Ouderbegeleiding

ISO

Voor begeleiding in de thuissituatie kunt u als ouder
even-eens bij onze Praktijk terecht. Wij kunnen u bij
opvoedingsvragen en/of problemen helpen om de zaken
op een rijtje te zetten. De orthopedagoog zal samen met
u het probleem in kaart brengen en zal u ondersteunen
door concrete adviezen, informatie of praktische
aanwijzingen te geven.

Praktijk Traas is ISO gecertificeerd, dat betekent dat wij
serieus werk maken van het leveren van kwaliteit.
Uiteraard is er een dossier van uw kind, wat u altijd mag
inzien en hanteren wij een klachtenprocedure, waarbij wij
alles in het werk stellen klachten te voorkomen, maar als
die zich toch voordoen, zo snel mogelijk naar uw
tevredenheid op te lossen. Regelmatig houden wij een
klantenquête om te zien of er nog verbetermogelijkheden
zijn.

Voor wie
Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 20 jaar die een
ontwikkelingsstoornis hebben, kunnen ondersteuning en
begeleiding krijgen via Praktijk Traas. Voor de begeleiding
aan kinderen geldt dat een indicatie voor begeleiding of
kort verblijf in de vorm van een Persoonsgebonden
Budget (PGB) aanwezig moet zijn.
Praktijk Traas heeft veel ervaring in het begeleiden van
gezinnen waar bij één of meerdere kinderen sprake is van:
AD(H)D
Autisme Spectrum Stoornis
Verstandelijke beperking

Medewerkers
Al onze medewerkers hebben een gerichte opleiding
en/of ruime praktijkervaring en beschikken over een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Bovenal hebben zij een passie voor uw kind. In het
werkoverleg wordt door het geven van onderlinge tips
geprobeerd de kwaliteit te borgen en verder te verhogen.

begeleiding & ondersteuning aan
kinderen, jongeren en hun ouders

PGB
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag
waarmee u zorg & begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf
uw hulpverleners en begeleiders uit. Met een PGB bepaalt
u zelf wie er komt, hoe vaak u zorg krijgt, op welke
manier en op welke tijden. Al onze zorg & diensten kunt u
betalen vanuit het PGB.

Contact
Praktijk Traas
info@praktijktraas.nl
www.praktijktraas.nl
06 - 27 38 06 19

www.praktijktraas.nl

Praktijk Traas biedt sinds 2006 begeleiding en
praktische ondersteuning aan kinderen en hun ouders.
Het betreft hierbij vooral kinderen in de
leeftijd van, 4 - 20 jaar met een ontwikkelingsstoornis
zoals ADHD, aan autisme verwante stoornissen
(PDD-NOS, syndroom van Asperger) en/of een
verstandelijke beperking. De begeleiding kan in
verschillende vormen plaatsvinden. Wij ondersteunen
en begeleiden vooral gezinnen in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe.
De voordelen van Praktijk Traas:

Geen lange wachttijden in de periode tussen het
intakegesprek en de begeleiding

Zorg aan huis, op school, kortom waar en wanneer
het u schikt

Ouders kunnen bij ons terecht zonder verwijzing via
de huisarts

Begeleiding kan zowel overdag dan wel ’s avonds en
tevens in het weekend en vakanties plaatsvinden

Bedienen brede regio
Diensten
Begeleiding
Praktijk Traas biedt zowel individueel als in groepsverband
begeleiding.
Bij begeleiding in groepsverband organiseren wij
activiteiten met als doel dat uw kind leert contact te
maken met anderen en succeservaringen op te doen op
sociaal gebied.

Maar bovenal gaat het om het bevorderen van het
zelfvertrouwen en plezier beleven aan activiteiten met
elkaar. De individuele begeleiding van kinderen en
jongeren met een beperking is er primair op gericht om
vaardigheden aan te leren of te vergroten.
Samen met een vaste begeleider wordt er gewerkt aan
doelen, die vooraf samen met de ouders/verzorgers (en/
of met de jongere zelf ) zijn opgesteld in het individuele
zorgplan. Tijdens de individuele begeleiding kan
bijvoorbeeld gewerkt worden aan het oefenen van
sociale- en praktische vaardigheden, het leren omgaan
met (vrije) tijd, begeleiding bij het maken van huiswerk
e.d.
Kortdurend verblijf
Hierbij kunt u denken aan logeerweekenden in
Grootegast, maar ook op locaties elders.
In de vakantieperioden is er voor kinderen de
mogelijkheid om mee te gaan op een vakantieweek.
In onderling overleg zoeken wij uit wat het beste past bij
uw kind en behoefte.
Training
Bij Praktijk Traas worden er voor de verschillende
leeftijdsgroepen diverse trainingen georganiseerd, bv.:
Verschillende sociale vaardigheidstrainingen
Psycho-educatie training, bv. Ik ben Speciaal, Kijk Mij
Begeleidingsprogramma voor broertjes of zusjes van
een kind met autisme
De Puber training

Juridische hulp en hulp bij het opstellen van een
zorgplan
Het komt voor dat er bij de aanvraag - of verlenging van
een indicatie, of bij de verantwoording van ingekochte
zorg, problemen ontstaan met de beoordelende instantie.
Op uw verzoek kunnen wij helpen met advies door een
aan de Praktijk verbonden jurist met ruime, relevante
ervaring.
Wij kunnen in gezamenlijk overleg een zorgplan opstellen.

