TI-KI
Pirschlaan 8
8670 Oostduinkerke
Tel: 058/ 52.03.25

Vzw Ti-Ki is een erkende residentiële voorziening binnen de Bijzondere Jeugdzorg en gevestigd
in het hart van Oostduinkerke. Binnen onze voorziening staan wij in voor de dagelijkse opvang en
begeleiding van 15 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.
We zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Elk van onze kinderen wordt aangemeld via Comité
Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank. Het betreft dan ook kinderen die gezien de
problematische opvoedingscontext niet langer in hun oorspronkelijk thuismilieu kunnen verblijven.
Vanuit onze visie zien we de voorziening als een tijdelijke oplossing binnen het hulpverleningsproces,
en stellen wij de reïntegratie van elk kind binnen zijn/haar gezin voorop. Voor kinderen bij wie de
terugkeer naar het kerngezin onmogelijk blijkt, trachten wij te werken naar de best passende oplossing
(steungezin, pleeggezin, begeleid zelfstandig wonen).
Contextuele benadering:
In de eerste plaats richten wij ons naar het gezin, de pedagogisch verantwoordelijken en de ruimere
sociale context. Door het bijstaan van ouders en opvoedingsverantwoordelijken in hun opvoedkundige
rol, en door hen te ondersteunen in de zoektocht naar probleemoplossende strategieën wordt de
mogelijkheid tot terugkeer naar huis bevorderd.
Pluralisme:
Multiculturele openheid. Zowel de bewoners, het personeel als de bestuursorganen zijn vrij in hun
geloof-, relationele- en maatschappelijke keuzes. Cliënten kunnen voor hun kinderen keuzes maken
m.b.t. geloof, school voor zover dit voor de organisatie praktisch haalbaar en hanteerbaar is.
Inspraak - participatie:
Wij vinden het belangrijk jongeren actief te betrekken bij het tot stand komen van de hulpverlening.
Het is onze overtuiging dat inspraak een belangrijk element vormt in de ontwikkeling van
verantwoordelijkheidszin bij jongeren.
Wij gaan ervan uit dat elke jongere, ongeacht zijn afkomst of toekomstperspectieven, recht heeft op
maximale ontplooiingskansen. De diversiteit aan maatschappelijke en culturele achtergronden,
leeftijden en problematieken maakt dat wij het primordiaal vinden voor elke jongere begeleiding op
maat aan te bieden. Gezien de beperkte middelen van onze voorziening vergt dit bijzonder veel
energie, creativiteit en flexibiliteit van onze begeleiders.
Daar onze infrastructuur sterk verouderd is en wegens de steeds hogere vereisten op vlak van zowel
veiligheid als comfort hebben wij ervoor geopteerd een nieuwbouwproject op te zetten. Binnen dit
project wordt rekening gehouden met de diversiteit aan leeftijden en de daaraan gekoppelde
uiteenlopende noden en behoeften van kinderen en jongeren.
Daarnaast is ons bescheiden wagenpark bestaande uit één minibus en citroën xsara bijden 7 jaar
oud, dringend aan vervanging toe. Hiervoor hebben we de steun van UFB nodig, gezien al onze
financiële middelen naar het realiseren van ons nieuwbouw project gaan. UFB zal ons helpen voor
de aankoop van een nieuwe voertuig.
Via deze weg danken wensen wij alle sponsors van harte te bedanken, zonder hun steun zou het
realiseren van ons project niet haalbaar zijn.

