ONZE VISIE
We hebben respect voor de vraag van de jongere en
zijn gezin en houden daarmee voeling op elk moment
van het ondersteuningstraject dat we samen gaan.
We bieden zorg op maat.
We vertrekken vanuit de mogelijkheden en de
aanwezige krachten en kwaliteiten van iedere
betrokkene.
We zetten ons ervoor in dat de jongere zijn plek kan
vinden in onze samenleving.
We werken mee aan kwaliteit van bestaan.
We respecteren ouders als eerste opvoeders.

CONTACTGEGEVENS
MFC SINT-FERDINAND
SINT-FERDINANDSTRAAT 1
3560 LUMMEN
CAMPUSSEN TE LUMMEN EN LEOPOLDSBURG
INSCHRIJVINGEN@FERDINAND.BROEDERSVANLIEFDE.BE
GSM 0473 / 80 99 51
WWW.SINTFERDINAND.BE

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE
MOBIELE BEGELEIDING
informatiefiche
informatiefiche

WAT BIEDEN WE?

HOE WERKEN WIJ?

We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun
gezinnen die vragen hebben rond het opvoedingsproces.
Mogelijke zorgvragen kunnen zijn:

In een kennismakingsgesprek beluisteren we jouw
zorgvraag. Samen stippelen we een zinvol en haalbaar
traject uit. Dit traject kan bestaan uit:
Individuele gesprekken thuis
Samenwerking met school of andere instanties,
bv. sportclub
Individueel werken met de kinderen en jongeren door
middel van educatieve spelen of andere creatieve
werkvormen, o.a. paard als middel, rots en water...

•
•
•
•
•
•

Aanbieden van structuur
Werken rond zelfredzaamheid, bv. mobiliteit, sociale
vaardigheden, hygiëne, auticoaching, psycho-educatie...
Samen zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding
Hoe als jongere zelfvertrouwen opbouwen
Tips rond omgaan met agressie, zelfbeeld, relatie, weerbaarheid…
Heb je een andere vraag naar ondersteuning?
Laat het ons weten! We bekijken samen wat we daarin voor jullie
kunnen betekenen.

•
•

PRAKTISCH?
•
•

VOOR WIE?
•

•

•
•

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar met een
vermoeden van een beperking (ASS, AD(H)D, emotionele of
gedragsproblematiek of een licht verstandelijke beperking)
Voor kinderen en jongeren met tussen 3 en 21 jaar met een
vermoeden van een matig of ernstig verstandelijke beperking en
eventueel ASS of gedrags– en emotionele problematiek
Dit aanbod is laagdrempelig: er is geen attestering of
goedkeuring van een instantie nodig
Wonende op 30 min. reisafstand van de campussen.
Bij aanmelding wordt bekeken wat haalbaar is
Regio Lummen o.a. Alken, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Halen,
Ham, Hasselt, Genk, Herk-de-Stad, Kortenaken, HouthalenHelchteren, Nieuwerkerken, Scherpenheuvel-Zichem,
Tessenderlo, Zonhoven
Regio Leopoldsburg (niet voor de doelgroep matig tot ernstig)
o.a. Laakdal, Mol, Balen, Retie, Meerhout, Dessel, Geel, Westerlo,
Olen, Lommel, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt

•

Een gesprek kost max. € 5,30
(dit bedrag wordt aangepast aan de index)
Een begeleiding duurt 1 à 2 uur
Je hebt per jaar recht op 8 punten. Dit is:
- 36 mobiele begeleidingen
- of 51 ambulante begeleidingen
- of een mix van beiden

HOE KOM JE BIJ ONS TERECHT?
1. Je neemt contact op met onze intakeverantwoordelijke
(zie contactgegevens achteraan)
2. Een begeleider zal contact met jou opnemen voor een
kennismakingsgesprek.

