Een crisis; wie kan ik bellen?

Hoe kan ik hulp van Omnia krijgen?

Als je in begeleiding en/of behandeling bent, maak
je afspraken met je hulpverlener over zijn/haar
bereikbaarheid.
Omnia is van maandag tot donderdag bereikbaar
van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 13.00 uur op
telefoonnummer 040-2027129.

Omnia kan ingezet worden via gemeentelijke
wijkteams of bijvoorbeeld een Centrum Jeugd en
Gezin, huisartsen, jeugdartsen, andere medische
specialisten en gecertificeerde instellingen in deze
regio. Zij kunnen rechtstreeks verwijzen naar het
hulpaanbod van Omnia Jeugdzorg.

Is er sprake van een crisis in de avonden of
weekenden, dan is SpoedvoorJeugd bereikbaar op
telefoonnummer 088-0666 999.

Sterk in cultuursensitief werken

Cliënttevredenheidsonderzoek
Omnia vindt het belangrijk wat jouw mening is over onze hulpverlening. Daarom komt een medewerker van
Omnia bij je langs om hierover vragen te stellen. Dit zal aan het einde van het traject plaatsvinden. Omnia
stelt het zeer op prijs als je hieraan wilt meewerken zodat wij onze kwaliteit blijven verbeteren.

+31 40 2027129

www.omnia-jeugdzorg.nl

info@omniajeugdzorg.nl

Pastoriestraat 147, 5612 EK Eindhoven

Opvoeden is leuk, maar niet altijd makkelijk…
Het is soms een uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en
gelukkig opgroeien. Van belang is dat kinderen de grenzen kennen, weten
wat goed en fout is, en zich gehoord, gezien en geliefd voelen. Wanneer je
hierbij hulp nodig hebt, kan Omnia Jeugdzorg opvoeders ondersteunen bij
zowel grote als kleine vragen.
Wil je meer weten, lees dan snel verder

ONS AANBOD
WIE ZIJN WIJ?
Omnia Jeugdzorg is een gecontracteerde zorgaanbieder
voor de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.
Wij geloven in cultuursensitieve hulpverlening waarbij
afstemming en verbinding met jouw gezin van belangrijke
waarde is om tot resultaten te komen.
Omnia is in de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg dé
specialist voor cultuursensitieve hulpverlening. Onze kracht is
een team met veel diversiteit.
Voor ieder gezin is er een hulpverlener waarmee het ‘klikt’, dat is
waar wij in geloven!

VOOR WIE IS DE HULP?
Omnia biedt ondersteuning en hulp aan gezinnen met
opvoedingsvragen of problemen. Wij zijn er voor alle gezinnen
met kleine en grote vragen.

Met onze ‘hulp op maat’ willen we jou in je kracht zetten als opvoeder. Zodat jij je kinderen kunt helpen zich
positief te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij er om te voorkomen dat er een zwaardere vorm van hulpverlening
nodig is.

HOE GAAT OMNIA TE WERK?
Omnia is gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen met verschillende culturele achtergronden.
De hulp wordt geboden door ervaren en gekwalificeerde hulpverleners. De hulpverlener gaat met jou op
zoek naar oplossingen die de problemen kunnen verminderen of geheel oplossen. Wij werken samen met
personen die voor jou belangrijk zijn. Alle stappen worden met jou besproken en jouw ideeën over mogelijke
oplossingen zijn hierbij erg belangrijk. Onze hulp is kosteloos. Wil je meer weten, kun je ons altijd bellen op
040 2027129

