Project
'Intrafamiliaal geweld'
Praten over intrafamiliaal geweld? Niet zo
eenvoudig… Vaak lijkt het alsof je de enige
bent die hiermee te maken krijgt. Toch is
intrafamiliaal geweld in veel gezinnen een
realiteit. Binnen dit project biedt het team van
Fenix thuisbehandeling. Samen met jou en je
gezin staan we stil bij deze gebeurtenissen
en de verwerking ervan. En samen zoeken we
naar mogelijkheden om herhaling van geweld
in de toekomst te vermijden.
Daarnaast ondersteunen we je op
verschillende levensgebieden die voor jou en
je gezin stressvol kunnen zijn. Je kan rekenen
op een team van zorgverleners die jullie op
jullie eigen tempo begeleiden en behandelen.

Doelgroep en doelstelling
We richten ons tot plegers van intrafamiliaal
geweld (met een juridisch statuut), die omwille
van een psychiatrische kwetsbaarheid en/of een
verslavingsproblematiek nood hebben aan specifieke ondersteuning in de thuissituatie, en we
richten ons ook tot het gezin.
Wat willen we samen realiseren?
• Zorgen voor herstel van veiligheid binnen het
gezin.
• Geweld stoppen en voorkomen.
• In kaart brengen van risicofactoren binnen
verschillende levensdomeinen en inzetten op
herstel ervan.
• De levenskwaliteit van alle gezinsleden
verhogen.

Wat gaan we doen?
In een eerste fase brengen we de aanleiding
voor het geweld in kaart en bekijken we de
krachten en moeilijkheden van je gezin. We doen
dit altijd samen met je gezin. Op basis van deze
informatie maken we dan samen een ‘plan van
aanpak’. We bekijken ook samen met jou en je
gezin welke andere personen (buiten je gezin) of
welke zorgpartners we het best betrekken in dit
plan van aanpak. We overleggen ook regelmatig
met deze partners.

Onze gesprekken
Na jouw aanmelding hebben we een eerste
kennis- makingsgesprek met jou en je gezin in
je thuissituatie. Om voldoende zicht te krijgen op
alle hulpvragen volgt er daarna nog een gesprek
met elk gezinslid afzonderlijk. Deze gesprekken
vinden plaats op het adres van het team Fenix.
Op basis van deze informatie bekijkt het team of
het een geschikt hulpaanbod kan aanbieden. Is
dit niet het geval, dan verwijzen we je door naar
een meer geschikte zorgvorm.

Kostprijs
Deze begeleiding is gratis.
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