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Kinderen grootbrengen is niet altijd even gemakkelijk.
Op tv, bij de buren of bij klasgenoten lijkt het altijd vanzelf te gaan. Maar elk gezin heeft momenten waarop
het lastig is. En dat je als ouder niet meer weet hoe je
een situatie best aanpakt.

Hoe komen jullie er uit ?
Je hebt al dikwijls geprobeerd om er iets aan te doen. Maar alléén
komen jullie er niet uit. Ben je op zoek naar hulp en raad over hoe
je een moeilijke opvoedingssituatie moet oplossen? Surdo kan je
gezin helpen.

Wat doet Surdo ?
Herken je dit ?
«Mijn kinderen maken ruzie met elkaar vanaf de
moment dat ze wakker zijn tot ze gaan slapen.
Zot word ik daarvan».

«A sha slaapt nog steeds bij mij in bed.
Ik wil dit graag anders,maar A sha weigert».

Surdo heeft een uniek gratis begeleidingsprogramma
voor ouders en kinderen die moeilijkheden ervaren bij
het opvoeden. Gedurende 6 maanden gaat een begeleider
met het hele gezin op zoek naar antwoorden op jullie
vragen. Bij de start wordt er tijdens huisbezoeken kennis
gemaakt. We bekijken samen welke moeilijkheden jullie
ervaren. Daarna organiseren we groepsbijeenkomsten met
groepsgesprekken en doe-activiteiten. Surdo volgt deze
bijeenkomsten achteraf op via gezinsgesprekken aan huis.

Voor wie ?
Voor gezinnen met kinderen/jongeren tussen 0 en 18 jaar
in de regio Vlaams-Brabant.

«Onze Lesley vertikt het soms uit zijn bed te
komen tijdens de week. Ik heb echt alles al
geprobeerd,maar hij wil dan niet naar school
gaan. Straks zit ik nog in nesten».

«Ik mag nooit iets van mijn ouders!».

«Mijn partner en ik raken het niet eens over hoe
we onze Jonas het best straffen als hij het weer
eens uithangt».

Het unieke van Surdo:
de groepsbijeenkomsten
Tijdens de gezinsbegeleiding organiseert Surdo naast de
gewone huisbezoeken 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur
met doe-activiteiten voor het hele gezin.
In de groep zitten 4 à 5 gezinnen met kinderen van
ongeveer dezelfde leeftijd. In de sessies bespreken we
verschillende opvoedingsvragen waar jullie mee zitten.
We komen telkens samen op een plaats die bereikbaar
is voor alle gezinnen. In zo’n traject staat de positieve
relatie tussen jullie als ouder en je kind(eren) centraal.

Hoe ziet een groepsbijeenkomst eruit ?
Jullie starten elke sessie samen met jullie kinderen.
Daarna werken ouders en kinderen elk apart rond
hetzelfde thema.
Als ouder ga je samen met de begeleider op zoek naar
inzichten, technieken en vaardigheden die je kan gebruiken
in de omgang met je kind. Dit doen we met videobeelden,
oefeningen, observaties en uitwisselingen.
Ons uitgangspunt? Vertrekken vanuit een visie op positief
ouderschap en gebruik maken van de krachten en
mogelijkheden binnen jullie gezin.
Je kind(eren) werken ook onder begeleiding rond hetzelfde
thema. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen,
aangepast aan de leeftijd: gesprekken, spel, beweging,
knutselactiviteiten, film, …
Elke sessie eindigt met een afsluitmoment in de grote groep.

