Bijzonder Jeugdwerk

Behandelgroep
Op weg naar een positieve toekomst
In een behandelgroep kun je tijdelijk wonen. Samen met de jou
en je ouders/verzorgers gaan we aan de slag om problemen op
te lossen en te werken aan een positieve toekomst.
Samen spreken we af hoeveel tijd je bij ons doorbrengt. Bijvoorbeeld
een paar dagen, een paar nachten of een weekend per week. Sommige
jongeren beginnen met een fulltime verblijf dat we stap voor stap
afbouwen tot de jongere weer volledig thuis woont.
Voor wie
Voor gezinnen met een zoon of dochter tussen 14 en 18 jaar.
Hulp op maat
Jij en je ouders krijgen hulp op maat. Samen bekijken we wat jullie kan
helpen om de situatie te verbeteren. Wat zouden jullie willen dat er
anders gaat? Wat is daarvoor nodig? We kijken naar de kansen en de
mogelijkheden. Daarna maken we een plan, met doelen waar het hele
gezin achter kan staan. We begeleiden jullie om aan die doelen te
werken.
Wonen
Je verblijft in een behandelgroep in Deurne of Helmond. Op de groep
heb je een eigen slaapkamer. Je woont er samen met ongeveer acht tot
tien jongeren, met wie je de keuken, eetkamer, douche en toilet deelt.
Er zijn altijd begeleiders aanwezig. Er wordt gekookt en samen gegeten.
Je hebt een eigen mentor op de groep. Deze mentor heeft regelmatig
contact met je mentor van school. Samen steunen ze jou om je doelen
te halen.
Begeleiding thuis
De gezinsbegeleider komt bij jullie thuis en soms komen je ouders naar
Bijzonder Jeugdwerk. Jouw ouders worden begeleid zodat zij sterker
worden in de opvoeding. Ook gaan we met jou op zoek naar mensen in
je vertrouwde omgeving, die jou kunnen steunen als het nodig is.
Wat kun je bij ons leren:



jezelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met financiën
omgaan;



omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief
onderhandelen met volwassenen, feedback geven en krijgen;






leren praten over problemen of moeilijkheden;
omgaan met je vrije tijd, bijvoorbeeld hobby's of sport;
verbeteren van de relatie met ouders, gezinsleden en vrienden;
je school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen.

Hoe ziet je dag eruit?
Hoe je dag eruit ziet is voor iedere jongere anders. We werken aan een
goede dag invulling die bij jou past. Overdag ga je naar school of naar
je stage, dagbesteding of werk. We helpen je ook bij het vinden van een
vrijetijdsbesteding. Daarnaast kun je deelnemen aan therapie of
trainingen. Alles staat in het teken van jouw toekomst.
Dagprogramma Vreekwijk
Als je op Vreekwijk verblijft, dan heb je overdag een dagprogramma. Je
krijgt een schema waarop je kunt zien hoe elke dag van de week eruit
ziet voor jou. Van 08.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds. Op
Vreekwijk kun je naar school bij vso de Korenaer; die school ligt vlak bij
jouw groep. Hier kun je erkende diploma’s en certificaten halen. Kijk
voor de leerroutes op: dekorenaerdeurne.nl.
Er is ook een agrarisch zorgbedrijf op Vreekwijk waar je een
groenopleiding kunt volgen of certificaten halen. In je vrije tijd kun je
kiezen uit allerlei clubs op het gebied van sport, muziek, creativiteit etc.
Je kunt ook je bromfietstheorie halen, op bivak en nog veel meer. Als je
weer thuis gaat wonen, helpen we je om je vrijetijdsbesteding weer op
te pakken in je eigen omgeving.
Hoe lang
Het verblijf is altijd zo kort mogelijk. Het kan variëren van enkele
maanden tot een half jaar.
Na afloop
Je woont na afloop weer thuis of je gaat (begeleid) zelfstandig wonen of
naar een andere woonvoorziening. Je hebt een goede daginvulling
(school/werk/stage) gevonden en een passende vrijetijdsbesteding in je
eigen woonomgeving.
Aanmelding of vragen
Wil je meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589.
Zodra er plaats is, krijg je een overeenstemmingsgesprek en maken we
afspraken met elkaar. Van te voren mag je altijd een keer komen
kijken.
Vergoeding
Wil je weten of de behandelgroep wordt vergoed? Neem dan contact op
met je gemeente. Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of
hulpverlener.

