Richtlijnen Varrari’s Huis Pastoorswal 6 te Roermond 15-10-2019.
Je verblijft binnen Varrari’s Huis, beheert dit huis.
De richtlijnen zijn bedoeld om voor de bewoners van de Pastoorswal in Roermond
een prettige leefomgeving te scheppen.
Ze zijn gericht op veiligheid, rust, duidelijkheid, orde en ritme. Ze zorgen mede voor
een goede sfeer in huis.
Uitzonderingen op de richtlijnen kunnen alleen gemaakt worden als dit afgesproken
is in het Individuele Ondersteuningsplan.
Jongeren dienen zich te houden aan de richtlijnen en de individuele afspraken in hun
Individuele Ondersteuningsplan.
Een afspraak is pas een afspraak als het op papier, e-mail of whatsapp staat!!!
Dit alles geldt voornamelijk voor de schoolweken.

1: Algemeen
Het is belangrijk voor de veiligheid dat jij als jongere en alle bezoekers ten alle tijden
de aanwijzingen van de medewerkers van Varrari’s Huis opvolgt.

2: Nachtrust







Tijdens schoolweken ben je uiterlijk om 22.00 uur aanwezig op de groep,
tijdens vakantieweken of op vrijdag en zaterdag uiterlijk om 23.00 uur. Tenzij
groepsleiding uitzonderingen of andere afspraken met je maakt;
Er wordt van je verwacht dat je op afgesproken tijd aanwezig bent, zo niet dan
moet je voor die nacht een andere slaapplek zoeken;
Je blijft op je kamer tot 7:30 uur ’s ochtends;
Je brengt de nacht rustig door op je kamer, zodat iedereen kan (gaan) slapen;
Iedereen slaapt op zijn eigen kamer, uitzonderingen worden alleen gemaakt
als dit een specifiek doel heeft en door de leiding bepaalt;
Mochten er voor jou andere afspraken zijn dan staan deze vermeldt in je
Individueel Ondersteuningsplan.
Tussen 23:00 tot 7:00 ben je op je kamer.

3: Aanmelden en afmelden




Laat de begeleiders weten dat je weg gaat en vertel waar je heen gaat;
Laat de begeleiders weten als je weer terug bent;
Het aan- en afmelden geldt ook voor bezoekers.
Aanmelden en afmelden: tijd afspreken.

4: Als je iets kapot maakt


Als je spullen van andere mensen of spullen van Varrari’s Huis (opzettelijk)
kapot maakt ben je aansprakelijk voor deze kosten. Aansprakelijk betekent dat
je de kosten zelf betaald. Jij of je ouders dienen hiervoor een WA-verzekering
te hebben. Een overzicht van de vervangings- en herstelkosten zit in je
dossier en kun je te allen tijde opvragen/inzien.

5: Geluidsoverlast






Hou rekening met geluidsoverlast. Zorg dat andere er geen last van hebben;
Als je geluidsapparatuur hebt moet je er wel voor zorgen dat anderen daar
geen last van hebben;
Als je de muziek, tv of computer harder wilt zetten dan maak je gebruik van
een hoofdtelefoon;
Na 22:00 gebruik je altijd een hoofdtelefoon;
(Video)bellen doe je buiten de ruimte waar de anderen zich bevinden.

6: Ontvangen van bezoek









Als je bezoek wilt ontvangen dan overleg je dit met de begeleiders. Er worden
hierover afspraken gemaakt in je Individueel Ondersteuningsplan;
Hoofdregel daarbij is altijd dat: indien andere groepsgenoten aangeven dat
zij (door persoonlijke omstandigheden) het op dié betreffende dag niet prettig
of te druk vinden als bezoek van andere groepsgenoten aanwezig is, jij en je
bezoek dit dienen te respecteren en jullie tijd samen in ieder geval niet IN de
woonkamer doorbrengen.
Bezoek is welkom in schoolweken tot 21:30 uur,
vrijdag/zaterdag/vakanties tot 23:00 uur;
Laat weten in overleg aan de begeleiding wanneer je bezoek ontvangt en wie
je ontvangt. We willen graag kennismaken met alle bezoekers. Nieuwe
gezichten komen eerst kennismaken met de begeleiding. Varrari’s Huis wil
namelijk iedereen kennen die in het huis rondloopt;
I.v.m. de brandveiligheid moeten we alle aanwezigen registreren. Schrijf de
naam van je bezoek op het whiteboard en veeg uit als hij/zij weer gaan. Maar
meld je ook aan en af bij de begeleiding;
Je zorgt zelf voor iets te drinken en eventueel iets lekkers voor je bezoek;




Overnachten van een familielid, vriend of vriendin is niet mogelijk;
Mochten er voor jou andere afspraken zijn dan staan deze vermeldt in je
Individueel Ondersteuningsplan.

