Hulpverlening

bij u thuis

gezinnen

Het gezin is de plek waar kinderen veilig kunnen opgroeien, waar
jongeren opgroeien in de fase naar volwassenheid en waar volwassenen liefdevolle relaties kunnen onderhouden. Daar horen ook
momenten van meningsverschillen en ruzie maken bij. Je leert
er opkomen voor jezelf maar ook respect hebben voor de
mening van de ander, ruimte geven en ontvangen. Het
gezin als oefentuin voor je plek in maatschappij, kerk
en gezin.

Gezinsproblemen

Hulp voor wie?

Zijn er binnen het gezin problemen dan
kan scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen.
Dit kan gaan om relatie-, gedrags- of
opvoedingsproblemen of een combinatie hiervan. Als ouders relatieproblemen
hebben is het al niet meer zo makkelijk
om op een goede manier de kinderen op
te voeden. Heeft één van de kinderen
gedragsproblemen dan kan daar zoveel
aandacht en energie naar uitgaan dat het
hele gezin in de knel kan komen. Ook
als één van de gezinsleden psychische
problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, kan dit effect
hebben op het hele gezin.

Agathos biedt intensieve begeleiding aan
gezinnen waar:
• ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling of het contact met het kind,
• opvoedproblemen zijn,
• het kind niet lekker in zijn vel zit,
• de leefomstandigheden voor het kind
niet veilig genoeg zijn,
• het kind een verstandelijke, psychische
of lichamelijke beperking heeft.

Hulpaanbod Agathos
Het hulpaanbod van Agathos is breed:
van een cursusavond, kortdurende ondersteuning tot aan een intensief traject.
Van een steuntje in de rug tot intensieve
begeleiding. Wij geloven in een brede
aanpak en richten ons niet alleen op het
probleem maar betrekken het hele gezin
en de omgeving daarbij. Ons streven
is uw gezin weer in zijn kracht te zetten
zodat u zelf weer de regie krijgt over het
eigen gezinsleven. We combineren onze
professionele hulpverlening graag met
inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit bijvoorbeeld uw (kerkelijke)
omgeving. Uiteraard alleen als u daar
toestemming voor geeft.

Aanmelden
Om hulpverlening van ons te krijgen kunt
u contact opnemen met uw gemeente:
het WMO-loket (voor volwassenen) of het
Jeugdloket (voor jeugdigen). U kunt hier
een beschikking aanvragen om begeleiding van Agathos te ontvangen. Daarvoor
is het nodig dat Agathos een contract
heeft met uw gemeente. Op onze website vindt u een overzicht van gemeenten
waar Agathos een contract mee heeft.
Komt u er niet uit? Neem gerust contact
met ons op.

Over Agathos Hulpverlening
Agathos is een reformatorische organisatie die intensieve ambulante hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren,
volwassenen en gezinnen. Vanuit een
christelijke visie bieden wij zorg en hulpverlening aan iedereen met een hulpvraag die aansluit bij ons hulpaanbod,
ongeacht de levensovertuiging.

Mensen uit uw netwerk kunnen een belangrijke rol spelen in het hulpverleningsproces. Wij vinden het van belang om
ze te betrekken bij de hulpverlening. Wij
werken graag samen met betrokken instanties zoals de school van uw kinderen,
de zorgboerderij of bij uw gezin betrokken hulpverleners. Uiteraard houden we
ons daarbij aan de privacyregels.

Naast hulpverlening kunt u bij Agathos
thuiszorg terecht voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg.

Locaties
Agathos heeft diverse locaties door het
land verspreid. Op onze website vindt u
het complete overzicht.
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