Beleidsplan Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht

Een veilige plek waar je wordt uitgedaagd in beweging te komen
Het Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is zeven middagen per week en op zaterdagmorgen
geopend. Bezoekers zijn welkom voor een kop koffie of thee, een goed gesprek of een gezellig
praatje. Op gezette tijden zijn er ook pannenkoeken, soep en broodjes.
Huidige doelgroep
Onze huidige doelgroep bestaat uit sociaal kwetsbare inwoners van Dordrecht en omgeving.
Velen hebben geen thuis meer, leven onder begeleiding of in de opvang. Enkelen zoeken ’s
nachts een slaapplaats buiten. Er is vaak sprake van een verslaving aan drugs en/of alcohol.
Veel bezoekers hebben een psychiatrische aandoening. Wat we in het algemeen kunnen zeggen
is dat zij zich uitgesloten voelen en gebukt gaan onder eenzaamheid. Onze gasten zijn van
verschillende nationaliteiten en religies.
Medewerkers
Bij het Aandachtscentrum werken 45 vrijwilligers die de bezoekers ontvangen. Zij zijn veelal
kerkelijk en maatschappelijk betrokken en verlangen ernaar om vanuit die betrokkenheid iets
voor anderen te betekenen. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Zij is
een parttime betaalde kracht.
Werk van betekenis
De betekenis van het Aandachtscentrum is evident. In de eerste plaats voor onze bezoekers,
maar ook voor de stad. Door een veilige plek te bieden, onder andere aan mensen die
aangewezen zijn op een leven op straat, wordt overlast in allerlei vormen voorkomen. De manier
waarop we de bezoekers ontvangen, heeft op hen een kalmerend effect. Zij kunnen hun verhaal
kwijt, weten zich gezien en verlaten de plek vaak met een tevreden gevoel.
Is er meer mogelijk?
Ons beleid is om deze dienst ook in de toekomst te blijven verlenen. Tegelijk kijken wij of er in
het Aandachtscentrum meer mogelijk is. Voor onze huidige doelgroep en voor andere mensen.
Veel meer mensen, uit alle lagen van de bevolking, leiden een eenzaam bestaan. Onder andere
jongeren, alleenstaanden, werkelozen en ouderen. Het Aandachtscentrum in Dordrecht wil ook

die mensen een gastvrije plek bieden, zeker aan hen die in de buurt van het Aandachtscentrum
wonen.
Uitvoering: programmagroep ontwikkelt nieuwe activiteiten
Een programmagroep gaat de komende jaren nieuwe activiteiten ontwikkelen om:
• onze huidige doelgroep uit te dagen om mee te helpen en iets voor een ander te betekenen,
zodat hun zelfvertrouwen kan groeien;
• nieuwe doelgroepen aan te trekken.
Missie
Zo geven we gestalte aan onze missie om een veilige plek te zijn waar iedereen welkom is en
waar bezoekers door een evenwichtig aanbod van activiteiten worden uitgedaagd om weer in
beweging komen. Doel van het werk is dat bezoekers zich gezien en gekend weten en kunnen
groeien in hun gevoel van eigenwaarde, zelfachting en zelfstandigheid.

