Wat verder van belang is
Samen met mensen die voor jou
belangrijk zijn
Wij vinden het belangrijk dat je ouders
of verzorgers - in overleg met jou - bij je
begeleiding worden betrokken. Ook andere
familieleden of goede vrienden kunnen voor
jou belangrijk zijn. Deze personen noemen wij
naastbetrokkenen. Als je dat wilt, worden ook
zij betrokken bij de begeleiding.
Begeleiding afgestemd op je behoefte
Soms is kortdurende begeleiding voldoende,
soms duurt het wat langer. Afhankelijk van
wat je nodig hebt en van wat je wilt leren,
bekijken we hoe lang je ondersteuning nodig
hebt. Als onze begeleiding niet langer aansluit
op je begeleidingsvraag, dan helpen we je bij
het vinden van een passende vervolgplek.
Persoonlijk begeleider
Als je bij Riwis aanklopt voor ondersteuning,
krijg je een persoonlijk begeleider.
Samen stellen jullie een Zorgleefplan op.
Je begeleider ondersteunt je bijvoorbeeld bij
het zoeken naar een geschikte opleiding of
werk, leert je bepaalde vaardigheden aan of
helpt je, als je een kind hebt, bij de opvoeding.

Financiering

De zorgverlening van Riwis wordt gefinancierd
vanuit uw gemeente. In sommige gevallen kan
een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
het Wmo-loket van uw gemeente.

Geloof in eigen kunnen

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.
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Geloof in eigen kunnen

Als je jong bent
en het even niet
zelfstandig redt
Praktische informatie voor jongeren

Samen met jou zoeken we naar
een vorm die het beste bij je past.

Soms lukt het niet om je leven goed op orde te hebben. Als je jong
bent en psychische problemen hebt, kun je bij ons terecht voor hulp.
We zijn er voor jongeren van 14 tot 23 jaar. Het ontdekken en gebruik
maken van je eigen kunnen en kwaliteiten staat voorop.
Wat je zelf kunt, doe je zelf. Je begeleider kan
je helpen bij alles dat je lastig vindt rondom
wonen, werken, vrije tijd, opleidingen,
financiën of sociale contacten. Samen met
jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn,
werken we aan een gezond leven, je prettig
voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.

Begeleiding bij je thuis

Als je bij je ouders/verzorgers woont of al een
eigen woonruimte hebt, is het mogelijk om
begeleiding bij je thuis te krijgen. Dit noemen
we ambulante begeleiding. Afhankelijk van je
behoefte aan hulp krijg je één of meerdere
momenten per week begeleiding.

Begeleiding in onze
jongerenwoningen

Als je voor korte of langere tijd niet zelfstandig
of bij je ouders/verzorgers kunt wonen, kun
je in aanmerking komen voor één van onze
jongerenlocaties in de regio. Je woont dan in
een woning of appartement van Riwis.
Verschillende soorten woningen
We hebben verschillende woonlocaties.
Bijvoorbeeld voor jongeren met autisme,
jongeren die vanuit een jeugdinstelling komen
of jonge (aanstaande) moeders.

Onze woningen variëren van woningen
voor drie tot acht jongeren tot
eenpersoonsappartementen. Afhankelijk
van je begeleidingsvraag wordt bekeken
welke woonlocatie passend is. Ze liggen
in woonwijken in de regio, onder meer in
Apeldoorn, Vaassen, Deventer, Doetinchem,
Eerbeek en Gendringen. De woningen
zijn gestoffeerd. Je kunt je eigen kamer of
appartement zelf verder inrichten met je eigen
meubilair.
Werk, studie, dagbesteding of
vrijwilligerswerk
Als je woont op een van onze jongerenlocaties
is het verplicht dat je een daginvulling hebt
in de vorm van werk, studie, dagbesteding
of vrijwilligerswerk. Jongeren boven de 18
jaar moeten een inkomen hebben uit werk,
studiefinanciering of uitkering. Je persoonlijk
begeleider ondersteunt je, waar nodig, bij het
regelen van deze zaken.

Begeleiding bij leren, werk
en vrije tijd

Begeleiding van Riwis kan zich ook richten
op het gebied van leren, werk en vrije tijd.
Samen met jou zoeken we naar een vorm die
het beste bij je past. Hierbij maken we gebruik
van de mogelijkheden binnen Riwis en van de
diensten van geluk&co.

Met geluk&co kun je vele kanten op
Geluk&co biedt praktische hulp op het gebied
van werken, leren of vrije tijd. De mensen
van geluk&co bespreken samen met je wat
je het liefste wilt doen en gaan daarmee aan
de slag. Als je een betaalde of onbetaalde
baan wilt, helpen ze je zoeken. Wil je naar
een sportvereniging of andere activiteit,
dan begeleiden ze je hierbij. Ook als je een
opleiding wilt volgen, helpen ze. Je kunt via
geluk&co vele kanten op. Dat komt omdat
ze samenwerken met bedrijven, scholen en
andere organisaties.

Herstelactiviteiten
Binnen Riwis is veel aandacht voor herstel.
Onder herstel verstaan we de manier waarop
je probeert om te gaan met je psychische
problematiek en de manier waarop je dit
een plek kunt geven in je leven.
Herstel kan groot(s) zijn of juist klein.
Herstellen doe je zelf, niemand anders kan
dat voor je doen. Wel kunnen belangrijke
personen in je omgeving of begeleiders
van Riwis je hierbij helpen. Belangrijk voor
herstel is je aandacht te verschuiven van je
problemen naar je mogelijkheden. Er worden
allerlei herstelactiviteiten georganiseerd
waaraan je kunt deelnemen.

