Behandelgroep autisme
Zodat het straks weer beter gaat
Heeft uw zoon of dochter een autisme spectrum stoornis? Is
thuis wonen niet mogelijk? Dan kan de behandelgroep autisme
in Milheeze een goede, tijdelijke oplossing zijn. Het hele gezin
wordt begeleid, zodat het straks weer beter gaat. Jullie leren
omgaan met de beperkingen en gebruik maken van de
mogelijkheden die er zijn. Ook begeleiden we je kind om
zijn/haar talenten te ontwikkelen.
Voor wie:
Voor gezinnen met een zoon of dochter tussen 14 en 18 jaar, met een
autisme spectrum stoornis.
Hulp op maat
Ieder gezin krijgt bij ons hulp op maat. Samen bekijken we wat jullie
kan helpen om de situatie te verbeteren. Samen maken we een plan
met haalbare doelen. Aan die doelen gaan we werken. Bijvoorbeeld op
het gebied van school/werk, vrije tijdsbesteding en sociale contacten.
Ook bekijken we samen de toekomstige woonplek voor uw zoon of
dochter.
Wonen
In de behandelgroep verblijven maximaal 8 jongeren met een autisme
spectrum stoornis. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Elke
jongere heeft een eigen slaapkamer. Met hun leeftijdsgenoten delen ze
de keuken, eetkamer, douche en toilet.
Naar huis
Door de week verblijft uw zoon of dochter op de groep. In het weekend
gaan de meeste jongeren naar huis. Ook op andere dagen is dat
mogelijk, altijd in overleg met jullie.
Wat kan een jongere bij ons leren:

zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen;

omgaan met anderen, vrienden of vriendinnen maken;

kritiek geven en krijgen;

leren omgaan met problemen;

vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te zijn, zoals
koken, wassen, schoonmaken en omgaan met geld;

zijn/haar talenten ontwikkelen;

omgaan met vrije tijd, zoals hobby's of sport;

verbeteren van de relatie met ouders en gezinsleden;




een eigen toekomst uitstippelen en plannen;
school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen.

Begeleiding op de groep
Uw zoon of dochter krijgt een eigen mentor op de groep. Er is een vaste
dagindeling. Overdag gaat uw kind naar school. De mentor helpt ook bij
het vinden van een passende vrijetijdsbesteding. Via therapie en/of
training leert uw kind omgaan met zijn/haar beperkingen en gebruik
maken van de mogelijkheden. Ook talentontwikkeling maakt deel uit
van het programma.
Begeleiding thuis
Het gezin wordt intensief begeleid zodat het thuis weer beter gaat.
De gezinsbegeleider komt bij jullie thuis en soms komen jullie naar
Bijzonder Jeugdwerk. Ook gaan we samen op zoek naar mensen in jullie
eigen omgeving, die kunnen steunen en bijspringen als het nodig is.
Hoe lang
Hoe lang uw zoon of dochter in de behandelgroep verblijft, staat van te
voren niet vast. Dat hangt af van de ontwikkeling die uw kind
doormaakt.
Na afloop
Na afloop gaat uw kind terug naar huis of het blijft nog een tijdje onder
begeleiding van Bijzonder Jeugdwerk of bij een andere instelling.
Bijvoorbeeld in de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Wij helpen uw
zoon of dochter zo zelfstandig mogelijk te worden.
Aanmelding of vragen
Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589.
Zodra er plaats is, krijgen jullie een overeenstemmingsgesprek en
maken we afspraken met elkaar. Van te voren mag u altijd een keer
komen kijken.
Vergoeding
Wilt u weten of de behandelgroep wordt vergoed? Neem dan contact op
met uw gemeente. U hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of
hulpverlener.

