AToS
Ondersteuning
thuis en op school

Komt uw kind door zijn gedrag thuis, op school of in zijn vrije tijd vaak in de problemen? Lukt u niet thuis
voldoende structuur en stabiliteit te bieden aan de kinderen? Hoe kunt u uw kind beter begeleiden en hoe
kan school beter omgaan met het gedrag van uw kind? Altra biedt hulp aan uw kind, aan u als ouders en aan
de school van uw kind. AToS staat voor Ambulant Thuis en op school.

Doelgroep
Atos is bedoeld voor gezinnen met kinderen die door hun gedrag regelmatig in problemen komen en
daardoor niet tot hun recht komen op school. De school signaleert dat uw kind onder zijn niveau
presteert, problemen heeft of spijbelt. Het programma ondersteunt u, uw kind en de school van uw kind.

Doel
•
•
•
•
•

Uw kind weet hoe hij om kan gaan met zijn problemen en voelt zich weer prettig en veilig op school
en thuis.
U voelt zich zekerder over de opvoeding en ervaart dat u weer in staat bent uw problemen zelf op te
lossen.
De dagelijkse organisatie van het gezin is helder.
Er is steun van familie, vrienden of buren.
De school en de leraar weten beter hoe ze op een positieve manier kunnen omgaan met uw kind.

Werkwijze
•
•

De gezinsbegeleider zoekt eerst samen met uw gezin uit wat de grootste problemen zijn en hoe die
worden veroorzaakt.
Vervolgens bedenken jullie samen een plan om de problemen aan te pakken. De gezinsbegeleider
komt bij uw gezin thuis en onderhoudt ook contact met school. Samen met u, uw kind en de leraar
werken we aan het oplossen van de problemen.

Informatie voor ouders

•

•

U krijgt praktische tips, waarmee u meer vat krijgt op de opvoeding. Als het nodig is, schakelen we
ook andere hulpverleners in, bijvoorbeeld om te helpen bij het vinden van werk of het ordenen van
de financiën.
We werken aan het netwerk en kijken we of uw gezin (meer) steun uit de omgeving kan krijgen,
bijv. van familie, vrienden of buren.

Duur van het programma
Uw gezin heeft wekelijks contact met uw AToS-medewerker. In het begin kan dat wat meer zijn, aan het
eind van het programma wat minder. Het programma duurt zo lang als nodig, maar ongeveer tien maanden.

Privacy en klachten
Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex
MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke
hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over
onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de specialistische jeugdhulp van Altra, bel tussen 09:00 en 17:00 uur met 020555 8300 of mail naar contact@altra.nl.

Informatie voor ouders

