Jongeren Inloop Punt(JIP)
Loop maar binnen met je vragen!
Bij het JIP in Helmond kun je altijd binnenlopen met je vragen.
Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies, ondersteuning en
bemiddeling.
Voor wie
Voor Helmondse jongeren van 16 tot en met 27 jaar.
Vragen
Je kunt bij het JIP vragen wat je maar wilt. Bijvoorbeeld:

hoe moet ik dat formulier invullen?

hoe vind ik een vaste verblijfplaats?

hoe kom ik van mijn schulden af?

hoe vind ik werk dat bij me past?
Informatie
Het JIP heeft veel informatie in huis, over allerlei onderwerpen. Ook
helpen we je bij het zoeken van informatie op internet. We hebben
bijvoorbeeld informatie over:

de postadresregeling (wat is dit en hoe vraag ik het aan?)

werk (hoe zoek je werk, hoe maak je een cv?)

wonen (waar vind je huisvesting en wat moet je daarvoor
doen?)

onderwijs (welke opleidingen zijn er, wat heb je daarvoor
nodig?)

vrije tijd (hoe ga je om met je vrije tijd?)

geldzaken (hoe raak je je schulden kwijt, hoe regel je je
inkomen en uitgaven?)

hulpverlening (waar vind je hulp voor psychische
problemen of verslaving?)

en nog veel meer.

Traject
Heb je meer nodig dan alleen informatie? Dan kun je bij het JIP een
trajectbegeleider krijgen. Die je kan helpen bij:

het verder zoeken naar informatie

het invullen van formulieren, een CV opstellen etc.

het vinden van onderdak

het zoeken naar werk of een opleiding

het regelen van eventule andere inkomsten

het inschakelen van specialistische hulp

het organiseren van je geldzaken

het aflossen van je schulden
Je trajectbegeleider kan ook met je meegaan naar instanties, als je dat
wilt. Bijvoorbeeld het UWV, Werkplein, de ggz of Novadic.
Waar
Het JIP ligt aan de Molenstraat 138 in Helmond.
Hoe lang
Een traject duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden. Dat is meestal
genoeg om al je vragen te beantwoorden en te regelen wat je nodig
hebt. Als blijkt dat je meer hulp nodig hebt kan het traject ook langer
duren. Voorop staat dat jij de tijd en ruimte krijgt om je zaken te
regelen.
Binnenlopen
Iedereen kan vrijblijvend bij het JIP binnenlopen. Blijf niet langer met je
vragen zitten en kom gewoon. Je bent van harte welkom.
Een afspraak?
Wil je zeker weten dat je meteen geholpen wordt? Maak dan even een
afspraak. Bel ons op tel. 0492-521217 of mail een van onze collega’s.
Onze medewerkers:
Anita van de Loo
a.van.de.loo@bj.nl
06-22526297
Bram Kuijpers
b.kuijpers@bj.nl
06-53809670

