Sociaal pension Adelante 1 & 2
Beschermd wonen voor dak-en thuisloze
mensen met psychiatrische problemen

Huis & Haard
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Adelante is de naam van twee sociale pensions van het Leger
des Heils in de stad Utrecht. De pensions bieden een thuis aan
mensen die dakloos zijn en daarnaast begeleiding nodig hebben,
omdat ze met ernstige psychiatrische problemen kampen. Deze
begeleiding is erop gericht dat zij zo veel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren.
Adelante is Spaans voor ‘vooruit’. Het doel van deze beschermde
woonvoorziening is dan ook om de bewoners vooruit te helpen,
zodat zij waar mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor
bieden wij niet alleen begeleiding bij het wonen, maar ook groepsactiviteiten en individuele begeleiding.
Elke bewoner heeft een mentor die samen met hem of haar bespreekt
op welke manier de eigen leefsituatie verbeterd kan worden. Doelen
en afspraken worden vastgelegd in werkleerplannen voor een bepaalde periode. Belangrijke onderdelen zijn structuur, sociale vaardigheden en dagbesteding en/of werk.

doen wat we geloven

Bij de begeleiding werken we samen met collega-hulpverleners op
het gebied van psychiatrie, schuldhulpverlening en werk. Zo kunnen
wij onze bewoners ondersteuning geven op allerlei gebied: een totaalpakket, afgestemd op de behoefte van de hulpvrager.

“Ik ben een tijd dakloos geweest. Toen ging het van plek
naar plek. Adelante is beter voor mij. Hier krijg ik ook mijn
medicijnen. Ik heb nu meer rust.”
‘Dickson’

Aanmelden
Om in Adelante te kunnen wonen is een indicatie nodig. Een aanmeldformulier is bij ons verkrijgbaar. Neem voor meer informatie - ook over
financiering en de eigen bijdrage - gerust contact met ons op.

Adelante
Sociaal pension Adelante I

- Royaards van den Hamkade 4, 3552 CM Utrecht T (030) 242 28 09

Sociaal pension Adelante II

- Harpstraat 5-13, 3513 XA Utrecht
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