AMBER
AMBER is de afkorting van ‘ambulante begeleidingsdienst regio Leuven’.
Amber beschikt over twee werkvormen die erkend zijn binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en één
project dat erkend is door kind en gezin.
Amber heeft een erkenning als dienst voor begeleid zelfstandig wonen (BZW), categorie 6 binnen de
Bijzondere Jeugdbijstand, voor de begeleiding van 16 jongeren.
We hebben een erkenning als thuisbegeleidingsdienst (TB), categorie 5 binnen de Bijzondere
Jeugdbijstand, voor de begeleiding van 16 gezinnen.
Het project intensieve gezinsondersteuning (IG) is als project erkend door Kind en Gezin tot december
2006. Het project begeleidt 4 gezinnen.
Als ambulante begeleidingsdienst voorziet de vzw niet in residentiële opvang voor kinderen en
jongeren, maar biedt Amber de jongeren/gezinnen een begeleiding in hun eigen woon- en leefwereld.
Onze begeleiding is een hulpverleningsproces dat we samen met de jongere/het gezin aangaan. Door
gebruik te maken van de mogelijkheden van de kinderen, jongeren, hun gezin en hun omgeving streven
we ernaar hun levenskwaliteit te verhogen en de maatschappelijke integratie te bevorderen.
We werken met afzonderlijke teams voor de drie werkvormen. Er zijn in totaal 19 mensen werkzaam.

Het project
Als ambulante begeleidingsdienst komt Amber permanent in aanraking met cliënten die zich in een
maatschappelijk achtergestelde positie bevinden waardoor ze een aantal basisbehoeften moeilijk of niet
kunnen invullen.
Via een samenwerking tussen Rotary en Amber wil men komen tot een gestructureerde aanvraag - en
beslissingsproces dat moet toelaten de grootste noden te kunnen invullen. Deze invulling kan zowel uit
materiële als uit financiële steun bestaan.

Beschrijving van het project
De noden die we als ambulante begeleidingsdienst merken bij onze cliënten zijn zeer gevarieerd en
afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt.
Bij de gezinnen merken we vaak situaties waarin aan de basisbehoeften van kinderen moeilijk kan
voldaan worden. We denken aan geld voor therapie voor de kinderen, lidgeld voor een sportclub of
andere ontspanningsmogelijkheden, kosten van de school en schoolreisjes, de aanschaf van een
minimale uitzet voor de komst van een baby, geld voor een vakantiekamp voor de kinderen, geld voor
vervoer, cadeautjes enz.
Jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen hebben soms onvoldoende middelen om een
huurwaarborg te betalen of om zich minimaal te installeren in een nieuwe woonst. Ook onderwijs,
medische verzorging en/of therapie vergen soms bijkomende kosten die deze jongeren niet kunnen
dragen.
Vanuit de individuele begeleidingsrelatie met de cliënt zoekt een begeleidster mee naar mogelijke
oplossingen voor deze individuele noden. Vaak is het echter onmogelijk om een oplossing te vinden.
Vandaar het project om via gestructureerde aanvraag (Amber stelt samen met de gezinnen/jongeren een
aanvraag op) en beslissingsproces (Rotary) te komen tot een invulling van een aantal basisbehoeften.
Deze invulling kan zowel uit materiële als uit financiële steun bestaan.

Concrete verwachte resultaten
Bijdragen tot het kunnen deelnemen van jongeren en kinderen aan normale maatschappelijke
activiteiten en de invulling van een aantal basisbehoeften voor zij die hier het meest nood aan hebben.
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