Jeugdformaat
Jeugdformaat biedt jeugd- en opvoedhulp in Delft, Den Haag, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Jaarlijks begeleiden en ondersteunen
wij 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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Pleeggezin

Wonen in
een pleeggezin

Je gaat voor korte of langere tijd bij ander gezin wonen.
Bijvoorbeeld omdat er thuis veel ruzie is. Of omdat er andere
problemen zijn. Pleegouders zijn mensen waar je bij kunt
wonen en die graag voor je zorgen. Soms wonen er ook
andere kinderen. Het kan ook één pleegouder zijn in plaats
van twee pleegouders.
Familie of bekenden
We kijken altijd eerst of je bij familie of vrienden kunt wonen. Als dit niet kan,
dan zoeken we een ander gezin dat bij je past. Voordat je er gaat wonen
ontmoet je altijd het pleeggezin om te kijken of het klikt.

Hulp van ons
Het is niet makkelijk om ineens in een ander huis en in een ander gezin
te wonen. Daarom helpen we jou en je pleegouders daarmee. Je krijgt een
vaste hulpverlener. Die komt vaak langs en vraagt jou en je pleegouders
hoe het gaat.

Je ouders
Die hulpverlener praat ook met je ouders. Hij of zij helpt je ouders met de
problemen die er zijn. We bekijken altijd samen of en wanneer je weer naar
huis kunt.
Je belt en ziet je ouders zoveel mogelijk. Je gaat bijvoorbeeld een dag
of een weekend bij je ouders op bezoek. Of zij gaan met je mee naar een
ouderavond op school.
Je normale leven gaat zoveel mogelijk gewoon door. Je gaat naar school
en naar je sportclub of andere hobby’s. Natuurlijk blijf je ook je andere
familieleden en vrienden zien.

Hoe lang blijf ik bij een pleeggezin?
Zo lang als dat nodig is. Sommige kinderen blijven een paar maanden
in een pleegezin wonen. Soms logeren ze er alleen in het weekend.
Andere kinderen wonen er voor altijd.

Voor welke leeftijden zijn er pleeggezinnen?
Er zijn pleeggezinnen voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
Soms blijf je er tot je 23e.

Meer weten over hoe wij jongeren helpen?
Op www.jongeren.jeugdformaat.nl lees je verhalen van anderen over
onze hulp. Hier staat ook informatie over je rechten en privacy als je
hulp van ons krijgt.

