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, diagnostiek en
gespecialiseerde jeugdhulp, pleegzorg,
spoedhulp 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.

Aanmelden kan via www.jarabee.nl

De stappen waarlangs spoedzorg verloopt
zijn:
 Veiligheid en basisroutine zijn
voldoende hersteld.
 Er is gewerkt aan urgente, korte
termijndoelen.
 De problemen, risico’s, krachten,
kansen en wensen worden verkend
en geordend.
 Het gezin en de hulpverlener hebben
samen vastgesteld wat er aan de
hand is en wat er nodig is.
Waar vervolghulp gewenst of noodzakelijk is,
vindt overdracht plaats.

Spoedhulp
Intensieve hulp aan gezinnen in een acute crisissituaties

Spoedhulp –
intensieve hulp in een acute crisissituatie
Soms lopen problemen in een gezin zo door elkaar, dat oplossingen niet meer
gezien worden. Ouders kunnen het idee hebben geen grip meer te hebben op
hun zoon of dochter. Of een kind of jongere heeft het idee dat niet voldoende
naar hen geluisterd wordt. De huisregels zijn niet duidelijk of de kinderen
overtreden die. Er ontstaan heftige conflicten, die de gezinsleden niet kunnen
hanteren.
Spoedhulp is kortdurende en intensieve hulp aan een gezin in een acute
crisissituatie. De veiligheid van de kinderen is in gevaar. Hulpverleners van Bureau
Jeugdzorg zijn thuis geweest en hebben het gezin doorverwezen naar spoedhulp.
Binnen 24 uur (of direct na het weekend) maakt een jeugdzorgprofessional een
afspraak met het gezin. Samen met het kind / de kinderen of de jongere(n)
bekijken ze wat er speelt, op welk terrein. Rust en veiligheid is het eerste waar zij
samen aan gaan werken. De spoedhulp is bedoeld om uithuisplaatsing te
voorkomen. Soms echter is begeleiding in het gezin niet voldoende om het kind of
de kinderen veiligheid, stabiliteit en continuïteit te bieden. Dan kan het toch zijn
dat een kind een poosje ergens anders gaat wonen.
Werkwijze
We begeleiden een gezin vanuit de thuissituatie. De jeugdzorgprofessional kan
meerdere keren per week in het gezin aanwezig zijn en is bereikbaar voor
telefonisch overleg. Op andere tijden kan het gezin een beroep doen op de
bereikbaarheidsdienst van de spoedhulp. Afhankelijk van de situatie en hulpvraag
heeft de hulpverlener ook contact met mensen uit het netwerk van het gezin. Dat
gebeurt altijd in overleg.
De duur van de hulp is zo kort als nodig is, tot het afgesproken doel is bereikt.

Spoedhulp: vlug, veilig, vakkundig, versterkend
Doelen
Het gezin en de jeugdzorgprofessional bespreken samen wat er op korte en op wat
langere termijn geregeld moet worden. Ook wordt bekeken wat het gezin zelf wil en
kan en waar ondersteuning of hulp voor nodig is. De crisis is, hoe vreemd het ook
klinkt, een kans om tot verandering te komen. Daarom maken we een plan van
aanpak, met doelen die we willen bereiken. De eigen kracht van het gezin, het
netwerk en de wijk is het uitgangspunt van de begeleiding. We sluiten de
spoedhulp af met een rapportage en een advies voor vervolghulp.

Crisispleegzorg/crisisopvang
Als het voor de rust en veiligheid van een (jong) kind beter is een poosje ergens
anders te wonen, zijn er pleeggezinnen die het kind tijdelijk opvangen. Jongeren
kunnen tijdelijk verblijven op een locatie van de crisisopvang als dat voor hen op
dat moment de beste oplossing is. Natuurlijk doen we dit voor een zo kort
mogelijke periode.

