Hulp nodig?

Je staat er niet
alleen voor!
Het Buurtteam Jeugd en Gezin.
staat naast je en biedt de hulp
die jij nodig hebt

JE KUNT BIJ ONS
TERECHT VOOR HULP BIJ:
• opgroeien en opvoeden
• scheiding
• eenzaamheid
• geldzaken
• huiselijk geweld
• overlast
• psychische problemen
• meedoen met een beperking
• schulden
• verslaving
• werkloosheid
• wonen

Spelen er thuis dingen waar je zelf niet
uitkomt? Maak je je zorgen over iets, heb je
vragen of heb je problemen?
Het Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor jou
en je gezin. We zijn dichtbij, denken met je
mee en zetten samen met jou de stappen
naar een oplossing die voor jou goed voelt.
Zodat jij zo goed mogelijk weer verder kunt.

WAT IS HET BUURTTEAM JEUGD EN GEZIN?
Het Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor kinderen, jongeren en
ouders. Je kunt bij ons terecht als er dingen spelen waar je zelf
niet uitkomt, die invloed hebben op jou of je gezin. Bij het Buurt
team werken professionele hulpverleners met veel ervaring.
Onze gezinswerkers denken met je mee en bieden concrete hulp
of ondersteuning. We zoeken samen met jou naar een oplossing
die bij jou of jullie past. Zodat je zelf verder kunt en – met wat
hulp – jouw vragen of problemen kunt aanpakken. Er zijn acht
Buurtteams, verspreid over de verschillende stadsdelen van
Nijmegen. Er is dus altijd een Buurtteam bij jou in de buurt,
waar je naartoe kunt.

HOE WERKT HET BUURTTEAM?
Je kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken. Of je
kunt binnenlopen bij het Buurtteam bij jou in de buurt om een
kennismakingsgesprek te plannen. Het kennismakingsgesprek
kan bij jou thuis zijn, bij het Buurtteam of bijvoorbeeld op de
school van je kinderen. Wat jij fijn vindt. Tijdens het kennis
makingsgesprek leren we elkaar kennen en bespreken we je
situatie en welke ondersteuning je nodig hebt. Soms kan het
lastig zijn om over je vragen of problemen te praten, maar daar
helpen we je bij. En als je het fijn vindt, mag je iemand mee
nemen naar het gesprek. Vervolgens zetten we wat dingen op
een rijtje: Welke hulp heb je nodig? Wat kun je zelf doen?
Heb je vrienden, buren of familieleden die kunnen helpen?
Daarna m
 aken we een plan van aanpak en spreken we af hoe we
je verder kunnen ondersteunen.

ÉÉN VASTE CONTACTPERSOON: JOUW GEZINSWERKER
Als je ondersteuning van ons krijgt, krijg je een vaste contactper
soon binnen het Buurtteam: jouw gezinswerker. Ook als er meer
dere dingen spelen binnen je gezin. Zo is er in ieder geval één
professional die weet wat er speelt en hoef je jouw verhaal niet
steeds opnieuw te vertellen. Jouw gezinswerker zorgt er ook voor
dat alle ondersteuning zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is,
om het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken. En is er extra
ondersteuning nodig vanuit een andere organisatie?
Dan bespreekt jouw gezinswerker met je of er een verwijzing n
 odig
is. Ook dan blijft de gezinswerker jouw vaste contactpersoon.

VERTROUWELIJKHEID
We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.
Dat betekent dat we altijd met je bespreken welke organisaties
we bij jouw ondersteuning willen betrekken en dat we alleen
informatie uitwisselen als jij daar toestemming voor geeft.
KOSTEN
Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van het
Buurtteam. Onze ondersteuning is gratis.

BEKEND IN DE WIJK
Elk Buurtteam werkt samen met verschillende instellingen en
organisaties in de wijk. We hebben goede contacten met huis
artsen, wijkverpleging, consultatiebureaus en organisaties in de
geestelijke gezondheidszorg en we werken samen met scholen
en woningbouwcorporaties. Ook kennen we de verenigingen,
vrijwilligersorganisaties, Stips en opbouwwerkers in de wijk.
Waardoor we je nog beter kunnen helpen!

Meer weten
of een afspraak maken?
Kijk op de website, neem contact met ons op of loop bij ons binnen!
Op www.buurtteamsjeugdengezin.nl/overzicht vind je de contacten adresgegevens van het Buurtteam het dichtst bij jou in de buurt.
Je kunt ons ook direct bellen of mailen via:

024 - 220 30 00
info@buurtteamsjeugdengezin.nl
www.buurtteamsjeugdengezin.nl