7: Gebruik van gezamenlijke maaltijden














Tijdens het eten wordt er geen gebruik gemaakt van de (mobiele) telefoon. Zet
je mobiele telefoon uit en doe hem uit zicht;
Televisie dient uit te zijn tijdens de maaltijd.
Als je niet mee kunt of wilt eten, overleg je dit tijdig met de begeleiders;
Als je ergens anders eet, bespreek dit dan van tevoren met de begeleiders en
geef het voor 13:00 door;
Als je niet aanwezig bent tijdens het eten, zonder dit door te hebben gegeven,
wordt er geen eten voor je bewaard. Tenzij dit is afgesproken;
We wachten met eten tot dat iedereen aan tafel zit, tenzij dit anders is
afgesproken;
We wachten met van tafel gaan totdat iedereen klaar is met eten, tenzij anders
is afgesproken;
We staan niet onnodig op van de tafel;
Om 20:00 uur kan er gezamenlijke koffie/thee gedronken worden in de
gemeenschappelijke woonkamer;
Je dient er zelf voor te zorgen dat je de spullen die je gebruikt op te ruimen;
Na schooltijd mag er een kleinigheidje gegeten worden zoals: noedels, cup a
soup, crackers etc.;
Na 21:00 uur worden er geen warme maaltijden meer gegeten;
Geen eten op de kamers (bestek, borden, bekers en glazen).

8: Geld





De begeleiding bewaart geen geld voor je (indien je eigen geld bezit). Dit doe
je zelf. Tenzij dit als aandachtspunt is opgenomen in je Individueel
Ondersteuningsplan.
Het is wenselijk om niet te veel contant geld in je bezit te hebben. Dit om
misverstanden over geld (diefstal of verliezen) te voorkomen.
De begeleiding leent geen geld uit, uit de algemene geldkist.
Je mag alléén met de pinpas v/d groep betalen wanneer begeleiding hiervoor
toestemming geeft. Je kunt contactloos pinnen tot €25, -.

9: Je kamer



Als een ander op je kamer wil komen dan kan dit alleen indien jij hier
toestemming voor geeft om binnen te komen;
De medewerkers van Varrari’s Huis mogen te allen tijde in je kamer komen;







De medewerkers van Varrari’s Huis houden rekening met je privacy en zullen
niet onnodig in je kamer komen;
In de kamer mag niet gerookt worden en ook geen gebruik van kaarsen,
wierook en andere producten die rook en/of brand kunnen veroorzaken.
De kamer moet schoon en opgeruimd zijn. In je Individueel
Ondersteuningsplan wordt vastgelegd hoe we dit doen;
Er wordt elke week kamercontrole gehouden, of indien nodig vaker;
Is na de kamercontrole je kamer niet schoon, kan er beslag worden gelegd op
de overtollige spullen. Die krijg je dan pas terug als de begeleiding vindt dat je
kamer schoon/opgeruimd is.

Alle elektrische apparatuur die je in je kamer gebruikt moeten degelijk en technisch
verantwoord (aangesloten) zijn. Volg hiervoor de aanwijzingen op van de
medewerkers van Varrari’s Huis. In je kamer mag je geen open vuur maken, dus
geen: kaarsen, theelichtjes of andere brandbare dingen gebruiken.

10: Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes







De gemeenschappelijke ruimtes in huis zoals: de huiskamer, keuken, gang,
toilet, badkamer en tuin staan ter beschikking van de jongeren;
Eigen spullen worden hier niet achter gelaten. Laat de gemeenschappelijke
ruimtes altijd opgeruimd en netjes achterlaten;
In de gemeenschappelijke ruimtes zijn de jongeren altijd volledig gekleed.
In je kamer en gemeenschappelijke ruimtes is het gebruik van vuur zoals:
kaarsen, theelichtjes verboden;
Na 23:00u is er niemand meer in de gemeenschappelijke ruimtes
(woonkamer, keuken) en is iedereen op zijn kamer. Behalve op de vrijdag en
zaterdag; Dan mag dit tot 0.00u.
De gemeenschappelijke ruimtes worden netjes achtergelaten.

