Jarabee versterkt!
Jarabee is er voor gezinnen
waarbij complexe vraagstukken
de ontwikkeling van het kind of de
jongere in de weg staan. Zij komen
er zelf of met lichte ondersteuning
niet uit. Met betrokken
professionals, pleeggezinnen
en in samenwerking met andere
organisaties ondersteunen we
kinderen, jongeren en gezinnen
om er sterker uit te komen.
Door altijd te kijken naar
de omgeving van het kind,
benaderen we het vraagstuk
vanuit verschillende
perspectieven (systemisch).
Hierdoor ontstaan passende
oplossingsmogelijkheden en
versterken we kinderen, jongeren
en gezinnen om regie in hun eigen
leven te voeren.
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Helene Mercierweg 5, 7555 SJ Hengelo
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Eigen kracht is wat iemand zelf
kan, samen met zijn omgeving.

www.jarabee.nl

samen
versterkt

De boel weer op de rit
Jongeren tot 27 jaar met problemen op meerdere leefgebieden,
zoals wonen, school, financiën, werk of zwangerschap, kunnen
voor ondersteuning terecht bij het J-punt van Jarabee.
Het J-punt begeleidt jongeren vooral bij:
• het regelen van hun financiën, hun post en hun administratie;
• het vinden van een plek om te wonen;
• het opvoeden van hun kindje;
• het omgaan met instanties en de doorverwijzing of aanmelding bij instanties;
• het vinden van of kiezen voor school of werk;
• het versterken van het netwerk;
• verslavingsproblemen of psychische klachten.
De begeleiding is erop gericht de vaardigheden van de jongere te ontwikkelen, zodat
hij of zij de boel weer op de rit krijgt en houdt.

Welkom!

Elke woensdag inloop Jonge Moeders van 11.00 tot 14.00 uur en inloop T-team
elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur, Hengelosestraat 60 in Enschede. Op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via (074) 256 19 00 en
info@jarabee.nl.

Hiervoor kun je bij ons terecht
Project Jonge Moeders

Project Jonge Moeders is er voor meiden tot 27 jaar (uit Enschede) die zwanger zijn
of moeder zijn geworden. Het project biedt opvoedondersteuning, met aandacht voor
positief opvoeden, activering naar scholing en werk en ondersteuning bij financiën
en administratie. De eigen kracht en de competenties van de jonge moeder zijn het
uitgangspunt. Jarabee biedt de jonge moeders individuele begeleiding van drie
maanden en een jaar nazorg. Alifa biedt de groepsgerichte ondersteuning.

Jarabee werkt samen
De jeugdzorgprofessionals van het J-punt werken samen met onder andere Tactus, Mediant,
Alifa, Ambiq, Saxion, het ROC van Twente, het AOC, Livio, Humanitas (Match), de Stadsbank,
het Werkplein, wijkteams, Actieteam Enschede en alle andere partners die nodig zijn om de
doelen te halen.

Startpunt
Startpunt helpt jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die op 3 of meerdere leefgebieden
problemen hebben.
Het doel is zijn/haar situatie te stabiliseren. Dit wordt gedaan door samen te onderzoeken
wat er speelt. Er wordt bekeken hoe de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden
vergroot kan worden. Waar nodig wordt er verwezen naar vervolghulp. Dit gebeurt
in afsteming met de jongere en de betrokken verwijzer. De gemiddelde duur van de
behandleing is 4 tot 6 maanden met een gemiddelde contacttijd van 2 uur per week.
Voor vragen over Startpunt kan gemaild worden naar startpunt@jarabee.nl.

T(huislozen)-team
Het T-team helpt thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar (heel soms jonger dan
18 jaar).
De begeleiding is kort (maximaal
3 maanden) en intensief. We ondersteunen op alle leefgebieden, zoals financiën,
huisvesting, psyche en sociaal netwerk. Het versterken van het netwerk staat centraal.
Daarmee wordt de kans op terugval kleiner. Onze werkwijze is outreachend en
laagdrempelig.

FACT team
Het FACT team zet zich actief in voor jongeren van 12 tot 27 jaar die voorheen in de
hulpverlening zijn vastgelopen.
Ze hebben vaak (een combinatie van) meerdere ernstige problemen en klachten. Het
FACT team begeleidt bij psychische problemen en opgroeiproblemen in het gezin
of problemen door een verstandelijke beperking. FACT staat voor Flexible Assertive
Community Treatment. Het is een assertieve manier van zorgverlening in de eigen
omgeving.
Deskundigen van Jarabee, Ambiq en Mediant vormen het FACT team in Twente.

