vooruitkomen

Uw kind woont in een gezinshuis

OUDERS & OPVOEDERS
Soms zijn de problemen van u en uw kind niet zomaar op te lossen. De hulp tot nu toe was niet genoeg
om er voor te zorgen dat uw kind thuis kan blijven wonen. Uw kind kan wel een gezinssituatie aan, maar
vraagt extra hulp bij het opgroeien. Het kan dan helpen als uw kind ergens anders gaat wonen. Een
gezinshuis van Rubicon jeugdzorg biedt uw kind een huiselijke omgeving. De gezinshuizen staan in Horn
en omgeving (Midden-Limburg).
Zo gewoon mogelijk
Samen met nog drie gezinshuiskinderen, de gezinshuisouders en hun kinderen, woont uw kind in een
huis van Rubicon. In dit gezinshuis gaat het dagelijkse leven van uw kind zo gewoon mogelijk door: hij
of zij gaat naar school, helpt met taken in huis en heeft voldoende tijd voor zichzelf. De gezinshuisouders
zorgen dat er regels en afspraken zijn en zorgen verder voor al die vanzelfsprekendheden die bij het
gezinsleven horen.
Zo veel mogelijk contact
Elk gezinshuis heeft twee gezinshuisouders. Eén van hen werkt bij Rubicon. De gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind en beseffen dat uw kind eigen ouders en familie heeft en
een eigen achtergrond en dat die belangrijk zijn en blijven. Daarom blijft u betrokken en blijft contact van
belang tussen u en uw kind.

Samen problemen oplossen
Samen gaan we aan de slag om uw kind te helpen op te groeien tot hij of zij op eigen benen kan
staan. Er is aandacht voor positief gedrag en we werken ook aan het verminderen van probleemgedrag. Rubicon geeft u en uw kind handvatten om beter met elkaar om te gaan. We leren uw kind
ook om op een positieve manier voor zichzelf te zorgen en positief om te gaan met de andere mensen
om hem of haar heen.

Contact
Voor meer informatie over de gezinshuizen van Rubicon kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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