11: Omgang met elkaar





Pastoorswal is een veilige plaats om te wonen. Waar jongeren, medewerkers
en gasten op basis van respect met elkaar praten en omgaan;
Er wordt niet gepest. Wanneer we ruzie of onenigheid met elkaar hebben
lossen we dit pratend op. De begeleiding kan hierbij helpen;
Agressie wordt niet toegestaan: er wordt niet geslagen of geschopt, gespuugd
gekrabd enz. Ook schelden en grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd;
Van agressie in welke vorm dan ook wordt altijd een melding gemaakt bij de
betreffende instanties (politie, Veilig Thuis en gemeente). Indien nodig geacht
voor de veiligheid van bewoners, medewerkers en/of jij zelf, kan de toegang
tot Varrari’s Huis je zelfs per direct worden ontzegd.

12: Roken
Net zoals in alle openbare ruimtes (wettelijk vastgelegd), dus ook in Varrari’s Huis
mag er op de Pastoorswal niet binnen gerookt worden. Je kunt buiten roken. Je zorgt
ervoor dat je peuken in de asbak terecht komen. Geen peuken en as op de grond!!

13: Alcohol
In het document Alcoholmisbruik cliënten, protocol en stappenplan van Varrari’s huis
is precies beschreven hoe er omgegaan wordt met het gebruik van alcohol.
Afspraken voor jou zijn indien nodig vastgelegd in je Individueel Ondersteuningsplan.

14: Drugs
Het is niet toegestaan zolang je binnen Varrari’s Huis woont harddrugs en softdrugs
en andere verdovende middelen te bezitten, te gebruiken of erin te handelen. Heb je
buitenshuis alcohol/drugs gebruikt dan ben je die dag en nacht niet welkom op de
groep en moet je ergens anders slapen (tenzij er andere afspraken met leiding zijn
gemaakt en/of zijn vastgelegd in je Individueel Ondersteuningsplan).

15: Medicatie
Het gebruik van medicijnen op de Pastoorswal is alleen toegestaan als hierover
afspraken zijn vastgelegd in je Individueel Ondersteuningsplan en in je dossier. Aan
de hand van de afspraken uit je Individueel Ondersteuningsplan word je medicatie
beheerd door de begeleiding of door jezelf. Medicatie die bij overmatig gebruik
gevaarlijk voor jou en/of andere groepsgenoten kan zijn, wordt te allen tijde beheert
door begeleiding en bewaart in de medicijnkluis. Als de medicatie door de
begeleiding wordt beheerd dan houden deze ook zicht op de inname van de
medicatie. Als dit niet het geval is, valt het innemen van medicatie volledig onder
jouw eigen verantwoordelijkheid. Voor jongeren die 18+ zijn geldt dat zij zelf hun
medicatie bij zich dienen te houden, ook zelf deze dienen te bestellen bij de
apotheek. Afwijkende afspraken voor jou zijn indien nodig vastgelegd in je Individueel
Ondersteuningsplan.

16: Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan gevaarlijke voorwerpen, zoals (steek)wapens, te bezitten of bij
je te dragen. Dergelijke voorwerpen worden in beslag genomen. Bij weigering wordt
de politie ingeschakeld.
Niemand mag in het bezit zijn wapens en/of vuurwapens.

17: Fotograferen, video en film
Als je een foto en/of filmopname van andere bewoners of van de begeleiding wilt
maken is het de bedoeling dat je eerst toestemming vraagt aan diegene van wie je
een foto of filmopname wilt maken. Niet iedereen wil dit, dus overleg het eerst.
Foto’s knippen en filmen alleen als je het vraagt.

18: Brand
Bij een brandalarm dient iedereen het pand te verlaten en naar de verzamelplaats
(paadje Sjietbergske) te gaan en de aanwijzingen van de medewerkers van Varrari’s
Huis of hulpdiensten op te volgen.
Om brand te voorkomen is het door het hele huis verboden om voorwerpen zoals:
kaarsen, theelichtjes en/of andere brandende voorwerpen te gebruiken.
Ook hangt er in de woonkamer een brandveiligheid voorschrift.

Bovenstaande richtlijnen worden tenminste 1 keer per jaar geëvalueerd in een
teamvergadering en in een bewonersvergadering en wordt zo nodig aangepast.
Voor vragen over de huisregels kun je altijd terecht bij de begeleiding.

