Homerun Haaglanden

Nieuw perspectief voor jonge mensen
met LVB en multiproblematiek

Homerun Haaglanden

Direct inzetbare begeleiding bij LVB jongeren met multiproblematiek
Jonge mensen waarbij een licht verstandelijke beperking (LVB) niet te zien is, raken vaker
in de problemen en veroorzaken meer overlast dan niet beperkte leeftijdsgenoten. Zij
kunnen niet goed meekomen op school of werk, zijn vatbaar voor manipulatie en ervaren
onbegrip van hun omgeving. Zij vinden steeds moeilijker een plek in de veeleisende
maatschappij. Humanitas DMH biedt deze mensen en hun leefomgeving met de bewezen
aanpak van Homerun een nieuw toekomstperspectief.

Voor wie?
Homerun is een specialistisch traject van Humanitas DMH gericht op jonge mensen met LVB en
problematiek op meerdere leefgebieden. Kenmerkend voor deze groep is de uitval bij reguliere hulp
en de combinatie van problemen op het gebied van onder meer huisvesting, financiën, overlast en
criminaliteit. Landelijk is Homerun succesvol met trajecten voor LVB tienermoeders, zwerfjongeren
en jongeren met een justitiële achtergrond (forensische zorg).

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.

Direct inzetbare begeleiding
Het specialistische traject van Homerun is erop gericht jonge mensen met LVB en meervoudige
problematiek weer te laten meedoen in de maatschappij. In een maatwerk traject wordt de jongere
door een integrale en gecoördineerde aanpak op alle leefgebieden van de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) begeleid en ondersteund. Het doel is door de intensieve begeleiding de jongere zo ver te
stabiliseren dat afschaling naar het eigen netwerk of een lichtere vorm van begeleiding mogelijk
wordt.

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen
bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:
• De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
• We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
• We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Voor meer informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau:
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Telefoon:

030 - 600 51 70

E-mail:

CCB@humanitas-dmh.nl

Internet:

www.humanitas-dmh.nl

