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Begeleid wonen traject voor jongeren

Begeleiding
De jongere wordt begeleid door een vaste
begeleider die wordt toegewezen bij de start
van de hulpverlening.
Deze hoofdbegeleider stelt samen met de
jongere een persoonlijk handelingsplan op.
Om ervoor te zorgen dat de jongere maatschappelijke betrokkenheid ervaart, volgt deze
overdag een traject richting school, stage,
werk of dagbesteding.

Voel je thuis
in het Fasehuis!

Fasehuis
In het Fasehuis van Statera wonen jongeren
(leeftijd 18-27 jaar) die zelfstandig willen leren
wonen, maar hierbij nog ondersteuning nodig
hebben. Het begeleidingstraject van Statera
bestaat uit drie fases verdeeld over onze drie
locaties.

Fase 1 Marum
In deze fase ligt de nadruk op het ontwikkelen
van praktische vaardigheden. Er is 24 uur per
dag begeleiding aanwezig in het Fasehuis.

Fase 2 Jonkersvaart
Hierbij ligt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling. Er is 24 uur per dag begeleiding in de
nabijheid van het Fasehuis aanwezig.

Fase 3 Zevenhuizen
Zelfstandigheid, zelfregie en zelfredzaamheid
zijn het leerdoel in deze fase. Er is 24 uur per
dag begeleiding in de nabijheid van het Fasehuis aanwezig.

De verschillende fases zijn op basis van
competenties ingedeeld. We kijken naar de
verworven competenties van de jongere om
te beoordelen welke fase het beste aansluit
bij de ontwikkeling. Ook kijken we wanneer er
doorstroom naar een volgende fase mogelijk
is. De duur van een fase hangt af van de ontwikkeling van de jongere. Om de voortgang
te registreren en te meten werken wij met het
digitale volgsysteem Ifollow.

De jongere wordt begeleid op de volgende
gebieden:
(Samen)wonen.
Algemene praktische vaardigheden.
Financiën.
School, stage, (vrijwilligers)werk
of dagbesteding.
Vrije tijd.
Contacten met thuis en anderen.
Persoonlijke ontwikkeling.
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Na de aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek met de jongere plaats. Tijdens
dit gesprek worden de leerdoelen en de
regels besproken en afspraken gemaakt. Dit
alles wordt vastgelegd in een zorgcontract
en handelingsplan. Vervolgens worden deze
iedere zes maanden geëvalueerd.

*

Ernstige verslavingsproblematiek.
Er is een risico op voortdurend sociaal of
fysiek grensoverschrijdend gedrag.
Bij psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat er
nauwelijks mogelijkheden zijn tot maken
van afspraken.
Wanneer een jongere een kind heeft of in
verwachting daarvan is.

Er is een mogelijkheid om in Marum, Jonkersvaart of Zevenhuizen te wonen. De keuze van
de locatie hangt af van de zorgbehoefte van
de jongere en de plaats die vrij is.

Kosten van begeleid wonen
De begeleiding in het Fasehuis van Statera kan
worden bekostigd door:
PGB vanuit de Jeugdwet of WLZ*
ZIN vanuit Beschermd-wonen gemeente
Groningen.

*
*

*] De eigen bijdrage voor zorg vanuit Beschermd
wonen en WLZ wordt berekend door het CAK.
Meer informatie hierover is te vinden op de
website van het CAK (www.hetcak.nl)

Jongeren vanaf (bijna) 18 jaar met:
Een verstandelijke beperking, waarbij er
een reëel perspectief is op ontwikkeling
en leerbaarheid.
Psychische problemen.
Sociaal-emotionele/gedragsproblemen,
hechtingsproblemen.
Een autistische aanverwante stoornis
(zoals ADHD, PDD NOS, ADD).

Contra-indicaties

Locaties Fasehuis Statera

