Jarabee versterkt!
Gespecialiseerde ondersteuning bij
opgroeien en opvoeden, dat is de
kracht van Jarabee. Met ruim 300
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 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.

Jarabee
Helene Mercierweg 5, 7555 SJ Hengelo
Postbus 240, 7550 AE Hengelo
(074) 256 19 00
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Opvoedondersteuning thuis

Ambulante hulpverlener voor opvoedondersteuning
Herkenbare situatie?
Er zijn verschillende redenen die maken dat ouderschap en opvoeding soms als
erg zwaar kan worden ervaren.
Ik heb geen grip meer op de kinderen.
Er is veel ruzie/agressie in ons gezin.
Er is geen rust, sfeer en gezelligheid meer in ons gezin.
Het ontbreekt mij/ons aan overzicht door geldzorgen of persoonlijke
problematiek.
Er zijn problemen op school of in de buurt.
Het lukt ons niet om goed af te stemmen over de opvoeding.
Ik weet niet hoe het anders moet of hoe het anders kan.
Herkent u meerdere van bovenstaande punten? Ervaart u geen steun of
ziet u geen mogelijkheden om de situatie te verbeteren?
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)kan samen met u tot
oplossingen komen. Uitgangspunt is dat het kind thuis kan (blijven) wonen.

Het kan anders!
IAG werkt oplossingsgericht aan het verbeteren
van de draagkracht en draaglast van het
gezin/de gezinsleden. Na inzet van een IAGtraject is het de bedoeling dat:
ouders minder opvoedingsbelasting
ervaren en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot;
gedragsproblemen van het kind/de
kinderen zijn verminderd;
door ouders (en kind) een positieve
verandering wordt ervaren in de
thuissituatie;
ouders weten wat te doen bij een
terugval en hoe ze gebruik kunnen
maken van het eigen netwerk.

Hoe wordt er gewerkt?
De interventie kent drie fasen.
1. In de startfase (4-6 wkn) wordt informatie verzameld en gezamenlijk
doelen geformuleerd.
2. In de veranderingsfase (10-14 wkn) wordt er met passende middelen
en technieken gewerkt aan de doelen.
3. In de afrondfase (4-6 wkn) gaat het om het volhouden en eigen maken
van het geleerde.
De concrete hulp bestaat uit informeren, motiveren en oefenen van (nieuw)
gedrag. Afhankelijk van de situatie worden er individuele gesprekken,
gezinsgesprekken en oudergesprekken gepland.
De hulp sluit aan op wat er goed gaat in het gezin. De focus voor de
hulpverlening ligt op wenselijk gedrag en hoe dit te (blijven) stimuleren. Soms
kan het nodig zijn om het bestaande netwerk te betrekken bij de hulpverlening
en een rol te geven in de nazorg.

Waar wordt er gewerkt?
De hulpverlener komt bij u thuis. De hulpverlener kan aansluiten/ondersteunen
bij een bezoek aan school of andere instantie waar u mee van doen heeft.
Hoe intensief is intensief?
U wordt minimaal één tot maximaal drie keer per week bezocht door de
hulpverlener. In de afrondfase worden de contactmomenten afgebouwd.
Hoe lang duurt de hulp?
Een traject duurt maximaal 6 maanden. Het behalen van de gestelde doelen is
hier bepalend.

