Inleiding
Logeren en leren is bedoeld voor thuiswonende kinderen, jongeren en volwassenen met een
beperking. Tijdens een verblijf in het logeerhuis wordt in een groep, van 5 tot 9 logees, samen
gewerkt en geleerd in een ontspannen sfeer. Voorkeur gaat uit naar een verblijfsduur van na
school of werk tot de volgende ochtend, maar deelname zonder overnachting is ook mogelijk.
Het doel is om stap voor stap van thuis wonen naar elders wonen te verkleinen. Dit doen we
door de zelfstandigheid van de logee te bevorderen. Daarbij komen ook de persoonlijke
ontwikkeling en sociale vaardigheden aan bod. In themablokken worden de verschillende
onderwerpen besproken die bij zelfstandig of begeleid wonen belangrijk zijn. Per groep wordt
bekeken welke onderwerpen belangrijk zijn, en daarmee wordt er dus op maat gewerkt. Ouders
en logees kunnen ook persoonlijke leerdoelen aangeven waaraan gewerkt kan worden.

Voor wie
Voor kinderen en (jong) volwassenen vanaf ongeveer 12 jaar met een verstandelijke beperking
die (uiteindelijk) zelfstandig of begeleid willen gaan wonen.

Aantal deelnemers
Een groep bestaat uit 6 tot maximaal 12 deelnemers

Aantal bijeenkomsten
Doordat er in themablokken gewerkt wordt is het mogelijk om later in te stromen of eerder uit
te stromen. Gemiddeld duurt het volledige traject ongeveer 1,5 jaar.

Onderwerpen waar we over gaan praten zijn:

Sociale vaardigheden

Huishoudelijke werkzaamheden

Veiligheid in en om het huis

Post en geldzaken

Persoonlijke verzorging en gezondheid

Vrije tijd

en nog veel meer!
Aanmelden
Om deel te nemen heb je een geldige indicatie voor Verblijf Tijdelijk nodig.
Deze indicatie kun je aanvragen met hulp van de medewerkers van ORO
Zorgadvies.
Vermeld daar wel duidelijk bij dat het om Logeren en Leren gaat. Zodra er
een plekje vrij komt nemen we contact met je op.
Dus zoek je een gezellige plek waar je, samen met anderen, kan leren op
eigen benen te staan?
Durf je het aan om regelmatig eens te kijken hoe het is om ergens anders te
slapen dan thuis?
Dan is Logeren en Leren misschien wel iets voor jou!

