Lang residentiële
opvang met mobiele
begeleiding

Deze lang-residentiële opvang van

Gezinsbegeleiding is hier

kinderen met gezinsbegeleiding

belangrijk want ‘terug naar huis’

richt zich op gezinnen met

is één van de mogelijkheden.

kinderen (tussen 0 en 12 jaar)

Deze opvang duurt maximaal 1

waarbij het nodig bleek om de

jaar. Indien nodig kan deze

kinderen uit huis te plaatsen.

module herhaald worden.

Deze vorm van opvang is niet
rechtstreeks toegankelijk. Men
kan zich dus als ouder of externe

Bij aanvang van de opvang is

dienst niet zelf aanmelden. De

duidelijk dat het kind na zes

instroom gebeurt langs de

maanden niet naar huis kan. De

Toegangspoort van de integrale

leefgroep biedt zodoende een

jeugdhulp.

stabiel, gezinsvervangend

Werkvormen:
Binnen deze lange residentiële
opvang maken we een onderscheid
tussen:
➢ Perspectief zoekende opvang.

Deze opvang is NIET
rechtstreeks toegankelijk

➢ Perspectief biedende opvang.

Bij aanvang van de opvang is het
toekomstperspectief nog niet
duidelijk (naar huis? Pleegzorg?
Een tehuis?).
Er wordt gezocht naar een
lange-termijn-oplossing.

opvoedingsklimaat. Ook hier
wordt een gezinsbegeleiding
aangeboden. Deze begeleiding
kan lopen tot het kind 6 jaar
wordt en kan dus langer dan 1
jaar duren.

Werking:
Binnen een leefgroep staan
opvoedkundigen in voor de
opvoeding en verzorging van 8

➢ Helpen uitbouwen van sociale
contacten en opbouw of
versterken van een netwerk.
➢ Het versterken van een positief
ontwikkelings- en leefklimaat.

aangename, familiale en
kindvriendelijke omgeving.
We betrekken graag de ouders bij
de leefgroepwerking (tenzij bij
tegenindicatie). Ook de gezins-
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kinderen. Zij bieden hen maximale
ontwikkelingskansen in een

Contact:

De kostprijs van deze opvang is
2/3de van de kinderbijslag. Wie niet
in orde is met de kinderbijslag

2970 Schilde.
Tel: 03/383.26.51.
ckghops@telenet.be

betaalt een bijdrage van 4 euro per
dag.

begeleider biedt ondersteuning
naar het gezin via
➢ Het geven van informatie en
verstrekken van advies.
➢ Erkenning en waardering van de
aanwezige krachten in het
gezin.
➢ Trainen van pedagogische
vaardigheden (eventueel in
samenwerking met Triple-P of
een individuele training).

Voor meer info neem een kijkje op
onze website www.hetopenpoortje.be

