WAT IS INCLUSIEVE KINDEROPVANG ?

Inclusieve kinderopvang staat voor,
opvang van kinderen
met een specifieke zorgbehoefte,
tussen andere kinderen.

Onze aanpak vertrekt vanuit het
onvoorwaardelijk recht om erbij te horen.
Iedereen, ongeacht zijn achtergrond,
tekorten en mogelijkheden,
is welkom bij Kinderdagverblijf DOREMI.
Het kind wordt gewaardeerd in zijn eigenheid,
waarbij ouders en begeleiders samen werken
in een bondgenootschap.
Specifieke zorgbehoeften kunnen breed
worden geïnterpreteerd.
Niet alleen fysieke beperkingen maar ook
psychische ontwikkelingsproblemen,
kunnen extra zorgbehoeften vragen.

VOOR WIE ?
Alle kinderen tussen 0-3 jaar met specifieke
zorgbehoeften (zowel fysisch als psychisch).

DOOR WIE ?
Het personeel in Kinderdagverblijf DOREMI,
is vertrouwd met het omgaan van:
- Fysieke beperkingen bij kinderen
- Het monitoren van psychologische
ontwikkelingsproblemen.
We volgen hiervoor regelmatig bijscholingen en
organiseren groepsbesprekingen.
Tevens kan worden teruggevallen,
op aanwezige verpleegkundigen.
Deze hebben een jarenlange praktische ervaring
en zijn tevens gespecialiseerd in Spoed en
Intensieve zorgen.
De aanwezigheid van medisch geschoold
personeel, laat toe om professionele en
gespecialiseerde zorgen toe te dienen.
Zo kan het kind tijdens de opvanguren
gespecialiseerde zorgen krijgen, zoals een
glycemiemeting en een inspuiting van insuline,
een blaassondage, sondevoeding, … .

Graag laten we ons ook omringen en bijstaan
door externe deskundigen:
Kinesisten, logopedisten, (thuis)verpleegkundigen,
artsen, infogroepen, … .
zijn hier welkom om ons team, ouders en kind bij
te staan.
We zijn verbonden met het Centrum voor
Inclusieve Kinderopvang (CIK) te Geel.
De inclusiecoach van Geel ondersteunt alle
opvangvoorzieningen in de zorgregio.
Burgstraat 25, 2440 Geel
014 56 73 48

WANNEER ?
Inclusie-aanvraag gebeurt sneller bij kinderen
met een specifieke fysieke zorgbehoefte,
die reeds voor of kort na de geboorte is
vastgesteld.
Maar dat is lang niet voor alle kinderen
het geval. Het komt geregeld voor,
dat de zorgbehoeften pas gaandeweg
aan het licht komen (voor psycho-sociale
problemen).
Bv. als u merkt dat uw kind opmerkelijke
gedragsproblemen, autisme, adhd,
angsten, …. vertoont, kan dit in
aanmerking komen voor een aanvraag
Inclusieve Opvang.

HOE ?
De aanvraag wordt voorbereid door de
organisatoren van Kinderdagverblijf DOREMI.
De Samenstelling van het dossier wordt door hen
verstuurd naar Kind & Gezin.
Ouders worden steeds mee betrokken bij de
inhoud van deze aanvraag.
We vragen steeds vooraf uw toestemming, om
deze subsidie aan te vragen
en de nodige formulieren in orde te maken.

WAAROM EEN AANVRAAG INDIENEN
BIJ KIND & GEZIN ?
Kinderen met een specifieke zorgbehoefte,
zijn kinderen die door medische
of psychosociale problemen
meer intensieve zorgen kunnen nodig hebben.
Professionele begeleiding hierbij is meer
arbeidsintensief en vereist soms aangepast
spelaanbod, aanpassingen aan infrastructuur, … .
Via een aanvraag, worden we door Kind & Gezin
extra financieel ondersteund.
Daarnaast kunnen we beroep doen op extra
pedagogische ondersteuning,
om ons handelen nog beter af te stemmen
op de zorg die jouw kind nodig heeft.
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