Hulp op maat voor kinderen
en hun ouders

Hulp op maat voor kinderen en hun ouders
Als ouders doe je er alles aan goed voor je kind te zorgen en

het in liefde op te voeden. Maar soms zie je dat het niet goed
gaat met je kind. Je loopt tegen dingen aan waar je zelf niet
uitkomt. Dan is het fijn als je kunt terugvallen op advies en

begeleiding van mensen met specifieke kennis en ervaring
die jou en je kind kunnen helpen.

Begeleiding buitenshuis
Bij Grip op je leven begeleiden we kinderen en jongeren. Hierbij werken we
onder meer met paarden en boerderijdieren en hebben we verschillende
creatieve activiteiten die te maken hebben met de natuur.
Bij Grip werken we samen met de deelnemers aan:
• ontspanning
• sociale ontwikkeling
• bevorderen van concentratievermogen
• zelfredzaamheid
• bewustwording van eigen houding
• versterken van zelfvertrouwen

Hulp thuis

• ontwikkeling van psychosociaal
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We ondersteunen en begeleiden het kin
• de sociaal emotionele ontwikkeling
• het groeien naar zelfstandigheid

• het aanleren van sociale vaardighede
• het ondernemen van activiteiten

• het zelfstandiger worden in de dageli

We ondersteunen de ouders bijvoorbeel
• opvoedvaardigheden
• het versterken van het netwerk
• het leren vragen om hulp
• het bieden van structuur		
• het omgaan met conflicten
• sociaal emotioneel aansluiten bij het

Gezinshuizen
Als het thuis niet meer gaat, kunnen kinderen in een gezinshuis gaan
wonen. Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij
één of meer jongeren of kinderen tussen de 0 en 23 jaar worden
opgenomen in het gezin van de gezinshuisouder. De ouders bieden op
professionele wijze verzorging, opvoeding en begeleiding. De kinderen
krijgen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar er wordt ook voor
behandeling of begeleiding gezorgd.
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Maatschappelijke opvang voor gezinnen
Binnen de Maatschappelijke Opvang bieden we hulp en begeleiding aan gezinnen. De veiligheid van het gezin staat hierin
voorop, aangezien de kinderen veelal te maken hebben met
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Aanmelden
Op www.ebczorg.nl/zorgvormen/jeugdhulp
vind je meer informatie over onze hulp aan
jongeren en hun ouders. Je kunt je hier ook
aanmelden wanneer je ons nodig hebt voor
ondersteuning en begeleiding.

Samenwerking
In onze hulp aan kinderen en hun ouders werken wij nauw
samen met Timon, Eleos en Lelie Zorggroep.

Profila Zorggroep voorheen EBC
EBC Zorg is sinds januari 2022 gefuseerd met Profila Zorg en Stichting
Grip op je leven. De drie organisaties gaan voortaan samen verder als
Profila Zorggroep: een landelijke zorgaanbieder voor mensen met een
verstandelijke beperking of psychosociale problemen.
Profila Zorggroep werkt vanuit de visie dat Jezus Christus ons leert
elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder mens is kostbaar
en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en lef professionele ondersteuning aan mensen met een beperking of psychosociale
problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen hun
leven, met de mogelijkheden die zij hebben, zo goed mogelijk vorm te
geven.
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