Bijzonder Jeugdwerk

Dagbesteding jongeren
Rustig ontdekken wat je kan en wat je wil
Het gaat niet zo goed op school. Of misschien ga je niet meer
naar school. Toch heb je nog leerplicht. Heb je al eens gedacht
aan dagbesteding voor jongeren? Dagbesteding helpt om je
hoofd tot rust te brengen. Je bent lekker met je handen bezig en
ontdekt weer wat je kunt. En nog belangrijker: wat je leuk vindt.
Voor jongeren
Dagbesteding is bedoeld voor jongeren van 12 tot 19 jaar. Het wordt
gegeven op Vreekwijk, Mr. De Jonghlaan 4 in Deurne. Ons terrein ligt in
een landelijke, bosrijke omgeving.
Wat ga je doen
Binnen en buiten hebben we van alles te doen. Voor jongens én voor
meisjes. In het agrarisch zorgbedrijf, op het land, in het dierenverblijf,
in het handvaardigheidslokaal of op een stageplek. Jij mag kiezen. Denk
bijvoorbeeld aan agrarisch werk, tuinieren, klussen, groenonderhoud,
(dieren)verzorging, metaal- of houtbewerking. Of misschien zoek je nog
een clubje om te sporten, muziek te maken of creatief te zijn. Dat kan
ook bij ons.
Persoonlijke begeleiding en talentontwikkeling
Je krijgt persoonlijke begeleiding door een werkleermeester van het
agrarisch zorgbedrijf. Hij zorgt dat jij je op je gemak voelt en helpt je
om je talenten te ontwikkelen. De werkleermeester maakt samen met
jou een plan wat je gaat doen.
Hoe lang
Samen met jou en je ouders bekijken we hoeveel tijd je bij ons
doorbrengt. En hoeveel dagdelen per week. Alles is mogelijk. Het
agrarisch zorgbedrijf is iedere dag geopend, ook in het weekend en in
de schoolvakanties. Je kunt dagbesteding eventueel ook combineren
met school.
Waarom
Plezier, succes en zelfvertrouwen, daar draait het om. Met dagbesteding
bereiden we je voor op je toekomst. We helpen je om over een tijdje
(weer) naar school, stage of werk te gaan.

Wat kun je bij ons leren:

praktijkvaardigheden opdoen;

een dagritme opbouwen;

plezier hebben in je werk;

je houden aan werktijden;

samenwerken met anderen;

verantwoordelijkheid nemen;

succeservaringen opdoen;

jezelf beter leren kennen;

meer zelfvertrouwen krijgen;

solliciteren en jezelf presenteren.
Problemen oplossen
Naast dagbesteding kunnen we je ook helpen om bepaalde problemen
aan te pakken. Bijvoorbeeld in de vorm van een therapie of training. We
kunnen ook je ouders coachen om sterker te worden in de opvoeding.
Na afloop
Na afloop van de dagbesteding weet je wat je wilt en wat je kunt. Je
gaat (weer) naar school, stage lopen of werken. De werkleermeester
helpt je om een passende vervolgroute te vinden. We hebben op ons
terrein zelfs een school voor speciaal voortgezet onderwijs, de
Korenaer. Daar worden de leerlingen in kleine groepjes begeleid en kun
je verschillende certificaten en diploma’s halen.
Aanmelding
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op,
tel. 0493 – 327506. Wil je eerst een kijkje komen nemen? Dat kan ook.
Wij geven je graag een rondleiding. Je mag ook een dagje meelopen om
het uit te proberen.
Vergoeding
Wil je weten of de dagbesteding en/of het vervoer wordt vergoed?
Neem dan contact op met je gemeente. Je hebt een verwijsbrief nodig
van de huisarts of hulpverlener. Je kunt ook deelnemen aan
dagbesteding als je tijdelijk bij Bijzonder Jeugdwerk verblijft.

