Kind & Jeugd
Ontwikkelingsgerichte
ondersteuning &
behandeling

Ondersteuning en behandeling aan kinderen vanaf 0 jaar en jongeren met een ontwikkelingsachterstand.

Wij bieden diverse ondersteunende
diensten en behandelingen aan
Heeft je kind een ontwikkelingsachterstand en ADHD,
autisme of een leerachterstand? Het is belangrijk een kind
op een zo jong mogelijke leeftijd te stimuleren in de
ontwikkeling. Kansen om optimaal te groeien binnen de
eigen mogelijkheden staan hierbij voorop.
Talenten ontplooien, kansen zien en benutten, daar gaat
het om. Het team Kind & Jeugd ondersteunt en behandelt
kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 0 jaar.

Het KinderExpertiseCentrum Brabant
Maak je je zorgen over je kind?
Mijn kind praat niet, mijn kind is druk, mijn kind loopt nog niet,
ik krijg geen contact met mijn kind. Of soms zijn er gewoon
onbenoembare en onduidelijke problemen. Wij helpen wanneer
je je zorgen maakt over de ontwikkeling, opvoeding of gedrag van
je kind (vanaf 0 jaar). Het traject bestaat uit diverse onderzoeken
en wordt afgesloten met het bespreken van de resultaten met
bijbehorend advies. Je weet snel óf en wat er aan de hand is.

Het KinderDienstenCentrum
Ontwikkelingsgerichte behandeling
Je voedt je kind op en krijgt daarbij hulp en advies van familie
en vrienden. Maar soms kom je voor vragen te staan waarbij
je professionele hulp nodig hebt.
Het KinderDienstenCentrum is er voor kinderen vanaf 0 jaar
en biedt een schoolvoorbereidend en schoolvervangend
behandelprogramma. Op onze KinderDienstenCentra zorgen
deskundige medewerkers voor een prettige omgeving waar
kinderen de juiste stimulans krijgen. Wij ondersteunen bij de
ontwikkeling en opvoeding en zijn deskundig op meerdere
specialistische gebieden zoals leerachterstand, ADHD en autisme.
We zijn actief in de regio Zuidoost-Brabant. Onze locaties
bevinden zich in Eindhoven, Eersel en Maarheeze.
Groepssamenstelling & behandeling
De groepjes bestaan uit 8-10 kinderen. Zo krijgen alle kinderen
de benodigde persoonlijke aandacht om de individuele
ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt onder de supervisie van
een orthopedagoog. Iedere groep wordt intensief begeleid
en behandeld door een vast team van 3 personen. Elk kind
heeft een eigen begeleider die ook de vaste contactpersoon
voor jou is. We betrekken graag ouders, verzorgers, familie en
andere vrijwilligers bij onze programma’s.

Spelenderwijs zorgt ons multidisciplinaire team voor de juiste
prikkels om te leren en te groeien. Dat gebeurt in een fysiek
en emotioneel veilige omgeving. De orthopedagoog houdt de
ontwikkeling van elk kind nauwlettend in de gaten.
We behandelen je kind in samenwerking met:
• een orthopedagoog
• een logopedist
• een fysiotherapeut
• een spelbegeleider
• een communicatietrainer
Ontwikkeldoelen & gebieden
De mogelijkheden van elk kind staan voorop. De ontwikkelingsgebieden verschillen per kind. Deze kunnen cognitief
(het vermogen om kennis op te doen en te verwerken),
sociaal-emotioneel, gedragsmatig, taal- en spraakgericht,
zintuigelijk en motorisch zijn.

SoVa training
Verbeteren sociale vaardigheden en zelfredzaamheid
Voor kinderen verzorgen we algemene en sociale
vaardigheidstrainingen (SoVa training). Deze training is speciaal
voor kinderen die nog bepaalde vaardigheden missen voor de
basisschool of voor het speciaal onderwijs. We begeleiden de
kinderen individueel of in een klein groepje. Het doel van de
SoVa training is om de sociale vaardigheden te verbeteren en
de zelfredzaamheid te stimuleren.

Wonen
Een veilige en prettige woonplek voor de jeugd
Als om wat voor reden dan ook het wonen thuis niet mogelijk
is of als een zelfstandigere woonplek de voorkeur heeft,
biedt Lunet zorg een veilige en prettige woonomgeving voor
de jeugd. Samen zoeken we naar de geschikte woonvorm.
Dat kan op een beschermd terrein zijn of in een huis.
Ook hebben we gezinshuizen waar jeugd (van 0 tot 23 jaar) in
bestaande gezinnen wordt opgevangen. Soms voor kortere,
soms voor langere tijd. Het is een gewoon huis in een gewone
straat, waar twee ouders (met een professionele
achtergrond) wonen.

Logeren en begeleiding
Een paar uur, weekend of langer
Soms is het prettig of nodig dat er tijdelijk iemand anders voor
je zorgt. Dat kan van een paar uur zijn tot een weekend of
langer. Op verschillende locaties in Eindhoven en de Kempen
bieden wij tijdelijke opvang in de vorm van buitenschoolse
begeleiding en logeren. De professionele begeleiders
stimuleren de ontwikkeling en de sociale vaardigheden.
En organiseren activiteiten om samen een fijne en leerzame
tijd te hebben.

Zorg thuis of op school
Het extra steuntje in de rug
Af en toe hebben ouders, kinderen die op school zitten of
thuiswonende kinderen een extra steuntje in de rug nodig.
Speciaal voor deze ouders en kinderen hebben wij een
ambulant team bestaande uit deskundige HBO geschoolde
jeugdhulpverleners. De ambulant begeleider ondersteunt
bij vragen over de verzorging en opvoeding en komt
zowel op school als thuis. In nauwe samenwerking met
de orthopedagoog/psycholoog geven ze pedagogische en
praktische adviezen.

Lunet zorg

Aanmelden

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet zorg mensen met
een beperking. Ruim 2.800 cliënten van alle leeftijden rekenen
op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor
24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning.
Dagelijks staan 2.550 professionals en 1.150 vrijwilligers voor
hen klaar op bijna 100 locaties of in de eigen/ouderlijke woning
in de regio Zuidoost-Brabant.

Samen met de zorgbemiddelaars van het Cliëntbureau
wordt bekeken welke ondersteuning het meest passend is.
Ook helpen zij met het aanvragen van de beschikking,
de financiering en de administratieve afwikkeling.
Telefoon: 088 551 6000.

Kinderdienstencentrum

Ambulante zorg thuis of op school

Logeren

Wonen

Meer informatie over onze diensten en behandelingen:
www.lunetzorg.com/kind-jeugd

Buitenschoolse begeleiding

LZ-021 07-2019

Postbus 270
5600 AG Eindhoven

Algemeen:
Zorgvragen:

088 551 5000
088 551 6000

www.lunetzorg.nl
info@lunetzorg.nl
www.facebook.com/lunetzorg

