vrie den
n

Samen eenzaamheid bij
jongeren effectief aanpakken!
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Pak eenzaamheid aan
samen met Join us.
Eenzaamheid bij jongeren is een complex probleem met hoge risico’s op depressie, verslaving en
andere ernstige problematieken. Door eenzaamheid effectief aan te pakken voorkomt u deze gevolgen
en blijven daaruit voortvloeiende hoge zorgkosten beperkt.

Join us programma

Join us educatie

Terugdringen van eenzaamheid
In samenwerking met gemeenten en lokale
sociaal werkorganisatie pakt Join us eenzaamheid preventief aan. Het Join us programma
verbindt jongeren met elkaar en helpt ze sociaal
sterker worden, waardoor hun eenzaamheid
afneemt.

Kennis vergroten over eenzaamheid
Join us verzorgt lezingen, workshops, expertmeetings en trainingen voor professionals. Door
kennis te vergroten kunnen organisaties eenzaamheid bij jongeren eerder signaleren en aanpakken.
Meer info: www.join-us.nu/lezingen-en-trainingen

Jongeren die uitstromen van het programma zijn voldoende sociaal redzaam om, nu en in de toekomst, een passend
netwerk te behouden dat voldoet aan hun behoeften.

Samen pakken we eenzaamheid effectief aan
Sociaal werkorganisatie
Voert het Join us programma uit en

Stichting Join us

stelt daarvoor 2 jeugdprofessionals

Traint en coacht de jeugdprofessionals

per groep beschikbaar.

om eenzaamheid methodisch aan te
pakken. Ondersteunt bij de werving
en kwaliteitsborging
Gemeente

Financiert het programma om
eenzaamheid preventief te verminderen.

Komt u in actie voor eenzame jongeren?
Neem contact op met Stichting Join us
voor een vrijblijvend advies.

Interesse in Join us?
www.join-us.nu/aanvragen

Over Stichting Join us
Join us streeft naar een samenleving waarin alle jongeren erbij horen en
zichzelf kunnen zijn in contact met anderen. Join us heeft als doel jongeren
(12-25) te laten groeien in sociale redzaamheid en het thema eenzaamheid
onder jongeren meer prominent in de maatschappelijke discussie te plaatsen.

Stichting Join us | 085 877 0342 | info@join-us.nu | www.join-us.nu

