JEUGD & OPVOEDHULP

Gezinshuizen (crisis)

0-18 jaar

Gezinshuizen
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen niet thuis kunnen wonen.
Kinderen zijn echter gebaat bij een leven in een gezinssituatie. Voor die kinderen
die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, is een gezinshuis een goed
alternatief.
WAT IS EEN GEZINSHUIS?
Een gezinshuis is een huis in een woonwijk waar kinderen tijdelijk kunnen wonen.
In het gezinshuis vormt het gezinsleven een belangrijk uitgangspunt. De
kinderen/jongeren draaien mee in het ritme en leefregels van het gezin, en doen
mee aan gezamenlijke gezinsactiviteiten. Daarnaast gaat het kind/jongere
gewoon naar school, sport of hobbyclub en spreekt af met vrienden.
In elk gezinshuis wonen maximaal 4 kinderen samen met gezinshuisouders en
hun eigen kinderen. Er zijn verschillende gezinshuizen in de omgeving van Gouda
en Rotterdam. In Gouda zijn er voor jonge kinderen die in een onveilige situatie
verkeren, crisisplaatsen beschikbaar in een gezinshuis.
HOE WERKT EEN GEZINSHUIS
De gezinshuisouders bieden begeleiding in de dagelijkse gang van zaken waarbij
rust, regelmaat, aandacht en continuïteit in de verzorging worden geboden. Kind
en gezin zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar mogelijk wordt er
intensief met ouders samengewerkt en gekeken of het kind/jongere kan
terugkeren naar huis. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gezocht naar een andere
meer permanente gezinssituatie.
Een team bestaande uit de gezinshuisouder, gedragswetenschapper en ambulant
medewerker ondersteunt de begeleiding van kind en gezin.
Afhankelijk van de duur van het verblijf vindt er respectievelijk elke 3 maanden of
halfjaarlijks een bespreking plaats met ouder(s) en alle betrokkenen. Dit op basis
van de doelen en het beoogd perspectief. Bij beëindiging vindt een eindevaluatie
plaats.
AANMELDEN
Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor Jeugd &
Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming West of Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond, uw huisarts of jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken of het
programma een passende oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl.

STEK
Gezinshuizen zijn onderdeel van Stek Jeugdhulp. Stek ondersteunt bij opgroeien
en opvoeden door begeleiding en behandeling.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren en
versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin en de
familie.
VOOR INFORMATIE
Ten behoeve van Rotterdam Rijnmond en Gouda e.o.
Tel. 0182-682350 of 06-47947827 Annie Winkel.

