Programma informatie
Woon-werktraject Epe
Ons programma duurt ongeveer een jaar
Je begint in de Ervaringsweken. Dat zijn 2 weken waarin we elkaar beter leren kennen.
Je hebt een vast weekprogramma waarin je kennismaakt met verschillende
soorten activering, zoals werken, volleybal en koken. In deze weken mag je alleen met
begeleiding van het terrein af. Na deze 2 weken start je persoonlijke weekprogramma.
We kijken steeds na 3 maanden samen met jou hoever je bent en wat je nog nodig hebt.
In de eerste maand heb je een afspraak met de huisarts of de praktijkondersteuner in Epe.

In ons programma woon je samen met maximaal 27 andere mannen
Je hebt je eigen kamer. De douche en het toilet deel je met een aantal andere huisgenoten.
Ook de keuken en de woonkamer deel je met je huisgenoten.
Bij de start van het traject krijg je je eigen procesbegeleider en woon-werkbegeleider. Met je
begeleiders bespreek je op welke leefgebieden je behoefte hebt aan begeleiding.

Middelengebruik is verboden
Softdrugs, harddrugs, methadon, wietolie, alcohol en alcoholvrij bier zijn bij ons verboden.
Gokken is ook niet toegestaan. Tijdens verlof of verblijf buiten ons terrein zijn bovenstaande
middelen ook verboden.
Wij testen meerdere malen per week op middelengebruik door het afnemen van drugs- en
alcoholtesten.

Je doet verplicht mee aan 28 uur activering per week
Activering betekent: werken, sporten en creatieve activiteiten.
De eerste 3 maanden van het programma werk je op het terrein van Ontmoeting.

Financiën
Aan het begin van je traject vragen we (indien nodig) samen met jou een uitkering aan.
Justitie betaalt de huur en de begeleidingskosten voor het programma.
Onze budgetcoach helpt je bij vragen over administratie, geld en schulden.

Behandeling
In dit traject werken we samen met Justact. Zij bieden jou behandeling aan op het gebied
van verslaving en/of psychische problematiek.

Vragen
Heb je nog vragen? Dan kun je ons bellen op 0578 – 676 400 en vragen naar iemand van de
afdeling Intake.

