Jongeren Inloop Punt(JIP)
Samen werken aan zelfredzaamheid
Het JIP is een vrij toegankelijke voorziening in Helmond.
Jongeren en jongvolwassenen kunnen er vrij binnenlopen met al
hun vragen, problemen of zorgen. Zonder afspraak of verwijsbriefje. Bij het JIP krijgen ze antwoord op de meest uiteenlopende vragen. Ook worden ze individueel begeleid om hun
problemen aan te pakken. Laagdrempelig en oplossingsgericht.
Voor kwetsbare jongeren
Het JIP bereikt met name kwetsbare jongeren van 17 t/m 27 jaar:
jongeren die weinig zelfredzaam zijn en zich nauwelijks laten zien in het
reguliere hulpcircuit. Meestal gaat het om jongeren die in hun leven al
veel teleurstellingen en mislukkingen achter de rug hebben. Dat maakt
dat ze wantrouwig zijn naar instanties en vaak niet komen opdagen op
afspraken. Dat ze wél naar het JIP komen, komt door de positieve
verhalen die ze horen van andere jongeren. Het JIP heeft geen
wachtlijst, de koffie staat klaar en ze worden direct geholpen.
Eigen kracht of samen doen?
De eigen kracht van kwetsbare jongeren wordt vaak overschat, zeker
rond de tijd dat ze volwassen worden. Door het wegvallen van de
continuïteit van zorg en het ontbreken van een steunend netwerk vallen
ze vaak tussen wal en schip. Ze zijn onzeker, maken verkeerde keuzes,
overzien het niet meer en raken steeds dieper in de problemen.
Multi-problematiek
De jongeren die bij het JIP komen, zijn vaak ten einde raad. Bijna altijd
spelen er meerdere problemen tegelijk. Iemand is bijvoorbeeld dakloos,
heeft schulden, psychische problemen, is ongewenst zwanger en kan
geen werk vinden. De hulpvragen die deze jongeren hebben, gaan
meestal verder dan alleen het invullen van een formulier of het
aanvragen van zorgtoeslag. Er is ondersteuning nodig op meerdere
leefgebieden tegelijk en in hun eigen netwerk kan niemand dit bieden.
Top 7 problemen:
⌂ Huisvesting
⌂ Werk/dagbesteding
⌂ Inkomen
⌂ Schulden
⌂ Sociaal netwerk
⌂ Psychische problemen/verslaving
⌂ Eenzaamheid/suïcidaliteit

Traject op maat
Het JIP biedt deze jongeren ondersteuning in de vorm van een
begeleidingstraject op maat. Iedere jongere krijgt een eigen
trajectbegeleider die hem/haar op diverse leefgebieden ondersteunt.
Bijna altijd hangen de problemen met elkaar samen en is een integrale
aanpak nodig om vooruitgang te boeken. Tijdens het traject wordt de
jongere aangemoedigd om zelf stappen te zetten, maar ook stevig bij
de hand genomen op momenten dat dat nog niet lukt. Ons motto:
zelfredzaam worden doe je samen.
De trajectbegeleider helpt een jongere bij:
⌂ het regelen van een postadres
⌂ het invullen van formulieren, het opstellen van een CV etc.
⌂ het vinden van onderdak
⌂ het zoeken naar werk, dagbesteding of opleiding
⌂ het regelen van inkomsten
⌂ het inschakelen van specialistische hulp
⌂ het organiseren van geldzaken
⌂ het aflossen van schulden
⌂ het samen bezoeken van instanties (UWV, Werkplein, ggz, Novadic,
woningcorporatie etc.)
3 tot 6 maanden
Een traject bij het JIP duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden.
Tijdens de afspraken op kantoor worden diverse problemen getackeld.
Soms is meer tijd nodig, als de problemen niet snel genoeg op te lossen
zijn. Het JIP is immers mede afhankelijk van instanties op het gebied
van huisvesting, financiën etc. Voorop staat dat een jongere de tijd en
ruimte krijgt om zijn leven goed op orde te krijgen.
Resultaat
Jongeren waarderen de hulp van het JIP gemiddeld met een 8, zo blijkt
uit onderzoek. Na afloop kan 60% van de kwetsbare jongeren weer op
eigen kracht verder. Als een jongere nog niet voldoende zelfredzaam is,
wordt contact gezocht met de afdeling Zorg en Ondersteuning van de
gemeente Helmond voor geïndiceerde hulp vanuit de Wmo.
Samen sterk voor Helmondse jongeren
Om het perspectief voor kwetsbare jongeren te verbeteren, werkt het
JIP nauw samen met de gemeente, tal van lokale netwerkpartners en
vrijwilligers die iets voor jongeren kunnen betekenen. Het JIP neemt
o.a. deel aan overleggen rond daklozen en mensenhandel. Op verzoek
van het Veiligheidshuis begeleidt het JIP gedetineerde jongeren in en na
detentie. Voor kwetsbare zwangeren en jonge ouders is het project Mijn
Kleine opgezet, waar gratis babyuitzet wordt verstrekt.
Contact
Het JIP ligt aan de Molenstraat 138 in Helmond. Wilt u meer weten over
ons werk? Hebt u vragen of ideeën? Stap gerust binnen (de koffie staat
klaar!). Bellen of mailen kan ook: tel. 0492-521217 of jip@bj.nl.

