Beschermd wonen 17+
Op weg naar zelfstandigheid
Ben je tussen de 17 en 27 jaar en vind je het lastig om
zelfstandig te wonen? Kun je nog niet goed voor jezelf zorgen?
Misschien is beschermd wonen in Venlo dan iets voor jou. Je
wordt intensief gecoacht op weg naar zelfstandigheid, zodat je
straks op jezelf kunt wonen.
Beschermd wonen
Op de Hogeweg in Venlo heb je een eigen slaapkamer. Je woont hier
zelfstandig, maar in het gebouw is wel 24 uur per dag begeleiding
aanwezig. Bij ons kun je alles leren wat je nodig hebt om op eigen
benen te staan. Ook helpen we jou om je problemen op te lossen en
meer grip te krijgen op je leven. De begeleiding wordt in fasen
afgebouwd totdat je helemaal zelfstandig kunt wonen.
Voor jonge mensen tot 27 jaar
Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen van 17 tot 27 jaar, die
moeite hebben met zelfstandig wonen. Thuis wonen is voor jou niet
(meer) aan de orde. Een voorwaarde om beschermd te kunnen wonen is
dat je een daginvulling hebt: school, werk of vrijwilligerswerk.
Hulp op maat
De eerste zes weken dat je hier woont, bekijken we met jou hoe het
gaat en wat je nodig hebt. Jij bent degene die bepaalt wat je wilt leren.
Na zes weken maken we samen een plan voor de toekomst, met
haalbare doelen.
Wat kun je hier leren:
- zorgen voor jezelf en je omgeving;
- eigen verantwoordelijkheid nemen;
- omgaan met geld, je administratie bijhouden;
- huishoudelijke taken, zoals koken, schoonmaken en wassen;
- het afronden van je opleiding;
- een dagbesteding (of werk) vinden en behouden;
- een goede invulling van je vrije tijd;
- verbeteren van relaties (met ouders, familie, vrienden etc.);
- persoonlijke problemen oplossen;
- geheel zelfstandig wonen.

Deskundige begeleiding
Je krijgt een persoonlijk begeleider die jou coacht bij het halen van je
doelen. Verder helpt de begeleider je bij het invullen van formulieren en
(zo nodig) bij het aanvragen van specialistische hulp, zoals training of
therapie.
Hoe woon je?
Je krijgt een slaapkamer toegewezen met een bed en een bureau. De
eetkamer, keuken, toiletten, doucheruimten en tuin deel je met
huisgenoten. Je hebt hier je eigen dagstructuur en bent
verantwoordelijk voor jouw persoonlijke traject. Verder is het belangrijk
dat je rekening houdt met je huisgenoten.
Na afloop
Gemiddeld woon je één jaar op de Hogeweg in Venlo. Binnen dit jaar ga
je samen met de persoonlijk begeleider uitzoeken welke vervolgstap het
beste bij je past. De meeste bewoners gaan zelfstandig wonen, al dan
niet met ambulante begeleiding. We helpen je ook bij het vinden van
een woning.
Aanmelding of vragen
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met BJ/De
Sluis in Venlo, tel. 077-3542262.
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 beschermd wonen 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.

