Bijzonder Jeugdwerk
Ambulante gezinsbegeleiding
(IPT/IAG)
Enkelvoudige hulp bij opvoeden en opgroeien
Als de problemen in uw gezin hoog oplopen, dan lijkt er soms
geen uitweg. De gezinsleden willen wel verder met elkaar,
maar weten niet hoe. Wij helpen uw gezin om de problemen
op te lossen. Gewoon, bij u thuis.
Voor gezinnen met kinderen
Ambulante gezinsbegeleiding is bedoeld voor gezinnen met een kind
tussen 0 en 18 jaar. Ook broers of zussen worden erbij betrokken.
Onze hulp kan bestaan uit:
een acute crisis oplossen
advies bij de opvoeding
gedragsproblemen verminderen
communicatie in het gezin verbeteren
relaties tussen de gezinsleden verbeteren
mensen in de omgeving vinden die jullie kunnen steunen
Professioneel en deskundig
De hulp wordt geboden door een ambulant hulpverlener van
Bijzonder Jeugdwerk. De hulpverlener is gespecialiseerd in
gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.
Toekomstplan
De hulp is gericht op een positieve toekomst voor uw kind en uw
gezin. Samen gaan we aan de slag om jullie positieve kanten te
versterken en het ‘gewone leven’ te herstellen. Onder begeleiding
van de hulpverlener maken jullie een toekomstplan, met doelen
waar het hele gezin achter kan staan. De hulpverlener ondersteunt
jullie om het plan uit te voeren.
Bij u thuis
De hulpverlener komt bij u thuis en voert gesprekken met de
gezinsleden apart en ook samen. We houden zoveel mogelijk
rekening met ieders agenda. Zo nodig kunnen de gesprekken ook
plaatsvinden in een van onze regiolocaties in Venlo, Deurne,
Helmond of Den Bosch.

Hoe lang
De begeleiding duurt minimaal zes weken en maximaal een jaar.
Na afloop
Het resultaat is dat uw gezin weer op eigen kracht verder kan.
Dit zeggen ouders na afloop van de hulp:
er is een betere sfeer in huis
ik heb beter contact met mijn kind
mijn kind heeft minder gedragsproblemen
er zijn minder conflicten, minder stress
ik heb meer vertrouwen in mijn eigen opvoeding
ik kan beter omgaan met het gedrag van mijn kind
Aanmelding of vragen
Meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op,
tel. 0493 – 327506 of mail naar aanmelding@bj.nl
Vergoeding
Wilt u weten of deze hulp wordt vergoed? Neem dan contact op met
de gemeente. Er is een verwijsbrief nodig van de huisarts of
hulpverlener.

Bijzonder Jeugdwerk

T 0493 312589

Vind ons op:

Meester de Jonghlaan 4
5753 RR Deurne

F 0493 312553
E info@bj.nl

www.bijzonderjeugdwerk.nl

