De Horizon
Werken aan je toekomst
Als je vast bent gelopen op school of op je werk
Je hebt het gevoel vast te zitten in je leven. Het lukt maar niet een opleiding af te maken
of je baan vast te houden. Dat kan erg vervelend zijn en hoe langer het duurt, hoe groter
je problemen en nare gevoel worden. Onze daghulp kan je helpen met het geven van
structuur om weer langzaam je leven op de rit te krijgen.

Hulpplan speciaal voor jou
Als eerste gaan we het samen met jou hebben over je sterke en minder sterke kanten.
We bespreken wat je moeilijk vindt en wat daar de oorzaak van kan zijn. Ook praten we
met je ouders en eventuele hulpverleners die jou goed kennen. Aan de hand daarvan
maken we samen een plan om je leven weer op de rails te krijgen. We evalueren het
hulpverleningsplan en stellen het als het nodig is bij. We maken dan samen afspraken over
een goed vervolg, zodat het ook thuis goed blijft gaan.

Vaste structuur en ondersteuning
Onze daghulp biedt je een vaste dag- en weekstructuur met een dagprogramma bij
ons op locatie. We kijken individueel wat passend is voor jou. Overdag doe je mee
aan verschillende activiteiten als klussen, het vergroten van sociale vaardigheden en
maatschappelijke oriëntatie. Deze activiteiten helpen je in je dagelijks leven om je eigen
situatie op orde te krijgen en je verantwoordelijkheid te nemen. Je loopt hierin altijd tegen
dingen aan die je moeilijk vindt en die je met je begeleider kunt bespreken.
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Je begeleiders kunnen je ook helpen met het bijspijkeren van vakken die je moeilijk vindt of
ze kunnen je helpen met het vormen van een mooi en realistisch toekomstplan. Daarnaast
kunnen ze je ondersteunen bij het deelnemen aan stages en/of trajecten waarbij je een
certificaat behaalt voor een specifiek beroep.

Hoe lang duurt Dagbehandeling De Horizon
Dagbehandeling wordt ingezet tot de hulpverleningsdoelen behaald zijn en er een
toekomstperspectief is. De gemiddelde duur van dagbehandeling De Horizon is een
schooljaar, waarbij je vijf dagen per week op onze locatie in Doetinchem verblijft.

Voor wie is onze daghulp bedoeld?
Dagbehandeling is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud. Jongeren die
voortijdig schoolverlaters zijn of dat dreigen te worden, met over het algemeen normale
ontwikkelingsmogelijkheden.

Informatie en aanmelding
Met vragen over dagbehandeling bij De Horizon en over het aanmelden kun je
terecht bij ons Entreeteam en de medewerkers van de Horizon. Professionals van
wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen jongeren aanmelden. Dit kan
via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook aanmelden via het
verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er voor ouders aan deze hulp geen kosten verbonden.
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Contact
Volg ons ook op
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E-mail
Internet

088 356 30 00
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