Informatiebrochure
Hallo daar!
Dit is onze informatiebrochure. Lees hem aandachtig door
en aarzel niet om verdere vragen te stellen aan één van
onze begeleiders!

Wie zijn wij?

De Vuurvogel is een dienst voor intensieve contextbegeleiding
binnen de Integrale Jeugdhulp. De Vuurvogel is erkend om voor een
periode van zes maanden te werken. Dit kan in samenspraak met alle
betrokkenen (meermaals) verlengd worden met nog eens zes
maanden. Indien je bij de overgang naar de meerderjarigheid toch
nog een vraag zou hebben voor verdere begeleiding door de
Vuurvogel, proberen we dit samen met jou mogelijk te maken.
Contextbegeleiding wil zeggen dat wij naar jouw thuis of jouw
verblijfplaats komen om met jou en personen die je belangrijk vindt
te praten.
Intensief wil zeggen dat we verschillende keren per week kunnen
afspreken met elkaar.
De Vuurvogel is een werking binnen vzw Jongerencentum Cidar. Het
hoofdgebouw is gelegen in het centrum van Kortenberg. Hier ben je
ook altijd welkom.

Hoe kom je bij ons terecht?
Je kan op verschillende manieren bij ons aangemeld worden:
➢ Door je consulent van het OCJ of de JRB voor een vraag in verband
met contextbegeleiding
➢ Door de consulent en/of gemeenschapsinstelling voor een gedeeld
traject. Dwz dat we voor de tijd dat je nog in de
Gemeenschapsinstelling (GI) verblijft wekelijks gesprekken zullen
organiseren met jou apart en samen met de begeleiding van de GI.
Samen met jou, je ouders en de GI wordt een actieplan uitgewerkt
dat de terugkeer naar huis of een voorziening voorbereidt. Vanaf
het moment dat je opnieuw thuis of in een voorziening verblijft,
wordt de begeleiding door de Vuurvogel in samenspraak met jou,
je ouders en eventueel een voorziening verdergezet.
➢ Binnen fase 3: de Vuurvogel blijft zich engageren voor situaties die
op de één of andere manier vastlopen en waarvoor de
toegangspoort een fase 3 gesprek organiseert. Na een akkoord
met de toegangspoort, jijzelf en je ouders, wordt een begeleiding
opgezet.
➢

Door het Intersectoraal ZorgNetwerk (IZN): de Vuurvogel is
werkend lid binnen het IZN Vlaams Brabant-Brussel-Limburg. Het
betreft complexe dossiers die door de administrateur-generaal
geselecteerd- en toevertrouwd worden aan het zorgnetwerk. In
principe kan er een zorggarantie zijn van zeven jaar. Het traject
wordt samen met jou bepaald op de vergaderingen van het
zorgnetwerk.

Onze werking

Als je dossier aan de Vuurvogel wordt toegewezen, organiseren wij
een kennismakingsgesprek. Op dit gesprek zijn jij en je ouders
aanwezig. We bekijken samen wat goed loopt, wat minder goed loopt,
wat de verwachtingen zijn, wat je zelf wil behouden, wat je graag wil
veranderen enz.
Hier wordt ook duidelijk wie je begeleider en je co-begeleider zullen
zijn. Met je begeleider heb je wekelijkse contacten. De co-begeleider
zie je zeker terug op de Ronde Tafels of op momenten dat je vaste
begeleider op vakantie is.

Na de kennismakingsperiode wordt er een eerste Ronde Tafel
georganiseerd waar jij, je ouders, de consulent en eventueel de GI
worden uitgenodigd.
Tijdens de eerste Ronde Tafel wordt samen gezocht naar wat de
begeleiding voor jullie zou kunnen betekenen en spreekt iedereen
vanuit zijn standpunt een engagement uit. Daarnaast worden ook de
verwachtingen vanuit de verwijzende instantie (OCJ, JRB, GI,…)
besproken. Het is best mogelijk dat niet iedereen hetzelfde idee heeft
over wat er nodig is, goed loopt enz. Dit zal tijdens de begeleiding
verder uitgeklaard worden. Belangrijk hierbij is dat iedereen recht
heeft op zijn eigen mening.

