Esther

DICHTERBIJ
een veilig thuis

• Heeft u thuiswonende kinderen tot 18 jaar?
• Zijn uw kinderen onhandelbaar, gewelddadig of lopen ze weg?
• Zijn er problemen met alcohol, drugs, gokken of criminaliteit?
• Kunt u niet goed voor uw kinderen zorgen vanwege een overlijden of geldproblemen?
• Lijden uw kinderen onder de ruzies en het geweld tussen u en uw (ex)partner?

...dan is Ambulante Spoedhulp van Timon misschien iets voor u.

AMBULANTE SPOEDHULP
BIJ CRISIS

Welke begeleiding krijgen we?
De hulp start met een gesprek met een hulpverlener van Timon en
in de meeste gevallen uw verwijzer. Samen met uw gezin kijken we
eerst of het op dit moment veilig is voor alle gezinsleden. We maken
afspraken om veiligheid, rust en structuur terug te brengen in uw
huishouden. We kijken ook altijd naar wat er wél goed gaat.
Wat zijn de sterke kanten van uw kind, uzelf en van vrienden en
familie in jullie omgeving, die we kunnen gebruiken in deze crisis?

Wat is Ambulante Spoedhulp precies?
Als er spoedhulp nodig is in uw gezin, dan wordt er binnen een dag
contact met u opgenomen. De spoedhulp duurt maximaal vier weken.
Er komt zo’n twee tot drie maal per week iemand bij u thuis om u bij te
staan in het aanpakken van de problemen.

dichterbij
rust en structuur

In de gesprekken brengen we samen overzicht aan in uw situatie.
Ook maken we met u een plan van aanpak. Iedereen die daarbij kan
helpen, wordt ingeschakeld. Soms is dat de huisarts, de school of een
andere hulpverlener.
Vaak raadplegen we belangrijke familieleden of vrienden voor
advies en hulp. Misschien is er een oom die af en toe uw zoon kan
opvangen? Of een oma die uw dochter kan aanzetten haar huiswerk
te maken?

En daarna?
Nadat voor de ergste problemen een eerste aanpak is ontwikkeld,
kijken we samen met u wat voor hulp er verder nodig is. Dat verschilt
per situatie. Misschien biedt opvoedingsondersteuning uitkomst of
traumaverwerking. Timon adviseert over de gewenste vervolghulp en
helpt bij het regelen daarvan.

Wie betaalt de hulp?
Ambulante Spoedhulp wordt betaald door de gemeente. Er zijn dus
voor u geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
Voor aanmelden en meer informatie:

‘Samen maken we een
PLAN VAN AANPAK ’

CrisisCoordinatiePunt van SAVE:
030 - 6778198

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

