YAR Wonen: Doelgroep
VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA
ZIJN DAT :
- de jongere minimum 17 jaar is bij de start van het
programma6 en een verwijzer (gemandateerde voorziening,
Jeugdrechtbank of een andere (jeugdhulp)voorziening) via
de Intersectorale Toegangspoort toeleidt naar het YAR-programma;
- de jongere ouder is dan 18 jaar én wanneer er tijdens de
minderjarigheid een begeleidingsmaatregel was van een
Jeugdrechtbank of een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg;
- de jongere op een relatieve korte periode alleen moet gaan
wonen;
- de jongere gaat wonen in een Limburgse stad of gemeente,
of in één van de volgende Vlaams-Brabantse gemeenten:
Landen, Tienen, Zoutleeuw, Linter, Glabbeek, Geetbets,
Kortenaken, Bekkevoort, TieltWinge, Diest, Scherpenheuvel
of Aarschot; - de jongere voldoende Nederlands kent;
- de jongere bijna geen of geen netwerk heeft.

DEELNAME AAN HET PROGRAMMA IS NIET MOGELIJK VOOR
EEN JONGERE DIE :
- een ernstige lichamelijke handicap heeft;
- een zware gediagnosticeerde psychiatrische problematiek
heeft, waarbij een residentiële behandeling aangewezen is;
- de Nederlandse taal onvoldoende machtig is. Jongeren
moeten het Nederlands kunnen begrijpen en zich, zowel
mondeling als schriftelijk, kunnen uiten in het Nederlands
vermits communicatie een belangrijk element is in het
programma;
- kampt met een primaire middelenverslaving (drugs, alcohol,
medicatie, …) waardoor de jongere niet kan garanderen
dat hij tijdens de onderdelen van het programma niet onder
invloed zal zijn en/of adequaat kan functioneren. In overleg
met de behandelende geneesheer, ouders en jongere kan
beslist worden dat een deelname van de jongere mogelijk
is;
- cognitief niet sterk genoeg is om het programma te volgen
waardoor hij de theoretische (en soms abstracte) elementen
uit het programma niet kan bevatten.

- geen geldig verblijfsstatuut heeft en het risico loopt om het
land te worden uitgezet. In overleg kan de jongere deelnemen aan het programma;
- jongeren die de wens hebben om met een partner te gaan
samen wonen in een YAR-programma. Indien een jongere
niet kan deelnemen aan het programma van YAR Wonen,
zal YAR Vlaanderen de jongere (en de verwijzer) duidelijk
informeren over de achterliggende argumentatie.