Van dit gesprek wordt er een verslag gemaakt dat zal dienen als
handelingsplan. Wij voorzien in de mogelijkheid dat jij en je ouders
hierbij aanvullingen kunnen doen. Dit handelingsplan dient als houvast
tijdens het traject. Op regelmatige tijdstippen zijn er nieuwe Ronde
Tafels waarop de voorbije periode wordt geëvalueerd. Iedereen heeft
inspraak bij het opstellen van de agenda en iedereen kan het initiatief
nemen om de Ronde Tafel samen te roepen.

De invulling van de contacten wordt samen met jou bekeken. Jouw
inbreng in het traject is van groot belang. We starten steeds vanuit
vragen van jou en/of je context (bv. zoeken naar weekendwerk,
daginvulling, hoe met elkaar omgaan, enz.). Hoe de contacten
verlopen, de frequentie ervan, waar ze doorgaan wordt in
samenspraak geregeld. Er zullen gesprekken zijn met jou afzonderlijk,
met je ouders en met jullie samen. Verder kunnen we ook samen
dingen doen. Gesprekken kunnen ook georganiseerd worden op
school, op je werk, met vrienden, met andere familieleden… Dit kan
zijn nut hebben zodat deze personen ook nog een belangrijke rol
kunnen blijven houden wanneer je begeleiding door de Vuurvogel
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Rechtspositie
Ook jij hebt rechten, deze worden beschermd door het Decreet
Rechtspositie minderjarigen in de Jeugdhulp. Kortweg worden
volgende rechten toegekend:
✓ Recht om zijn belang centraal te laten stellen in de
jeugdhulpverlening
✓ Recht
op
hulp
(binnen
het
beschikbare
jeugdhulpverleningsaanbod)
✓ Recht op duidelijke en zo volledig mogelijke informatie
✓ Recht op respect voor zijn gezinsleven
✓ Recht op inspraak en participatie
✓ Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier
✓ Recht op bijstand van een vertrouwenspersoon
✓ Recht op privacy
✓ Recht op zakgeld wanneer je niet meer thuis woont maar
residentiële hulpverlening krijgt
✓ Recht op een menswaardige behandeling
✓ Recht om klacht in te dienen
✓ Recht om in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulp
✓ Recht om niet tegen zijn wil gescheiden te worden van zijn
ouders
✓ Recht op toegang tot zijn dossier
De laatste drie rechten gelden als je bekwaam wordt geacht. Dit is
vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Voor uitgebreide informatie kijk op:
http://www.kinderrechtswinkel.be/

Klachtenprocedure
Wij trachten zoveel mogelijk aandacht te besteden aan je verlangens
en wensen.
Als je het gevoel hebt dat hier niet aan voldaan wordt, kan je dit steeds
met ons opnemen.
Als blijkt dat dit niet voldoende is, kan je je richten tot onze directie of
kan je schriftelijk een klacht indienen bij de Raad van Bestuur van het
Jongerencentrum Cidar vzw.
Je kan ook de tussenkomst vragen van mensen die niet verbonden zijn
met het centrum zoals je consulent bij het OCJ of de Jeugdrechtbank.
Je kan bellen naar de ‘Jo-lijn’ op het gratis nummer
0800-90033

Directeur: Karel De Vos
Teamcoördinator: Jean-Luc Kabergs

Marie Christinastraat 8
3070 Kortenberg
02/759.96.79
devuurvogel@cidar.be

CONTACTGEGEVENS
Mijn begeleider:……………………………………………………………..
GSM:………………………………………………………………..
Mijn co-begeleider:………………………………………………………..
GSM:………………………………………………………………..

