Liberta Care
Woon, leer-werk traject in Tsjechië
Afspraken voor deelname aan het traject

Persoonlijke gegevens deelnemer:
Naam

…...............................................................

Adresgegevens
(Straat, postcode en Plaats)

…...............................................................

Telefoonnummer

…........................................

Geboortedatum

…...-.......- ….....

Voorgestelde periode van verblijf: van …...............tot ….................20...

... weken/maanden

Verklaring m.b.t. Gedrag
Hierbij verklaar ik dat ik:
1. kies voor een positieve toekomst
2. weet dat ik tijdens dit traject vanuit Nederland word ondersteund door
…............................................ van ….......................................... ….......
Hij/zij begeleid mij en evt. mijn ouders/verzorgers,
gedurende het traject op de
onderdelen die we in het actieplan hebben aangegeven
3. voor vertrek naar Tsjechië samen met de plaatsende instelling in Nederland een
Actieplan maak, waarin de punten staan waar ik in Tsjechië aan wil werken. Dit plan
wordt na de gewenningsperiode (2 weken) met de begeleiding in Tsjechië aangevuld
met evt. nieuwe leer- en aandachtspunten
4. bereid ben de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen
5. weet dat ik me altijd via een paspoort of identiteitskaart moet kunnen legitimeren
6. me zal houden aan de hier geldende voorschriften over veiligheid, kleding, en omgang
met mensen en materialen
7. weet dat ik in huis niet mag roken, en zelf verantwoordelijk ben voor het opruimen van
peuken
8. me goed zal gedragen, tegenover iedereen waar ik tijdens mijn verblijf mee te maken
heb. Ik weet dat ik meewerk ik een bedrijf dat gasten ontvangt en een positieve
uitstraling moet hebben.
9. geen telefoon, walkman, MP3 speler of andersinds, bij mij zal hebben tijdens mijn
gehele verblijf
10. geen alcohol, drugs of wapens zal meebrengen en daar ook niet zal gebruiken
11. geen opzettelijke schade zal veroorzaken
Ik weet dat ik:
1. in het project ben om het actieplan uit te voeren, waarin de aandachtspunten voor leren
en werken staan aangegeven
2. geen familie, vrienden of kennissen op het project mag toelaten,
3. familie, vrienden of kennissen alleen mag bellen, e-mailen, of sms-en met
uitdrukkelijke toestemming van de begeleiding. Ook post kan alleen in overleg worden

ontvangen en verstuurd. Verdachte post mag door de leiding worden geopend
zelf voor ziektekosten verzekerd moet zijn
een medische keuring zal ondergaan als mij dat wordt gevraagd
door mij opzettelijk aangerichte schade zelf moet betalen
geen gebruik mag maken van d.v.d.´s mp3 of dergelijke apparaten
internet alleen mag gebruiken in overleg met de begeleiding en dit dan alleen voor het
zoeken naar een passende opleiding, passend werk en/of huisvesting
9. zelf verantwoordelijk ben voor het opruimen en schoonmaken van mijn kamer, en
tevens mee zal werken bij huishoudelijke taken o.a. het wassen van kleding en koken.
Ook de gezamenlijke ruimtes verzorgen we samen.
10. de hoogte van het zakgeld en de besteding daarvan in overleg met de begeleiding
wordt bepaald
11. het terrein alleen in overleg met de begeleiding mag verlaten
4.
5.
6.
7.
8.

De sfeer in huis door ons samen wordt bepaald!
Tijdens het traject wordt mondeling en/of schriftelijk gerapporteerd aan je begeleider in
Nederland, en aan de organisatie op wiens voorstel je hier bent geplaatst.
Je krijgt een kopie van de rapportages. Je mag zelf een aanvulling schrijven, als je iets wilt
toevoegen.
Overige afspraken:

Ondertekend door:
deelnemer

plaatsende organisatie
in Nederland

Liberta Care

…...........................

…..............................

….....................

bij een minderjarige tevens
minimaal 1 van de ouders/
verzorgers

Naam vertegenwoordiger

Mw. L.H.Elzenga

…..........................

Datum, ….......................... en Plaats …..............................................

Stichting Liberta Care
Luxemburglaan 659
1966 MN Heemskerk
Holland
Postadres
Lesné 17
407 56 Jiretin pod Jelovou Tsjechië
KvK 343 60 264

gevestigd in Nederland

