Signs of Safety
De veiligheid van kinderen voorop

Als ouder wilt u het beste voor uw kind en hem met liefde en goede zorg laten opgroeien. Maar soms lukt dat
even niet. Het Altra-programma Signs of Safety kan u in dat geval helpen. Samen met u, uw familie en
andere betrokkenen maken we een plan om de veiligheid in uw gezin weer op orde te krijgen.

Voor wie?
Als mensen zich zorgen maken over de veiligheid thuis, kan Signs of Safety uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als
er steeds ruzies zijn, er sprake is van geweld, of als uw kind niet de aandacht krijgt die hij nodig heeft.

Doel
Signs of Safety zorgt dat ‘thuis’ weer een veilige plek is voor u en uw kind.

Hoe doen we dat?
De Signs of Safety-medewerker onderzoekt samen met u en uw kind wat de problemen zijn. Ook kijken we
welke mensen in uw omgeving kunnen helpen. Denk daarbij aan familieleden, buren en vrienden, maar ook
aan leraren of hulpverleners. Met deze betrokken mensen organiseren we een bijeenkomst, waarin iedereen
kan vertellen wat ze goed vinden gaan, waar ze zich zorgen over maken en wat ze kunnen doen om te
helpen. Op basis daarvan maken we samen een veiligheidsplan. In dat plan komen duidelijke afspraken te
staan over wie wat gaat doen om uw gezin bij te staan. Ook plannen we vervolgbijeenkomsten om te kijken
hoe het gaat.
Gemiddeld zijn er zes tot acht uitgebreide gesprekken nodig in een periode van zes tot dertien weken om een
veiligheidsplan te maken. Daarna kijken we samen met u waar nog ondersteuning nodig is en of het traject
misschien moet worden verlengd.

Wat is en doet Altra?
Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en omstreken.
Altra biedt hulp waar dat nodig is en het beste werkt; thuis of op school. De kracht van kinderen en ouders is
ons uitgangspunt. Want hulpverlening werkt pas echt als je het samen doet.

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
Heeft u vragen over onze jeugd- en opvoedhulp of wilt u iemand aanmelden? Bel dan tussen 09:00 en
17:00 uur met 020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl.

NB. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.

