Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor ouders en opvoeders

Gezocht:
Partiële pleeggezinnen en partiële pleegouder(s)
Rubicon jeugdzorg is een zorgaanbieder voor jeugdzorg in Noord- en Midden-Limburg. Rubicon helpt
jeugdigen tot 23 jaar vooruit bij het opgroeien en hun opvoeders bij het opvoeden. Het zorgaanbod
van Rubicon bestaat uit diverse hulpvormen, o.a. ambulante hulpverlening, pleegzorg en verblijf.

Rubicon zoekt: partiële pleeggezinnen en partiële pleegouder(s)

Algemene informatie:

Op het terrein van Rubicon liggen een aantal gezinshuizen waar kinderen en jongeren permanent
verblijven. De gezinshuisouders wonen samen met hun eigen gezinsleden en de jeugdigen van
Rubicon in een gezinshuis. De gezinshuisouder is in dienst van Rubicon en heeft, net als iedere
werknemer, recht op verlof. Dit houdt in dat gezinshuisouders regelmatig een weekend vrij of
vakantie hebben.
Rubicon is op zoek naar gezinnen en ouder(s) die graag één (of meerdere) van onze jeugdigen
willen opvangen tijdens de verlofperiode van de gezinshuisouders. Wij zoeken mensen, die hun
gezin willen openstellen voor een jeugdige, die kan meedraaien in hun dagelijkse gang van zaken
tegen een kleine dagvergoeding.
Voor vragen of overleg vooraf, tijdens of na de opvang kunt u altijd terecht bij één van onze
medewerkers. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van het partiële
pleeggezin en de partiële pleegouder(s).

Bent u degene die wij zoeken?
Wij zoeken gezinnen / alleenstaanden die:
• een kind / kinderen of een jongere / jongeren willen opvangen tijdens het verlof van de
gezinshuisouders,
• een aantal van hun weekenden en / of (delen van) schoolvakanties kunnen en willen delen met de
opvang van één of meer jeugdigen,
• affiniteit hebben met deze jeugdigen,
• structuur en duidelijkheid kunnen bieden,
• het leuk vinden om met één of meer jeugdigen een activiteit te ondernemen, maar ook een pas op
de plaats kunnen maken.
Heeft u belangstelling of behoefte aan meer informatie?
Neemt u dan contact op met onze medewerkers van Voorbereiding, Selectie en Matching Pleegzorg
via: pleegzorgVSM@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 400.
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