Jeugdformaat
Jeugdformaat is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders die het
op eigen kracht even niet meer redden. Jeugdformaat biedt specialistische
jeugd- en opvoedhulp in de gemeenten Delft, Den Haag, LeidschedamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Wij begeleiden en ondersteunen
ruim 10.000 gezinnen en ruim 1.100 pleeggezinnen.

Hoe kom je bij ons terecht?
Voor onze hulp heb je een verwijzing nodig. Verschillende verwijzers kunnen
daarbij helpen, zoals onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin en jouw
huisarts. Wij helpen je verder.

Heb je vragen? 				
Neem contact met ons op.		
088 352 00 00				
06 46 76 40 66				
info@jeugdformaat.nl
jeugdformaat.nl
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Fleminglaan 12
2289 CP Rijswijk

Gezinshuis

Wonen in
een gezinshuis

Je gaat (tijdelijk) ergens anders wonen. Wij zijn op zoek
gegaan naar een gezinshuis dat goed bij jou past. Samen
met je gezinshuisouder werk je aan je problemen en ook
je ouders krijgen hulp.
Een gezinshuis is een woonhuis in een gewone wijk. Hier woon je samen
met je gezinshuisouder(s) en andere kinderen of jongeren die (tijdelijk) niet
thuis kunnen wonen. Daarnaast kan je gezinshuisouder nog eigen kinderen
hebben. Je hebt hier een eigen slaapkamer met jouw spullen en je draait
mee in het gezinsleven.

Hoe lang blijf ik in een gezinshuis?
De hulp is tijdelijk en kan enkele maanden tot enkele jaren duren.

Voor welke leeftijden is een gezinshuis?
In een gezinshuis kun je wonen als je tussen de 0 en 18 jaar bent.
Als je voor je 18e al hulp hebt gehad van Jeugdformaat, dan kan de
hulp doorlopen tot je 23ste.

Behandelplan
Jouw gezinshuisouder maakt samen met jou en andere hulpverleners
een behandelplan. Hierin staat waaraan jij samen met jouw gezinshuisouder gaat werken. We vinden het belangrijk om te weten wat jij vindt
van je eigen ontwikkeling. Ook willen we het dan met jou over nieuwe
doelen of ideeën voor jouw toekomst hebben.

Hulpverlener
Je gezinshuisouder is hulpverlener en heeft ervoor geleerd om je te helpen
met problemen. Je gezinshuisouder helpt je het beste uit jezelf te halen. En
je kunt haar of hem alles vertellen. Als het nodig is, krijgt je gezinshuisouder
ondersteuning van andere hulpverleners.

Hulp aan je ouders
Terwijl jij hulp krijgt van je gezinshuisouder krijgen jouw ouders ook hulp.
Als het kan betrekken we ze zoveel mogelijk bij jouw leven. We maken afspraken over wanneer je je ouder(s) ziet en hoe vaak. Je gaat bijvoorbeeld
een dag of een weekend op bezoek. Ook maken we afspraken over
het contact met andere familieleden.

Jeugdbeschermer
Als je een jeugdbeschermer hebt blijft deze betrokken als je in het gezinshuis woont. De jeugdbeschermer denkt mee over wat het beste voor jou is,
maar ook over het contact met je familie en vrienden en over waar je na het
gezinshuis gaat wonen.

Gezinshuis Intensief
Hoewel een gezinshuis intensief en een gezinshuis op elkaar lijken, is er wel
verschil. Woon je in een gezinshuis intensief wonen dan heb je vaak al veel
meegemaakt in je leven. In een gezinshuis intensief wonen maximaal vier
jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De jongeren worden begeleid door een klein
team van twee gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. De
gezinshuisouders wonen met de jongeren in huis.

Als het kan weer terug naar huis
Je woont in tijdelijk in een gezinshuis (intensief), maar zolang als nodig. Dat
kan ook voor meerdere jaren zijn. We werken ernaar toe dat je na de periode in het gezinshuis weer naar huis kunt. Als dit niet mogelijk is, zoeken we
samen een andere oplossing, bijvoorbeeld wonen in een pleeggezin.

