Opvoedtraining
Kinderen zijn heel erg leuk.
Ze opvoeden is niet altijd makkelijk.
Vindt u het opvoeden lastig?
Wilt u dat iemand u ondersteunt bij het opvoeden van uw kinderen?
Of heeft u vragen en wilt u daar graag een keer met iemand over
praten? Bijvoorbeeld over:
• het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin
• seks
• omgaan met doof of slechthorend zijn
• stimuleren van gewenst gedrag en omgaan met ongewenst gedrag
• twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur)

Opvoedtraining
voor dove, slechthorende en
horende ouders/verzorgers

De opvoedtrainers van GGMD beantwoorden uw vragen en
ondersteunen u bij het opvoeden van uw kinderen.
U kunt ons ook inschakelen als:
• uw kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt
• u een kind heeft met een beperking
• er een ondertoezichtstelling (ots) is
Opvoedtraining kan ook deel uitmaken van een behandeling die uw
kind bij GGMD krijgt.
Wij bieden opvoedtraining aan:
• dove ouders
met dove, slechthorende of horende kinderen
• slechthorende ouders

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij hebben locaties door heel Nederland.
telefoon:

088 – 43 21 700

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

website:

www.ggmd.nl

met dove, slechthorende of horende kinderen
• horende ouders
met dove of slechthorende kinderen

Ondersteunen naar leeftijd

Kosten

Wij geven praktische opvoedtraining aan gezinnen met kinderen in de

De gemeente betaalt deze zorg.

leeftijd van 0 tot 18 jaar.

U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage.

De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind.

Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de
huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Wij werken systeemgericht

Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het

Systeemgericht betekent dat onze opvoedtrainers ondersteuning bieden

verwijzen.

aan het hele gezin.

Deze informatie is voor uw huisarts, jeugdarts of specialist.

Dus zowel aan de ouders als aan de kinderen.
Meer informatie en aanmelding
GGMD werkt met 1gezin1plan

Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met GGMD:

1gezin1plan houdt in dat er een gezinsplan wordt gemaakt als bij een

Telefoon:

088 – 43 21 700

gezin meerdere hulpverleners van GGMD of andere instanties betrokken

Sms:

06 – 10 908 606

zijn.

E-mail:

contact@ggmd.nl

Het gezin en de betrokken hulpverleners en instanties houden zo goed

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via

zicht op wie wat doet.
Wij komen bij u thuis

www.ggmd.nl/contact
Teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

Website:

www.ggmd.nl

De opvoedtrainers van GGMD komen bij u thuis.
Want het gaat om uw kind en uw gezin.
Als dat nodig is, gaan we ook mee naar organisaties zoals het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG), school of de huisarts.
Deskundige medewerkers
Bij GGMD werken deskundige opvoedtrainers.
Zij begrijpen uw vragen en problemen, en hebben de kennis en ervaring
om u te helpen
Onze opvoedtrainers kunnen met u communiceren en kennen de
dovencultuur.
Als u dat prettig vindt, is een schrijftolk- of gebarentolk bij de
gesprekken aanwezig.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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