PRAKTISCH

REFERENTIEKADER

Thuisbegeleiding &
Praktische Pedagogische Thuishulp

• Begeleidingen gebeuren in het Nederlands en
hoofdzakelijk aan huis.

• De eerste contactname gebeurt telefonisch
of via de website.

• Kadodder biedt geen therapie maar ondersteunt ouders in hun zoektocht naar antwoorden.

• Daarna volgt een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
• Wij vragen een bijdrage per begeleidingsuur,
het bedrag is afhankelijk van de begeleidingsvorm.
• Het gezin woont in de provincie Antwerpen.

• Vertrekkend vanuit de hulpvragen wordt samen met het gezin een keuze gemaakt uit ons
aanbod aan begeleidingspakketjes.
• De begeleiding is vrijblijvend en kan op elk
moment beëindigd worden in overleg met de
betrokkenen.
• Thuisbegeleiding is zichzelf overbodig makende hulp, het uiteindelijke doel moet zijn dat
het gezin zonder thuisbegeleider verder kan.

Ons bereiken? alle werkdagen van 9-12 u. &
13 - 16u.
03/ 312 45 41
thuisbegeleiding@kadodder.be
www.kadodder.be

Giften vanaf € 40,- zijn ﬁscaal aftrekbaar.
Een bijdrage kan overgeschreven worden op het
rekeningnummer BE41 4124 0193 2110 van de vzw
Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie Antwerpen, met vermelding "gift met ﬁscaal attest".

• Kadodder respecteert de eigenheid en de
privacy van de gezinnen.
• Kadodder is door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap erkend
als RTH-dienst (Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp), MFC en vergund zorgaanbieder (persoonsvolgende ﬁnanciering).

KINDERTEAM

JONGEREN&VOLWASSENTEAM (JOVO)

Doelgroep

Doelgroep

• Baby, peuter en kleuter met ontwikkelingsmoeilijkheden.
• Kind tot 12 j met een verstandelijke beperking (al
dan niet met een bijkomende beperking).

• Jongere vanaf 13 j en volwassene met een verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende
beperking).

Aanbod
• Luisteren en helpen bij het formuleren van de
hulpvragen.

Aanbod
• Luisteren en helpen bij het formuleren van de
hulpvragen.

PRAKTISCHEPEDAGOGISCHETHUISHULP (PPTH)
Doelgroep
• Baby, peuter en kleuter met ontwikkelingsmoeilijkheden.
• Kind, jongere, volwassene met een verstandelijke
beperking (al dan niet met een bijkomende beperking).

Aanbod

• Opvoedingsadvies:
tips rond eetsituaties, slapengaan, zindelijkheid,
grenzen stellen, structuur bieden, ... ;
speciﬁeke manieren van gedragsaanpak.

• Begeleidingsadvies:
tips omtrent grenzen en structuur bieden, vrijheid
geven;
speciﬁeke manieren van gedragsaanpak;
tips voor hulpmiddelen.

• Gespecialiseerde opvang en zinvolle bezigheden
aanbieden in de vertrouwde omgeving van de
persoon met beperking.

• Ontwikkelingsbegeleiding:
opvolgen en bevorderen van verstandelijke, emotionele, motorische, taal-, spelontwikkeling, ... ;
tips voor hulpmiddelen en speelgoed.

• Persoonlijke begeleiding van de JOVO omtrent:
emoties en zelfbeeld, toekomstplanning, zelfstandigheid, seksualiteit en relatievorming en keuzes
maken.

• Begeleiden bij vrije tijd.

• Steun aan ouders en brussen:
stilstaan bij de emotionele beleving van ouders,
broers en zussen, contact met andere ouders, ... .

• Steun aan ouders en brussen:
stilstaan bij de emotionele beleving van ouders,
broers en zussen, contact met andere ouders, ... .

• Informatie geven over en opvolging van:
de mogelijkheden en beperkingen van het kind;
administratie, scholen, voorzieningen;
vakantie en vrije tijd.

• Informatie geven over en opvolging van:
de mogelijkheden en beperkingen van de JOVO;
administratie, beschermingsmaatregelen, scholen,
voorzieningen;
vakantie en vrije tijd.

• Gezinsoverschrijdende taken:
inschakelen en coördineren van de juiste hulp;
overleg met andere hulpverleners, school ... .
• Samenleven: kunnen praten met elkaar, afspraken
maken, verdelen van de aandacht.

• Gezinsoverschrijdende taken:
inschakelen en coördineren van de juiste hulp;
overleg met andere hulpverleners, school ... .
• Samenleven: kunnen praten met elkaar, afspraken
maken, respect voor elkaar.

• Begeleiden bij activiteiten binnen- en buitenshuis.

