Ouders
blijven ouders

Ouder-Kind
Veilig opgroeien in de
eigen omgeving

Ouders blijven ouders
Kinderen verzorgen en veilig opvoeden, het huishouden
runnen, rekeningen betalen: een gezin draaiende
houden, is een hele klus. Zeker wanneer er sprake is
van een beperking bij (een van) de ouder(s).
Amarant Ouder-Kind ondersteunt ouders bij de
opvoeding van hun kind. Zodat het kan opgroeien in
een veilige, vertrouwde omgeving. Want ouders blijven
ouders.

Amarant
ondersteunt
Amarant Ouder-Kind biedt ondersteuning die nodig is.
Dat varieert van (lichte) ondersteuning aan huis, tot aan
(tijdelijk) begeleid wonen bij Amarant. Door ons brede
ondersteuningsaanbod kunnen we gemakkelijk op- en
afschalen. Zodat we nooit teveel uit handen nemen.
Maar er zijn wanneer dat nodig is.

Leren en zelf doen
Amarant Ouder-Kind werkt samen met de ouder(s) om een veilig en gezond
gezinsklimaat te creëren. We werken competentiegericht: samen bepalen we
wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld: het opstaan
en aankleden loopt niet lekker, het naar bed gaan is lastig of een kind luistert
niet. Doelen maken we klein en haalbaar. Zo creëren we steeds weer nieuwe
succeservaringen en vergroten we het zelfvertrouwen van de ouder(s).

Doelen kunnen liggen op het
gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderwens en zwangerschap
Verzorging en opvoeding
Ouder-kindrelatie
Zelfstandig wonen
Het huishouden
Hebben en houden van (vrijwilligers)werk
Sociale contacten in de buurt en met vrienden, familie
Contacten met consultatiebureau, school en andere instanties
Hulp vragen als het nodig is

Op vaste momenten bespreken we hoe het gaat.
Welke doelen zijn bereikt? Wat kan de ouder zelf, of
met behulp van familie en vrienden? En waar blijft
de hulp nodig van het Ouder-Kind team? We blijven
in de buurt, zodat we altijd de hulp kunnen bieden
die nodig is. De veiligheid van het kind staat hierbij
voorop.

“Ik heb geleerd om
meer structuur aan
te brengen in de
opvoeding. Nu gaat
het veel beter”

Belangrijk om te weten
Ouder-Kind is voor samenwonende of alleenstaande ouders met
een beperking die zelf hun kind(eren) opvoeden. Het gezin voert
een zelfstandige huishouding. We bieden verschillende vormen van
ondersteuning, variërend van ambulante ondersteuning tot een
trainingssetting waar je tijdelijk komt wonen.
Twee gezinsbegeleiders
Elk gezin krijgt in principe twee gezinsbegeleiders. Zij worden alle
twee een vertrouwd persoon voor het gezin. Dat heeft een groot
voordeel: als de één niet kan komen, kan de ander wel.
Daarnaast werken we met ervaringsdeskundigen.

Modules

Ouder-Kind zet de volgende interventies in (optioneel):

Signs of Safety
Video Home
Training
Duplo

Modules

Oefenbaby
Sophietje

Observatie
Kinderwenskoffer
Kansrijke start

Samenwerking
De gezinsbegeleiders werken samen met instanties in de buurt zoals school,
GGZ, MEE, centra voor jeugd en gezin en wijkteams.

Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of
hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim
5.000 medewerkers en 1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij
aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten in
heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg - begeleiding
en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop
mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije
tijd.

Contact

Wil je weten wat er allemaal
mogelijk is? Kunnen we je
ergens mee helpen?
Neem contact op met ons
Klantenbureau:
088 - 611 99 55
klantenbureau@amarant.nl

Aanmelden
Neem telefonisch contact op met ons
Klantenbureau.
Of verstuur je aanmelding online via
www.amarant.nl

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl
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