Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij
opgroeien en opvoeden, dat is de
kracht van Jarabee. Met bijna 400
betrokken jeugdzorgprofessionals,
500 pleeggezinnen en in
samenwerking met andere
organisaties helpen we kinderen,
jongeren en gezinnen om er sterker
uit te komen.
Jarabee biedt consultatie en
gespecialiseerde jeugdhulp,
pleegzorg, spoedzorg en behandeling
met verblijf. Dat doen we thuis of zo
dicht mogelijk bij de leefomgeving
van het kind. En dat doen we samen
met iedereen die het belangrijk vindt
dat het goed gaat met het kind.
Eigen kracht
Eigen kracht is wat iemand zelf kan,
samen met zijn omgeving. Je eigen
kracht ontwikkelen is je kennis en
vaardigheden vergroten en je
netwerk versterken. Jarabee kan
daarbij ondersteunen.

Dagbehandeling voor jonge kinderen heeft als
doel om de vastgelopen ontwikkeling van uw kind
weer op gang te brengen en een advies te geven
voor het vervolg. In een veilige, ontspannen
omgeving stimuleren we de ontwikkeling op
verschillende terreinen.
Voor meer informatie of voor aanmelden:
www.jarabee.nl
info@jarabee.nl
074 – 256 19 00
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Dagbehandeling voor jonge kinderen tot 7 jaar

Dagbehandeling voor jonge kinderen
De beste ontwikkelingskansen voor uw kind
Kinderen van 0 tot 7 jaar met ontwikkelings- en/ of gedragsproblemen hebben
soms intensieve hulp nodig. In dat geval kunnen ouders een beroep doen op de
Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) van Jarabee. Wij bieden hulp, ondersteuning
en begeleiding aan kinderen, hun ouders/ verzorgers en iedereen die het
belangrijk vindt dat het goed gaat met het kind.
Het doel van de dagbehandeling is om de vastgelopen ontwikkeling van uw kind
te stimuleren en vaardigheden te vergroten. Hierbij is van belang om een goed
beeld te krijgen van alle factoren die een rol spelen in de problematiek van uw
kind.
Als ouders wordt u intensief bij de behandeling betrokken. Wij geven inzicht in
de mogelijkheden en problemen van uw kind.

Een overzichtelijke, veilige, ontspannen omgeving
In de behandelgroep ziet het er op het eerste gezicht net zo uit als in een klasje
of in een kinderdagverblijf. De kinderen zitten in de kring, zingen, spelen, maken
een knutselwerkje of leven zich uit op het speelterrein buiten. De groep kent
een vaste dag-en weekstructuur. Jonge kinderen ontwikkelen zich het beste in
een overzichtelijke, veilige en ontspannen omgeving.
Naast het groepsaanbod, is er individuele aandacht en persoonlijke begeleiding
om de leerdoelen te behalen. De andere kinderen in de groep zijn daarbij ook
belangrijk, want kinderen leren van en met elkaar.
De pedagogisch medewerkers zijn de spil in elke groep. Met bewust gekozen
werkvormen en methodieken stimuleren zij de ontwikkeling van uw kind op
verschillende terreinen. Daarin werken zij samen met een team van
verschillende professionals, zoals de logopedist, fysiotherapeut, paramedisch
consulent, psychodiagnostisch medewerker, ambulant hulpverlener en
gedragswetenschapper.
Doorgaans verblijft uw kind overdag in de behandelgroep van maximaal tien
kinderen. Afhankelijk van de hulpvraag besluiten we in overleg met u hoeveel
dagdelen uw kind naar de dagbehandeling komt.
De afsluitende fase van de behandeling bestaat uit de zogenoemde ‘transfer’:
hierin krijgt u de handvatten waarmee u uw kind thuis zo goed mogelijk kunt
helpen in zijn gedrag en/of ontwikkeling. Ook krijgt u een advies voor het
vervolg.

Hulp thuis, op school of de peuterspeelzaal
Onze hulp kan ook worden gegeven op school of op de peuterspeelzaal.
Eventueel in combinatie met een aantal dagen dagbehandeling. Ook kan er bij
elk kind dat naar de dagbehandeling gaat, hulp thuis ingezet worden.
Vanaf de leeftijd van 3,5 jaar heeft uw kind de mogelijkheid om een aantal
dagdelen per week onderwijs bij ons te volgen. Dit is een vorm van speciaal
onderwijs en wordt gegeven op de locatie van de dagbehandeling. Het
onderwijs is vanaf dat moment onderdeel van het behandeltraject. Een van de
belangrijke doelen hierin is te adviseren over welk vervolgonderwijs het beste
aansluit bij uw kind.

Meer weten of aanmelden?
DJK is gevestigd in Almelo en Enschede. Wilt u uw kind aanmelden voor
dagbehandeling jonge kinderen of is extra hulp gewenst op het huidige verblijf
van uw kind? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ook altijd
kijken op www.jarabee.nl/dagbehandeling-jonge-kind.
Tel 074-2561900
info@jarabee.nl
www.jarabee.nl

