Vragen
over
opgroeien,
opvoeden
of
jeugdhulp!?

groot worden in Heeze-Leende

Werkwijze CJG
Het CJG heeft een centrale rol in het bieden van
jeugdhulp. Hiervoor werkt het CJG samen met
organisaties die met kinderen, jeugd, opvoeding
en jeugdhulp te maken hebben. Professionals
van deze organisaties bieden in samenspraak
hulp of ondersteuning bij zowel eenvoudige opvoed- en opgroeivragen als bij complexe vragen.

Contact met het CJG ?
• actuele informatie: www.cjgheeze-leende.nl
• vragen per e-mail: cjg@heeze-leende.nl
• telefonische vragen: 040 - 2241532
(op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur)
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Onze deskundige medewerkers zoeken samen met
jou naar de oplossing die het beste bij je past, en...

rare vragen bestaan niet!

Het CJG is een samenwerking tussen verschillende
organisaties die met kinderen, jeugd en opvoeding te
maken hebben, herkenbaar aan het logo 'partner CJG'.
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verrassende
thema’s en
veel actuele
informatie op
onze website

groot worden in Heeze-Leende
Opvoeden en opgroeien is niet altijd
even gemakkelijk. Het is heel normaal
om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Soms heb je
extra ondersteuning nodig. Het
Centrum voor Jeugd en Gezin,
het CJG, is er voor alle hulp
vragen, hoe onschuldig, klein
of ingewikkeld ook. Wij vinden
geen enkele vraag raar.

Voor wie is het CJG ?

Hoe vertrouwelijk is
het CJG ?

Iedereen die vragen heeft over opvoeden,
opgroeien of jeugdhulp kan bij het CJG terecht.
Dus (groot)ouders, opvoeders, jeugdigen en iedereen die
met jeugdigen werkt.

Bij het CJG word je te woord gestaan door professionele medewerkers. Zij gaan vertrouwelijk
met je vragen om. De privacy is gewaarborgd.

Persoonlijk antwoord op je vraag?

...en wat kost het?

Soms zijn er vragen of problemen die je liever met iemand persoonlijk
bespreekt. In dat geval kun je (anoniem) bellen met het CJG via 0402241532 of een e-mail sturen naar cjg@heeze-leende.nl. Het CJG zorgt
ervoor dat een professional, die verbonden is aan het CJG, contact met
je opneemt. Ook kun je een vraag stellen via www.cjgheeze-leende.nl.

Alle diensten van het CJG Heeze-Leende zijn
gratis.

Kijk op www.cjgheeze-leende.nl
voor:
> actuele zaken die direct te
maken hebben met opgroeien
en opvoeden

> een forum om kennis en ervaring
met anderen te delen
> informatie over voorlichtingsactiviteiten en workshops
> nieuws en handige weetjes
> links naar interessante
websites
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En dan ben je zwanger.
Blij en tegelijkertijd ook
wat onzeker. Er komt
veel op je af, ook voor je
partner. Doe ik het wel
goed? Waarom huilt de
baby nu? Vragen!?

Kruipen, leren
lopen, potje plassen.
Hij wordt groot! Maar ook
bijten, gillen, schoppen,
knijpen. Je peuter krijgt een
eigen willetje! Vragen over
deze ontwikkeling!?

Voor het eerst naar
school. Spannend! Je
kind gaat leren, spelen, vrienden
maken. De basis leggen voor zijn
leven. Jij speelt hierbij een belangrijke rol. Maar hoe en wanneer!?

De puberteit. Leven en
lichaam veranderen.
Afzetten tegen ouders,
school en maatschappij.
Hoe ga je hiermee om!?

Alleen op
vakantie!
Op welke leeftijd?
Met wie en waar naar toe?
En, hoe zit het met drank?
Roken? Seks? Vragen!?

Studeren of werken.
Zelfstandiger worden.
Zelf koken, geldzaken regelen.
Kortom: een eigen leven leiden.
Soms is extra hulp wel handig.
Meer weten!?

