Waar kun je ons vinden?
Nachtafdeling:

PCGS afdeling 1b, Campus Sleidinge
Weststraat 135 – 9940 Sleidinge

Dagafdeling:

Zusterhuis PCGS, Campus Sleidinge
Langendam 1b – 9940 Sleidinge

contact en info: 09 358 05 58
Aanmeldingen (donderdag): 09 358 05 59
yugen@pcgs.be
www.pcgs.be

YUGEN
Een plek voor ontmoeting en groei

Semi – residentieel aanbod
voor jongeren van 12 tot 18 jaar
@Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Partner binnen het samenwerkingsverband
kinder- en jeugdpsychiatrie
Gent, Meetjesland en Zuid Oost-Vlaanderen

Visie
Yugen is een plek waar ontmoeting, ervaring en
samenleven centraal staan en hetgeen gebeurt niet
altijd uit te drukken is in woorden.
We gaan samen op weg om krachten, interesses en talenten
van jongeren te (her)ontdekken en vastgelopen processen terug
in beweging te brengen.

Hoeveel dagen of nachten een jongere komt, wordt afhankelijk
van de noden bekeken; er wordt een minimum van twee dagen of
nachten per week verwacht.
Er is geen strikte beperking in behandelduur. Een traject bij Yugen
wordt individueel bepaald en is zo kort mogelijk en zo lang als
nodig. Op regelmatige tijdstippen worden alle betrokkenen
uitgenodigd om samen over het traject na te denken en te spreken.

Werking

Gedeeld traject

We verwelkomen jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar
die emotioneel, relationeel, psychisch ‘vast zijn komen te zitten’.

Wanneer jongeren in opname komen, is het belangrijk dat
hun traject blijvend gezamenlijk gedragen én vormgegeven
wordt met hun leef- en hulpverleningscontext. Zo kunnen
inspanningen vanuit een wederzijdse samenwerking en
betrokkenheid gebundeld
worden om processen te
deblokkeren en nieuwe perspectieven te bieden.

Yugen bestaat uit twee afzonderlijke werkingen:
- Er is de mogelijkheid tot dagopname met een groeps- en
individueel aanbod aan de hand van verschillende ateliers. We
kiezen ervoor om samen met de jongere het traject vorm te geven
aan de hand van diens noden en interesses. Hiervoor kunnen
jongeren op weekdagen van 9u tot 16u bij ons terecht. Dit aanbod
richt zich op jongeren die buiten deze uren binnen hun bestaande
context terecht kunnen.
- Voor nachtopname kunnen jongeren bij ons dagelijks van 17u tot
8u terecht, voor een therapeutisch avondprogramma (op
weekdagen) en overnachting. Dit aanbod richt zich op jongeren die
overdag naar school gaan of een andere, alternatieve daginvulling
hebben. Tijdens het weekend wordt gestreefd naar een verblijf
buiten onze setting met het oog op de verbinding met de eigen
leefomgeving en wordt er geen therapeutisch aanbod voorzien.

Aanmelden
Aanmelden kan elke donderdag van 8u30 tot 16u30
op het telefoonnummer 09 358 05 59.
Iedereen kan aanmelden, er is geen verwijzing nodig.
Zowel jongeren uit Oost- en West – Vlaanderen,
zonder of met een traject binnen de (bijzondere)
jeugdzorg kunnen bij ons terecht.
De heen- en weerbeweging moet uiteraard
(praktisch) haalbaar zijn.

