Begeleid wonen voor moeder en kind
Doelgroep
Leeftijd
Aanvullend
Plaats
Contact

Jonge moeders of zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking (LVG)
14-24 jaar
Onderwijs, dagbesteding, arbeidsintegratie
Arnhem
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
De jonge moeders met hun kinderen wonen met begeleiding en behandeling in een leefgroep, in een
appartement of in een eigen woning. Daar krijgen ze 24-uurszorg - of in de eigen woning enkele
uren ondersteuning per week - en leren ze de vaardigheden om voor zichzelf en hun kind te zorgen.
Zwangere vrouwen bereiden zich voor op de komst van de baby. Ze leren praktische dingen, zoals
gezonde voeding geven en luiers verschonen. Maar ook: hoe goed te reageren op hun kindje, wat te
doen als het blijft huilen of ziek is? Daarnaast leren ze om zoveel mogelijk zelfstandig te doen,
zoals een huishouden voeren en met geld omgaan.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
Ervaren woonbegeleiders zijn betrokken bij de begeleiding van moeder en kind.
Gedragswetenschappelijke expertise is aanwezig.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
In de leefgroep is plaats voor 10 (aanstaande) moeders. Iedereen heeft een eigen slaapkamer en er
is een gezamenlijke woonkamer. In de Arnhemse wijk Schuytgraaf zijn 15 appartementen. Ook de
vaders kunnen erbij inwonen.
■ Voorwaarden
De moeders hebben een IQ tussen de 55 en 85 en zijn 14-24 jaar oud. Neem voor meer informatie
contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.
■ Wie betaalt dat?
Bij (aanstaande) moeders tot 18 jaar zorgt de Jeugdwet voor bekostiging, bij jonge moeders boven
de 18 jaar zorgt de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor bekostiging.
Een Jeugdwetindicatie haal je bij de gemeente. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de
WLZ-indicatie af: www.ciz.nl.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00,
klantenbureau@pluryn.nl.

