vooruitkomen

Behandelgroep oudere jeugd

JEUGDIGEN
Je bent puber en het loopt thuis niet lekker. Jij en je ouders komen er samen niet uit en het lijkt wenselijk dat je een tijdje gaat verblijven op een behandelgroep. Rubicon biedt je een plek om te verblijven in
één van onze behandelgroepen voor oudere jeugd in Noord of Midden Limburg (Tegelen of Horn). Zoveel
dagen per week als nodig is. We gaan samen met je ouders of je netwerk aan de slag om je vooruit te
helpen.
Stap voor stap
We gaan met jou, je ouders en andere voor jou belangrijke personen aan het werk met doelen die uit
het gezamenlijke startgesprek naar voren komen. Daarbij blijven we kijken naar wat goed gaat, wat er
anders kan en wat jij hiervoor aan ondersteuning nodig hebt.
We gaan uit van jouw eigen krachten, oplossingen en een veranderwens.
Samen: begeleiding voor jou en je ouders
We bieden je op de groep een zo stabiel en veilig mogelijk groepsklimaat waar we jou oefen- en leermomenten bieden, samen met de rest van de groep jongeren die er verblijven.
We hebben een dagelijkse routine en kijken individueel per jongere wat nodig is en hoe we je het beste
kunnen ondersteunen bij je dagelijkse bezigheden en persoonlijke leerdoelen. Hierbij laten we de regie zo
veel mogelijk bij jou en je ouders liggen.

We bieden hulp aan het hele gezin, dus ook aan je ouder(s); we willen dat jullie zo goed mogelijk met
elkaar kunnen omgaan.
Er zijn ook mogelijkheden om extra hulp in te zetten, zoals bijvoorbeeld traumaverwerking, zelfbeeldversterking, medicatie, therapie bij ggz of een gesprek met een psycholoog of orthopedagoog.
Een vervolgstap
In voortgangsgesprekken kijken we samen hoe het gaat met het werken aan je leerdoelen. Wanneer
je hier voldoende in hebt bereikt, stopt de behandeling en ga je of weer thuis wonen of we zoeken
samen naar een andere passende vervolgplek.

Contact

Wil je wat vragen? Of is iets niet duidelijk? Dan kun je de groepsleiding vragen om je te helpen. Je
mag ook naar Rubicon bellen of mailen:
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

