Zorggezin/ zorgbedrijf
Werken aan een positieve toekomst
In een zorggezin of zorgbedrijf kan uw kind tijdelijk wonen. Uw
kind kan er tot rust komen, oefenen met nieuwe vaardigheden,
zichzelf beter leren kennen en ontdekken hoe je dingen anders
kunt aanpakken. Uw hele gezin wordt begeleid, zodat jullie
straks weer op eigen kracht verder kunnen.
Voor wie
Voor kinderen en jong-volwassenen (0-23 jaar).
Hulp op maat
Uw gezin krijgt hulp op maat. We maken samen een toekomstplan. Het
doel is om de problemen in het gezin aan te pakken en te werken aan
een goede toekomst voor uw kind. Een hulpverlener van Bijzonder
Jeugdwerk begeleidt jullie daarbij. De hulp die we bieden, bestaat uit
ervarend leren, aangevuld met training en therapie.
Zorggezin/zorgbedrijf
Het zorggezin zal nooit uw rol overnemen, u blijft altijd de ouder van uw
kind.We spreken samen af hoeveel tijd uw zoon of dochter bij het
zorggezin doorbrengt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw kind een deel
van de week bij het zorggezin woont en een deel van de week
thuis. Sommige zorggezinnen hebben een bedrijf aan huis, waar uw
kind (afhankelijk van de leeftijd) mag meewerken. Bijvoorbeeld een
tuindersbedrijf, manege, kwekerij of veehouderij.
Ervaringen
In een zorggezin of zorgbedrijf loopt uw kind tegen van alles aan. Deze
ervaringen bespreken we met u en uw kind, met het doel
ervan te leren. Het is een veilige manier om te oefenen met
vaardigheden, die uw kind daarna kan toepassen in ‘t gewone leven.
Waar
Bijzonder Jeugdwerk werkt samen met verschillende zorggezinnen en
zorgbedrijven in Brabant en Noord-Limburg. Die zijn zorgvuldig door
ons geselecteerd. We kijken voor de plaatsing eerst of er een klik is
tussen uw kind en het gezin.
Dit kan uw kind hier leren:

de eigen sterke punten leren zien

weten wie je bent en wat je kunt (je identiteit)

zelf in actie komen




aan de toekomst werken (school/werk/vrije tijd/contacten)
verbeteren van de relatie met ouders, gezinsleden of andere
mensen in de omgeving

Wonen
Bij het gezin heeft uw kind een eigen kamer. Uw kind leeft, eet en
slaapt bij het gezin thuis. Er is een vaste dagindeling. Als het kan gaat
uw zoon of dochter gewoon naar school. Door mee te helpen in het
bedrijf ontdekt uw kind hoe het is om te werken, wat zijn/ haar sterke
punten zijn en complimenten hiervoor te krijgen.
Door wie
Uw zoon of dochter wordt dagelijks begeleid door de gastouders van het
zorggezin of zorgbedrijf. De hulpverlener van Bijzonder Jeugdwerk
begeleidt uw kind bij het behalen van de leerdoelen. De hulpverlener
komt regelmatig op bezoek en biedt ook hulp online.
Hoe lang
Het hulptraject incl. verblijf duurt zo lang als nodig is; tot het gezin
weer op eigen kracht verder kan (eventueel met ondersteuning). In
crisissituaties geldt een andere regel: dan mag uw kind maximaal 4
weken bij een zorggezin wonen.
Na afloop
Na verblijf in het zorggezin/zorgbedrijf, gaat uw kind terug naar huis.
Als dat niet kan, zoeken we samen naar een andere plek. Misschien kan
iemand in uw eigen omgeving hier iets in betekenen. Sommige jongeren
kunnen onder begeleiding op kamers gaan wonen.
Aanmelding of vragen
Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589. Of mail naar pel@bj.nl
Kennismakingsgesprek
Zodra er plaats is, krijgt u een kennismakingsgesprek en maken we een
plan. We regelen zo snel mogelijk een passend zorggezin of zorgbedrijf
voor uw kind.
Vergoeding
Wilt u weten of het zorggezin/zorgbedrijf wordt vergoed? Neem dan
contact op met uw gemeente. U hebt een verwijsbrief nodig van de
huisarts of hulpverlener.

