vooruitkomen

Behandelgroep jeugd

OUDERS & OPVOEDERS
Soms loopt het thuis niet lekker en heeft u samen met uw kind problemen die niet zomaar op te lossen zijn. Dan kan het wenselijk zijn dat uw kind tijdelijk ergens anders verblijft. Zo veel dagen als nodig is. Bij Rubicon jeugdzorg kan uw kind verblijven in
één van onze behandelgroepen in Noord (Tegelen) of Midden (Horn) Limburg. We gaan dan samen aan de slag om u en uw kind
vooruit te helpen.
Zo veel mogelijk hetzelfde als thuis
Uw kind heeft bij ons zo veel mogelijk dezelfde dagindeling als thuis. Daarnaast krijgt uw kind professionele begeleiding om te
leren omgaan met dingen die voor hem of haar moeilijk zijn. Samen werken we aan het verbeteren van de vaardigheden. Denk
bijvoorbeeld aan makkelijker contact leggen met leeftijdsgenoten, goed voor jezelf zorgen, omgaan met boosheid en problemen
op school, rekening houden met anderen en wat te doen als iets niet lukt.
Stap voor stap
In een behandelgroep van Rubicon verblijft uw kind samen met andere jeugdigen in een huis. Het verblijf is opgedeeld in fasen.
Allereerst kan uw kind rustig wennen aan het verblijf op de groep, daarna gaan we samen aan de slag met persoonlijke doelen.
Tenslotte werken we toe naar het vertrek. In elke fase leert uw kind andere dingen. Stap voor stap helpen we hem of haar op de
goede weg.

We gaan in de behandelgroep met uw kind aan het werk met leerdoelen die uit het gezamenlijke startgesprek naar voren
komen. Om u samen een stap vooruit te helpen. U wordt als ouder(s) zo maximaal als mogelijk betrokken bij de behandeling en
dat geldt ook voor andere belangrijke betrokkenen bij uw kind. Vanuit onze basishouding gaan we bij onze behandeling uit van
eigen krachten, eigen oplossingen en een veranderwens. We steken vooral in op wat goed gaat, op het bekrachtigen van het
positieve en laten jeugdigen succeservaringen opdoen.
Daarnaast bekijken we wat beter kan, waarmee we ons richten op eigen keuzes maken, zelfcontrole en interne sturing, met als
doel het probleemgedrag te verminderen. Onze pedagogische uitgangspunten zijn veiligheid en beschikbaarheid voor jeugdigen
en zo goed mogelijk aansluiten en ondersteunen. Vanuit dit groepsklimaat willen we ruimte bieden om te leren en te ontwikkelen, binnen voor uw kind passende regels, kaders en grenzen en individuele afspraken.
Samen: begeleiding voor u en uw kind
We bieden in de behandelgroep een zo stabiel en veilig mogelijk groepsklimaat met een duidelijke dagelijkse routine voor
uw kind. Hier bieden we oefen- en leermomenten, samen met de andere jeugdigen die er verblijven, bij de dagelijkse bezigheden en persoonlijke leerdoelen van uw kind.
We kijken individueel per jeugdige wat nodig is en hoe we hierin het beste kunnen ondersteunen.
We laten de regie zo veel mogelijk bij de jeugdige en zijn/haar netwerk liggen.
We bieden hulp aan het hele gezin. U krijgt thuis ook begeleiding, om samen met u te kijken hoe u situaties met uw kind
soepeler kunt laten verlopen.
Als uw kind naast de behandeling op de groep nog extra hulp nodig heeft, zoals traumaverwerking, zelfbeeldversterking, versteviging van de gehechtheidsrelatie, medicatie, therapie bij ggz of een gesprek met een psycholoog of orthopedagoog, wordt dat
in overleg met u geregeld.
Een vervolgstap
In voortgangsgesprekken kijken we samen hoe het gaat met het werken aan de leerdoelen. Wanneer uw kind hier
voldoende in heeft bereikt, stopt de behandeling en komt uw kind weer thuis wonen. Of we zoeken samen naar
een andere passende vervolgplek.
Contact
Voor meer informatie over de behandelgroep jeugd kunt u contact opnemen met Rubicon.
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Postbus 4702
6085 ZG Horn
T: (0475) 588 432
E: entree@rubicon-jeugdzorg.nl
I: www.rubicon-jeugdzorg.nl

