2. Begeleidingsfase
De basis voor het werk in Portugal is een heldere en eenduidige dagstructuur, die het de jongeren
mogelijk maakt zich te onderwerpen aan gezag, regels en verplichtingen. De dag begint

om 8:00 met een gezamenlijk ontbijt. De maaltijden worden regelmatig gezamenlijk en op vaste
tijdstippen gebruikt. Overdag kunnen de kinderen/jongeren door werk, sport en huishoudelijke taken
praktische ervaring opdoen voor het dagelijks leven. Ze verwerven zo bijvoorbeeld ambachtelijke
vaardigheden, doorzettingsvermogen en ze werken zo aan een verbetering van hun fysieke toestand.
In het kader van de pedagogische verantwoording, de controle door de begeleiders en de heldere
regels zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal dagelijkse zaken.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het schoonmaken van de eigen kamer, de gemeenschappelijke
ruimtes en het terrein. Verder betreft het de zorg voor de was, verzorging van dieren, tuin en planten
en het koken.

Aan het begin van een verblijf in Portugal worden individuele en realistische doelen opgesteld voor
de time-out en voor de toekomst. De te nemen stappen om deze doelen te bereiken worden samen
met het kind/de jongere uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Er wordt elke week in
groepsgesprekken ("BSO" bewoners staf overleg) gereflecteerd op de doelen en het dagelijks gedrag.
Elke deelnemer krijgt de opdracht zijn eigen levensverhaal vanaf het begin op te schrijven. De tekst in
opbouw wordt, deel voor deel, met een pedagoog in individuele gesprekken doorgenomen.
Een ander belangrijk onderdeel op de projectlocaties is het werken met dieren (paarden, honden,
katten, kippen). De kinderen/jongeren kunnen zo leren verantwoordelijkheid te nemen voor een
ander levend wezen. De relatie tussen mens en paard functioneert alleen als er sprake is van respect
en vertrouwen. De jongeren moeten dus beide kwaliteiten verwerven om een positieve relatie met
het dier op te bouwen.
3. Analyse en aanbevelingen
Na acht weken werken met de jongere wordt er in Portugal een sociaalpedagogische diagnostiek
opgesteld en een advies gegeven over verdere hulp.
4. Terugkeer
Het kind/de jongere gaat onder begeleiding terug naar zijn land.

