Direct hulp bij jullie thuis
Ambulante spoedhulp
De problemen zijn zo groot geworden dat jullie geen
oplossing meer zien. Jullie hebben direct hulp nodig.
Het kan geen dag langer wachten.
De problemen kunnen te maken hebben met het gedrag van je kind, met problemen op school, ruzie in
jullie gezin of tussen ouders, huiselijk geweld, ingrijpende gebeurtenissen, ziekte en/of verslaving. Vaak
is het de combinatie van factoren die maakt dat jullie
het gevoel hebben dat het echt uit de hand gaat lopen.
De veiligheid van een of meer gezinsleden is in
gevaar.

Wat is het?
Ambulante spoedhulp: Intensieve
kortdurende hulpverlening
Voor wie is het?
Voor kinderen t/m 18 jaar
en hun gezin
Hoe lang duurt het?
Maximaal 28 dagen
Wat is het doel?
Het herstellen van
veiligheid en vertrouwen
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Direct hulp bij jullie thuis
Ambulante spoedhulp
De ambulant hulpverlener komt twee tot drie keer
per week bij jullie thuis. Samen met de ambulant
hulpverlener zetten jullie op een rijtje wat er aan
de hand is en wat er moet gebeuren om de directe
veiligheid te herstellen.

Soms is het nodig dat een kind tijdelijk ergens anders verblijft.
We zoeken dan samen met jullie naar mogelijkheden bij familie
of bekenden. Kan dat niet, dan behoort een crisispleeggezin of
een verblijf op een groep tot de mogelijkheden.

Voor wie?
Samen gaan jullie aan de slag om weer grip te krijgen op de
situatie en te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt.
Ook gaan jullie op zoek naar mensen in jullie omgeving die
daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast krijgen jullie advies
over professionele vervolghulpverlening.

Begeleiding
Na aanmelding zullen wij binnen 24 uur een afspraak met jullie
als gezin en de verwijzer maken. Tijdens dit startgesprek zullen
wij samen met jullie en de verwijzer doelen opstellen waar we
de komende 28 dagen aan zullen werken.
In deze periode gaan wij aan werken aan veiligheid, herstellen
van structuur en het vertrouwen. We praten met jullie als gezin
en ook met iedereen individueel. Daarnaast hebben we in overleg met jullie contact met school, familie en eventueel huisarts
of andere mensen uit jullie omgeving.
Wij onderzoeken samen met jullie welke vervolghulpverlening
het beste bij jullie als gezin kan aansluiten na de Ambulante
Spoedhulp (ASH) periode.

Ambulante spoedhulp is voor gezinnen die in crisis zijn en
direct hulp nodig hebben.
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De hulp is gericht op het herstellen van veiligheid
De hulp komt twee à drie keer per week bij jullie thuis
Advies voor vervolg hulpverlening
Ambulante Spoedhulp duurt maximaal 28 dagen

Meer informatie
Misschien heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze
Youké-collega’s bij START voor advies, informatie of aanmelden.
Bellen kan op 088 170 5000 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Mailen mag ook naar start@youke.nl. Om specialistische
jeugdhulp te krijgen heb je een verwijzing nodig van het buurtof wijkteam in je gemeente of bijvoorbeeld de huisarts.

Kijk voor meer informatie op youke.nl

We hebben geleerd hoe we op
een rustige, veilige manier uit
een conflict kunnen komen.
Vader van David
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