Hulp na detentie
Werken aan een positieve toekomst
Je zit al een tijdje vast. Maar er komt een moment dat je
vrijkomt. Dan sta je ineens op straat. Zonder werk, zonder
opleiding, zonder geld. En voor je ’t weet gaat het weer mis.
Maar het kan ook anders. Wij kunnen je daarbij helpen. Niet pas
als je vrijkomt. Nee, we beginnen al wanneer je vastzit. Samen
gaan we werken aan een positieve toekomst voor jou.
Voor jongeren tot 23 jaar
Voor jongeren van 18 tot 23 jaar die:




in detentie zitten
komen uit de gemeente Helmond of Venlo

Een nieuwe start
Met dit project willen we je helpen om een nieuwe start te maken. Niet
door je de les te lezen, maar door het samen te doen. Dit project is niet
van justitie, het wordt betaald door de gemeente. Deelnemen is
vrijwillig.
We kunnen je o.a. helpen bij:








het oplossen van problemen
het zoeken van woonruimte
het omgaan met papieren, post en instanties
het vinden van werk of een opleiding
het leggen van sociale contacten
het regelen van geldzaken of schuldsanering

Deskundige hulp
Je wordt begeleid door een detentiemedewerker van Bijzonder
Jeugdwerk. Dat is iemand die weet wat er in jouw cultuur of
gemeenschap leeft. Je kunt met hem/haar alles bespreken wat je maar
wilt. De medewerker is jouw vertrouwenspersoon.
Steun van familie
Het is belangrijk dat jouw familie je steunt, nu én straks.
De detentiemedewerker gaat met jouw familie praten over hoe ze jou
kunnen steunen. Maar alleen als jij dat wilt natuurlijk.

Waar
De eerste contacten worden gelegd als je nog in detentie zit. Later zijn
er gesprekken bij jou thuis of bij Bijzonder Jeugdwerk.
Hoe lang
In de periode dat je vastzit, krijg je maandelijks bezoek van de
detentiemedewerker. Samen met hem/haar maak je een plan voor de
toekomst. We gaan uit van wat jij zélf wilt. Als je weer vrij komt, krijg
je nog maximaal twee jaar begeleiding. Je staat er dus niet alleen voor.
Als je leven al eerder op orde is, is dat natuurlijk ook prima, je zit
nergens aan vast.
Na afloop
Na afloop heb je je leven weer op de rit, op een positieve manier.
Tijdens het traject zul je al merken dat je steeds meer dingen
zelfstandig kunt. Natuurlijk kun je ook in de toekomst altijd bij ons
terecht. Met vragen of gewoon om eens bij te praten.
Aanmelding of vragen
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact op met:
- BJ in Helmond: tel. 0492-521217.
- BJ/De Sluis in Venlo, tel. 077-3542262.
Vergoeding
Wil je weten of de hulp wordt vergoed? Neem dan contact op met
je gemeente.

