vooruitkomen

Zelfstandigheidstraining

JEUGDIGEN
Je bent 16,5 jaar of ouder en je wilt graag leren zelfstandig te wonen. Tegelijkertijd besef je dat je daar nog niet
helemaal klaar voor bent. Je zou best nog een en ander kunnen en willen leren voordat je daadwerkelijk zelfstandig bent. Denk bijvoorbeeld aan: je verzorging, je eigen eten koken, omgaan met geld, omgaan met instanties,
opbouwen van vriendschappen en relaties en een eigen leefritme vasthouden. En vooral: verantwoordelijkheid
nemen.
Tijdens de Zelfstandigheidstraining ga je samen met je persoonlijk begeleider werken aan die vaardigheden die jij
nog wil of moet leren om vervolgens echt op eigen benen in de maatschappij te kunnen staan.
Hoe werkt de Zelfstandigheidstraining?
Er komt nogal wat bij kijken als je op eigen benen wilt staan. Daarom is de begeleiding opgedeeld in twee fasen;
te weten de startfase en de ontwikkelfase.

De startfase
Vertrektraining voor alle startende jongeren; deze richt zich op daginvulling, een stabiele verblijfplaats, financiën,
een ondersteunend sociaal netwerk en waar nodig afhandelen van strafbare feiten.
De ontwikkelfase
- individuele en groepsgerichte trainingen
- het voeren van gesprekken en het ondernemen van activiteiten mét of zonder ondersteuning en hulp van je
persoonlijk begeleider
- het onderzoeken van de mogelijkheden tot het opbouwen en uitbreiden van je netwerk van mensen (ouders,
familie, vrienden) die jou kunnen steunen bij het zelfstandig leren worden: een ondersteunend sociaal netwerk
Dit alles wordt precies met jou afgesproken in het startgesprek. Hierin kijken we samen met jou en voor jou
belangrijke personen naar je toekomstperspectief. Wat kun je al helemaal zelfstandig, wat hoort bij zelfstandig
wonen en wat heb je nodig, wat wil je leren?
De startfase duurt maximaal vier maanden. Je woont dan óf op jezelf of bij je ouders of bij iemand anders óf indien
nodig op een kamer van Rubicon. Je hebt een paar keer per week contact met een persoonlijk begeleider die
samen met jou aan de slag gaat met de zaken die jij wilt leren. Daarnaast gaan jullie samen op zoek naar woonruimte waar je op jezelf kunt gaan wonen.
In de ontwikkelfase ga je samen met een persoonlijk begeleider aan de slag met je andere vragen. Deze fase
duurt dan nog maximaal acht maanden en je woont dan op een eigen kamer.

Wanneer stopt de Zelfstandigheidstraining?
Voordat de hulp start, maken we samen met jou en je ouders of iemand anders uit je netwerk afspraken en
bepalen we welke doelen jij wilt bereiken. Dat schrijven we aan het einde van het startgesprek in jouw hulpverleningsplan. Als deze doelen bereikt zijn, stopt de behandeling bij Rubicon.
Het kan ook zijn dat blijkt dat je voor langere tijd hulp nodig hebt. Dan zoeken we samen naar een andere oplossing, zodat je ook dan zelf de volgende stap kunt zetten.
Contact
Wil je meer weten over de Zelfstandigheidstraining? Dan kun je ons bellen of mailen.
Telefoon: (0475) 588 432
Email:
entree@rubicon-jeugdzorg.nl
Website: www.rubicon-jeugdzorg.nl

