Baariq

DICHTERBIJ
een veilig thuis

• Ben je tussen de 12 en 18 jaar en kun je niet thuis blijven?
• Ben je door je ouders uit huis gezet?
• Zijn er problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit?
• Is er thuis sprake van ruzie en geweld?
• Zijn er andere grote problemen?

...dan is de crisisopvang van Timon misschien iets voor jou.

CRISISOPVANG
CHANCE4U

Wat wordt er van mij verwacht?
We hebben duidelijke huisregels en afspraken over hoe we met
elkaar omgaan. Daar moet iedereen zich aan houden. Elke week
is er een groepsgesprek met de hele groep. Je blijft gewoon naar
school of je werk gaan.
Het is belangrijk dat het contact met je vrienden, je sport en je
hobby’s zoveel mogelijk blijft doorgaan.

Wat is crisisopvang precies?
Chance4U in Zeist is een plek waar je samenwoont met negen jongeren,
die ook problemen hebben. Je hebt hier je eigen slaapkamer. Er wordt
samen gekookt en gegeten. Ook het huishouden doen we samen. Je
kunt hier maximaal vier weken blijven. In deze tijd zullen samen zoeken
naar wat jou en je ouders het beste zal helpen na die vier weken.

dichterbij
perspectief

Welke begeleiding krijg ik?
Je krijgt een vaste begeleider. Deze zet samen met jou de problemen
en krachten van jou, je ouders en je omgeving op een rijtje. Als het
nodig is, gaat een begeleider ook praten met je ouders. We kijken dan
samen met je familie naar een oplossing voor de problemen. Iedereen
die kan helpen, wordt ingeschakeld.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?
De gemeente betaalt je verblijf bij ons. Voor bijkomende kosten zoals
sportactiviteiten, reis-, school-, en kleedgeld betalen jouw ouders. Als
je jonger dan achttien jaar bent, krijg je zakgeld.

En daarna?
We kijken altijd of je na Chance4U weer thuis kunt wonen. En welke
hulp daarbij nodig is. Als je niet terug kunt naar huis, kijken we of je
misschien tijdelijk bij een oom of bijvoorbeeld je oma kunt wonen. Lukt
dat niet, dan zoeken we samen naar een vorm van begeleid wonen.

Meer weten?
Lijkt een time-out bij Chance4U jou een goede stap? Neem dan
contact op met:

‘Er wordt samen gekookt
en gegeten’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

