, wil en soms
moet. Zij zijn geen hulpverleners, maar maatjes. Informeer gerust naar verdere mogelijkheden. Wij
denken graag met u met u mee. Hieronder een greep uit de mogelijkheden :
Slaap/nachtdiensten , Gezelschap, Spelletjes spelen , kopje koffie drinken , luisterend oor bieden , meegaan
naar een doktersbezoek / theater / bioscoop of stad , activiteiten buitenshuis: wandelen, sporten, halen van
boodschappen , huiswerkbegeleiding etc.

Zorg & Welzijn Organisaties
Zorgvuldig geselecteerde Lyvia Studenten kunnen op maat worden ingezet ter ondersteuning of
aanvulling van uw eigen professionals. Zo maken we samen het leven van uw personeel/cliënt(en)
leuker!
Enkele voorbeelden: ondersteuning in de woonvormen, ondersteunen van professionals,
activiteiten begeleiden binnen een dagbesteding , studenten in zetten op een zorgboerderij,
busbegeleiding naar bv. Het ziekenhuis , etc.. ook hier geldt: geen aanvraag is on te gek, we denken
graag met u mee!
Daarnaast bieden wij ook betrouwbare studenten die tijdens hun vakantie dagen beschikbaar zijn
om te werken binnen uw (zorg)instelling.

Werkwijze en kosten.
Zorgvuldig geselecteerde Lyvia -studenten kunnen op maat worden ingezet op een afdeling ter
ondersteuning of aanvulling van uw personeel. Op basis van uw wensen stellen wij een persoonlijke
offerte op. Wij werken met een uitzendconstructie, wat betekent dat u nergens naar hoeft om te
kijken. U hoeft enkel door te geven hoeveel uur de student per maand gewerkt heeft, de rest regelen
wij.

Scholen : Leuker Leren Lyvia
• Begeleiding en voorlichting op maat :
Op school ,thuis situaties of Bij het Lyvia Leerpunt.
• 1 op1 ondersteuning of in kleine groepjes
• Lyvia studenten al ondersteuning voor uw leerkrachten als klassen assistent
• Ervaring op diverse Limburgse scholen , onze diensten passen we aan naar uw vraag!
Waarom studenten? Studenten zijn generatiegenoten en functioneren als rolmodel voor uw leerling.
Lyvia-studenten die worden ingezet krijgen vooraf een screening en handvatten om te werken met
kinderen.
Kosten
1 op 1 huiswerkbegelding : 18,45
voor de kosten!

Inzet als klassen assistent gaat via onze uitzendformule, informeer

