MONTE ROSA
Heidebergstraat
3010 Kessel-Lo
www.monterosa.be
Tel: 016/25.80.09
Contact: Muriel de Rijk

Monte Rosa is een begeleidingstehuis Bijzondere Jeugdzorg, die 44 kinderen en hun gezinnen
begeleiden in verschillende werkvormen.
De kinderen en jongeren worden naar Monte Rosa doorverwezen via de Jeugdrechtbank of het
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.
Doelgroep:
Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (eventueel verlengd tot 21j) uit problematische opvoedings- of
leefsitiuaties (geen uitgesproken karakterstoornis of psychiatrische problematiek, geen
verslavingsproblematiek, geen uitgesproken mentale beperktheid).

Enkele werkingsprincipes en doelstellingen











Een fundamenteel respect voor de menselijke waardigheid, de persoonlijke privacy, de eigenheid
en de rechten van elk individu.
De begeleiding beseft dat een opname in een voorziening een ingrijpende maatregel is. Zij wil stil
blijven staan bij de betekenis hiervan voor alle betrokkenen. De begeleiding wil een ‘open en
oplossingsgerichte hulpverlening’ zijn, gebaseerd op overleg en afspraken. Kinderen, jongeren en
hun ouders worden beschouwd als partners in de hulpverlening.
De begeleiding gelooft in het recht van elk kind om deel te blijven uitmaken van zijn gezin en de
vele systemen waarin het ingebed is. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om op een
positieve manier te groeien binnen de vele relaties die ze kennen zowel binnen als buiten Monte
Rosa.
Elk kind heeft recht op zijn ouders. Samen met het kind wordt gezocht hoe het zich zou kunnen
verhouden ten opzichte van vader én moeder. De begeleiding is erop gericht om de draagkracht
van het gezin te vergroten in functie van het optimaliseren van de contacten tussen kinderen en
hun ouders.
Kinderen en jongeren worden gesteund om -vanuit een klimaat van veiligheid, structuur en zorgzelfvertrouwen, zelfrespect en weerbaarheid op te bouwen. Aan kinderen wordt zorg op maat
aangeboden, vertrekkende vanuit het individuele handelingsplan en gericht op het vergroten van
de eigen competenties. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd en begeleid om, hun leven in
eigen handen te nemen, eigen keuzes te maken en hiervan zelf de consequenties te dragen,
rekening houdend met de eigen context. Het streefdoel is: de kinderen en jongeren te helpen hun
eigen plaats te verwerven in de maatschappij .
De begeleiding wordt gedragen vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor andere
levensbeschouwingen.

Dit jaar zal UFB nieuwe meubilair schenken voor de kamers.

