Kind, jeugd en gezin
Integrale aanpak van zorg, samenleving en werk

Wij gaan uit van:

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke
gezondheid en integratie voor kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. Pigroep streeft naar weerbare, actieve en gezonde generaties die in eigen
onderhoud kunnen voorzien. Het bevorderen van eigenwaarde, eigen
verantwoordelijkheid en welbevinden staan bij ons centraal. We zijn ervan
overtuigd dat de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk leidt tot
duurzaam herstel.

• Contact binnen 48 uur na een verwijzing

Kind, jeugd en gezin
Het team Kind, jeugd en gezin is primair gericht op kinderen en jongeren
tot 18 jaar met psychiatrische of ernstige psychische problemen. Uiteraard
loopt de ingezette behandeling of begeleiding door nadat iemand
volwassen is. Het voordeel hierbij is dat de cliënt dezelfde hulpverlener
houdt.
Ongeveer 5% van de kinderen heeft psychische problemen en hierbij
professionele hulp nodig. Wij zijn er voor kinderen tot 18 jaar, hun ouders
en leefnetwerk. Wij bieden zorg bij problematiek op het gebied van ADHD,
angststoornissen, (sociaal)emotionele stoornissen, depressieve klachten,
autisme en (complexe) gedragsstoornissen. We zijn zorgvuldig in het
diagnosticeren van kinderen, omdat juist bij deze groep de omgeving van
het kind sterke invloed heeft op (tijdelijk) gedrag.
In overleg met ouders en het kind bepalen we welke hulp nodig is.
Aangemelde jongeren vanaf 12 jaar hebben een belangrijke stem in de
keuze van de behandeling. Jongeren kunnen vanaf 15 jaar ook tijdelijk
verblijven in ons Trainingshuis®.
Het multidisciplinaire team van gespecialiseerde professionals ondersteunt
u en uw kind bij:
• Onderzoek en diagnostiek
• Individuele behandeling van het kind, eventueel samen met de ouders

• Mogelijkheden en niet van beperkingen
• 1 plan, 1 cliënt/gezin, 1 zorgcoach

Aanbod
Pi-groep biedt diagnostiek en integraal behandeling, begeleiding en
integratie op maat voor kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. We bieden
zowel poliklinische zorg als verblijf.
Samen met de cliënt formuleren we behandel- en begeleidingsdoelen.
Indien nodig kijken we vanaf de intake naar de mogelijkheden op het
gebied van participatie, scholing en werk. Om duurzaam herstel te
realiseren verwachten we van cliënten een actieve, op ontwikkeling
gerichte houding.
Het aanbod van Pi-groep bestaat uit individuele gesprekken en/
of groepsbehandeling. Middels individuele gesprekken brengen wij
de klachten in beeld en stellen we doelen vast om deze klachten te
verminderen. Afhankelijk van het type behandeling en/of begeleiding
vinden er gesprekken plaats met o.a. een psychiater (gezondheidszorg),
psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, kindertherapeut of een
orthopedagoog. Groepsaanbod is vaak effectief om verandering in gang te
zetten.

Trainingshuis®
Het concept Trainingshuis® is ontwikkeld voor (jong)volwassen cliënten
in de leeftijd van 15 tot en met ca. 25 jaar. De doelstelling van het
Trainingshuis® is duurzame uitstroom van cliënten binnen twee jaar
naar zelfstandig wonen en functioneren, scholing en betaald werk. Ter
ondersteuning van sociale activering en werk heeft Pi-groep naast Het
Trainingshuis® diverse centra, waaronder Dagcentra, Opleidingscentra,
Werkcentra en Jobcentra.

• Gezinsbegeleiding, intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)

Outdoor

• Verschillende behandelmethodes

Pi-groep biedt een uniek vijfdaags Outdoorprogramma op Ameland voor
jeugd en (jong)volwassenen. Vaardigheidstrainingen vullen de gevarieerde
sport- en spelactiviteiten aan. Deze zijn gericht op het verwerven van
inzicht in eigen kunnen, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid nemen,
uitdagingen aangaan en samenwerken. De cliënten werken aan sociale en
fysieke vaardigheden en leren om in contact te komen met zichzelf en de
omgeving.

Pi-groep werkt intensief samen met familie en het netwerk rondom de
cliënt. Samen met de cliënt werken we aan een volwaardige deelname
aan de samenleving door middel van de integrale aanpak van zorg,
samenleving, scholing en/of werk.
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