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Ambulante dienstverlening

Humanitas DMH biedt specialistische

begeleiding en behandeling aan jongeren

en jongvolwassenen vanaf 16 jaar met

een (licht) verstandelijke beperking en

multiproblematiek. Kenmerkend voor

deze groep mensen zijn de problemen op

het gebied van huisvesting, schulden,

geweld, psychiatrische problematiek,

overlast, criminaliteit, verslaving en werk.

Door de aanpak op alle leefgebieden

zorgen onze begeleiders dat het ene

probleem de oplossing van het andere

probleem niet in de weg staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleid wonen

Aan de Blauwe Torenstraat in Lochem

heeft Humanitas DMH Lochem een

24-uurs begeleiding voorziening. De

woonlocatie is gericht op cliënten vanaf

18 jaar met een verstandelijke en/of

psychiatrische beperking. We streven

naar zoveel mogelijk zelfstandigheid waar

dit mogelijk en haalbaar is en bieden

daarom zorg en ondersteuning op maat.  

 

Humanitas DMH 

Humanitas DMH gelooft in de eigen

kracht van mensen en vindt het belangrijk

dat mensen met een (verstandelijke)

beperking vanuit hun eigen mogelijkheden

kunnen en mogen meedoen in de

maatschappij, net als alle andere mensen.

Juist mensen met een verstandelijke

beperking en meervoudige problematiek

hebben hulp nodig bij het vinden van hun

plek in deze steeds complexer wordende

maatschappij. Hoe moeilijk die weg ook

kan zijn.

 

Contact

Voor informatie en/of aanmelding kunt u

contact opnemen met ons Centraal

Cliëntservice Bureau.

Telefoon: 030 6005170 

E-mail: CCB@humanitas-dmh.nl 

www.humanitas-dmh.nl

 

Wij ondersteunen waar nodig om

te zorgen dat jij, vanuit

eigen mogelijkheden, mee kunt

doen. We doen dit oprecht.

In contact van mens tot mens.

Met passie en lef.

 

Humanitas DMH Lochem eo.

Mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om zich in de steeds

complexer wordende maatschappij staande te houden. Zij kunnen niet meekomen op

school of werk, zijn vatbaar voor manipulatie en ervaren vaak onbegrip van hun omgeving.

Dat maakt hen kwetsbaar. Zij vallen vaak tussen wal en schip. Vanuit haar humanistische

kernwaarden vindt Humanitas DMH het belangrijk dat deze mensen worden geholpen, hoe

moeilijk de startsituatie ook is. Humanitas DMH Lochem en omgeving biedt verschillende

vormen van dienstverlening om hen te helpen hun plek in de samenleving te vinden.
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