Adolescentengroep 16+
Zelfstandig worden, hoe doe je dat?
Je bent al bijna volwassen, maar op jezelf wonen is nog een stap
te ver. Bijzonder Jeugdwerk heeft drie adolescenten-groepen
voor jongeren die niet thuis kunnen wonen. Daar kun je leren
om zelfstandiger te worden. Ook begeleiden we je
ouders/verzorgers.
Voor wie
Voor jongeren van 16 t/m 18 jaar en hun ouders/opvoeders.
Hulp op maat
Bij Bijzonder Jeugdwerk krijgen jij en je ouders hulp op maat. Samen
bekijken we wat jullie kan helpen om de situatie te verbeteren. We
maken een plan voor de toekomst, met haalbare doelen. We begeleiden
jullie om aan die doelen te werken.
Wonen
In de adolescentengroep woon je vrij zelfstandig, maar er is wel 24 uur
per dag begeleiding aanwezig. Je hebt je eigen taken in het huishouden,
zoals schoonmaken, wassen of koken. Er is een vaste dagindeling.
Overdag ga je gewoon naar school of naar je werk.
Wat kun je bij ons leren:

jezelf verzorgen

omgaan met geld

het huishouden doen

omgaan met anderen

oplossen van problemen

omgaan met je vrije tijd

verbeteren van relaties (met ouders, familie, vrienden etc.)
Hoe beter het gaat, hoe meer verantwoordelijkheden en vrijheden je
krijgt.
Waar
De adolescentengroep is een woongroep in Helmond, waar je samen
met 9 of 10 andere jongeren woont. Je hebt je eigen slaapkamer.
Samen met anderen deel je de keuken, eetkamer, douche, toilet en
tuin.

Door wie
Er is een mentor die jou persoonlijk begeleidt bij het halen van je
doelen. De mentor helpt je ook met praktische dingen, zoals het
invullen van formulieren. Hij onderhoudt ook contact met je ouders en
met school.
Hoe lang
Gemiddeld woon je één jaar in de adolescentengroep.
Na afloop
Sommige jongeren gaan na afloop terug naar huis. Anderen zetten een
volgende stap op weg naar zelfstandigheid.
Voedingsgeld
Je krijgt voedingsgeld van ons. Van dit geld betaal je zelf je voeding.
Woon je in adolescentengroep de Margrietlaan? Dan krijg je in fase 1
nog geen voedingsgeld. Dat komt omdat je dan zelf nog niet voor je
eten hoeft te zorgen.
Aanmelding of vragen
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589.
Kennismakingsgesprek
Zodra er plaats is, krijg je een kennismakingsgesprek en maken we
afspraken met elkaar. Van te voren mag je altijd een keer komen
kijken.
Vergoeding
Wil je weten of de adolescentengroep wordt vergoed? Neem dan contact
op met je gemeente. Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of
hulpverlener.
Levensonderhoud
Vanaf 18 jaar ben je zelf verantwoordelijk voor het bekostigen van je
levensonderhoud (voeding, reizen, kleding en verzorging) door middel
van studiefinanciering, uitkering of werk.

