Wij geloven in
kansen. In tweede
kansen. In derde
kansen. En in alle
kansen daarna.
Elk mens doet
ertoe. Niemand
uitgezonderd. Elk
leven is het waard
om geleefd te
worden!

In deze folder vind je
een korte omschrijving van
ons zorgaanbod in
Friesland, Groningen,
Drenthe, de Noordoostpolder en IJsselland
(Overijssel-West).
Voor meer informatie over
onze organisatie en het
complete zorgaanbod van
het Leger des Heils
verwijzen wij je graag naar
onze website.

Leger des Heils

www.legerdesheils.nl

Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Soms lukt het ouders
niet om die verantwoordelijkheid voor hun kinderen te dragen. Het kan zijn dat
kinderen of jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Dit komt vaak door
verschillende, moeilijke omstandigheden. Wij begeleiden hen daarbij in een
jeugdhuis of via verschillende vormen van pleegzorg.
Ambulante begeleiding
Sommige mensen of gezinnen lukt het niet om helemaal zelfstandig te wonen. Wij
begeleiden mensen thuis (ambulante begeleiding), zodat zij de zaken op orde
krijgen. Doel is dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen
Beschermd wonen
Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat we hen alleen
kunnen helpen als ze bij ons wonen. Het Leger des Heils heeft verschillende vormen
van beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang
In de maatschappelijke opvang kunnen mensen terecht die geen dak boven hun
hoofd hebben. Zij leven vaak op straat of gaan van plek naar plek. Voor hen is er
dagopvang*, nachtopvang* of een kort verblijf als steuntje in de rug.
Participatie
De mensen die wij helpen, hebben
vaak meerdere problemen. Daardoor
is het lastig dagbesteding of een baan
te vinden en te behouden. Binnen
onze participatieprojecten besteden
we aandacht aan sport, vrije tijd,
dagbesteding en arbeidsre-integratie.
Verslavingszorg
Wij helpen mensen met een alcoholof drugsverslaving. Vaak hebben deze
mensen naast een verslaving ook
lichamelijke of psychische problemen,
een verstandelijke beperking,
schulden of een strafblad.

Veldwerk & Soepbus*
Wij zoeken dak- en thuisloze mensen op die op straat leven en zorg mijden. We
helpen hen met praktische hulp en slaan een brug naar verdere hulpverlening.
Prostitutie en Mensenhandel*
Wij strijden tegen alles wat mensenlevens kapot maakt. We beschermen
slachtoffers van mensenhandel en helpen hen bij hun re-integratie in de
samenleving. Mensen die werken in de prostitutie vinden in onze laagdrempelige
inloop een rustpunt en informatie over (ander) werk, inkomen, gezondheid,
veiligheid of terugkeer.
Buurtwerk*
Onze buurthuiskamers zijn van en door de buurt. Ontmoeting, omzien naar elkaar,
goede gesprekken en samen optrekken. Een plek waar iedereen welkom is.
Meer informatie of aanmelden?
Mail dan naar trajectmanagement.no@legerdesheils.nl of bel tijdens kantooruren
met 088 - 065 2288.
* geen verwijzing nodig. Check de website voor de openingstijden.

"Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden

Typ hier
de tekst
van de flyer.
zolang
jongeren
de gevangenis
verlaten zonder enige hoop of perspectief
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder

Stijlen

zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt

Gebruik de stijlen:
LdH Standaard
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –
LdH Tussenkop
zoLdH
langOpsomming
zullen wij strijden."
William Booth, stichter Salvation Army
LdH Nummering
zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt

Tussenkop
Typ hier de tekst van de flyer.
Typ hier de tekst van de flyer.

Stijlen
Gebruik de stijlen:
LdH Standaard
LdH Tussenkop
LdH Opsomming
Meer informatie
LdH Nummering

of aanmelden?

Mail dan naar
Tussenkop
trajectmanagement.no@legerdesheils.nl
Typ hier de tekst van de flyer.

of bel tijdens kantooruren met 088 - 065 2288.
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