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Reakt helpt mensen met psychische
problemen of een verslavingsachtergrond
op weg in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld
bij het vinden en behouden van werk, bij
het vergroten van het sociale netwerk of
bij het leiden van een gezonder leven.
Wie wij zijn
Reakt biedt begeleiding bij werk, wonen
en leven. We helpen iemand vooruit
door samen te kijken waar talenten en
mogelijkheden liggen. Soms gaat het
om grote stappen terug de maatschappij
in, bijvoorbeeld door weer aan het werk
te gaan. Maar het kunnen ook kleinere
stappen zijn binnen een beschermde
omgeving, bijvoorbeeld in een fietsenwerkplaats, moestuin of atelier.
Vaak krijgt iemand, naast begeleiding
van Reakt, ook behandeling bij een
andere zorgorganisatie. Bijvoorbeeld
voor een depressie, burn-out of verslavingsproblemen. In dit geval werken we
intensief samen met het behandelend
team. De combinatie van behandeling
van de problemen én begeleiding naar
werk of een gezonder leven, zorgt
ervoor dat iemand sneller en doelgerichter vooruitgang boekt.

Samen maken we plannen
voor werk, wonen en leven.
Samen werken we aan de
toekomst.

Voor wie zijn wij er?
Reakt is er voor mensen met psychische
problemen of een verslavingsachtergrond. Ook bieden we begeleiding aan
mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en met een justitiële achtergrond.
We begeleiden mensen met grote en kleine
problemen, op verschillende vlakken.

Samen kunnen we meer betekenen
Reakt is onderdeel van Parnassia Groep.
Elf merken die ieder een eigen specialisme
hebben vormen de Parnassia Groep.
Samen bieden zij hulp voor alle voorkomende psychische problemen, van lichte
tot (zeer) zware problematiek. Als het
kan bieden wij hulp dicht in de buurt;
bij de huisarts, via internet of in de wijk.
Als er intensievere hulp nodig is, bieden
wij de zorg op één van onze locaties.
We werken op basis van de meest actuele
wetenschappelijke kennis en de professionele kennis en ervaring van onze
medewerkers en ervaringsdeskundigen.
Reakt is het onderdeel dat hulp biedt bij
re-integratie en dagbesteding.

Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige
behandelteams. Iedere cliënt heeft zijn

eigen verhaal; we gaan uit van ieders
unieke sociale en culturele achtergrond,
omgeving, persoonlijkheid, behoeften
en mogelijkheden. Samen met de
cliënt kijken we welke hulp nodig is
voor het herstel van zijn of haar
geestelijke gezondheid.

Samen beter worden
We stellen ons op als partner voor de
cliënt en voor iedereen die hulp kan
bieden, zoals familie, direct betrokkenen,
huisartsen, ziekenhuizen en andere instellingen. Met gemeenten, verzekeraars
en andere financiers en overheden
voelen we ons verantwoordelijk om
onze hulp zo goed en dichtbij mogelijk
te organiseren. Omdat we nauw samenwerken met iedereen die iets kan betekenen en steeds vernieuwen, betekenen
we samen meer voor cliënten.

