Manifest Veerkrachtig Opgroeien

‘Je hoort erbij en je doet mee’
Wij zijn Jeugddorp De Glind. Een dorp dat de kracht van het gewone leven verbindt met grondige kennis van de
jeugdhulp. Wij bundelen middelen, kennis, jarenlange ervaring, wil, overtuiging én de benodigde partijen om bij
te dragen aan de toekomst van jeugdigen. Jeugddorp De Glind is dé plek waar uithuisgeplaatste jeugdigen en
jeugdigen uit de regio met complexe ontwikkelvragen veerkrachtig kunnen opgroeien. Veerkrachtig opgroeien
is: ‘het vermogen ontwikkelen om te kunnen omgaan met de uitdagingen die het leven je stelt’.
Samen bieden wij aan jeugdigen wonen, leren/werken en vrijetijdsbesteding. Wat ons uniek maakt is dat we dit
doen in een bijzondere setting: een gewoon, maar toch ook bijzonder dorp waar alles gericht is op, en bijdraagt
aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Als dorps geheel bundelen we onze krachten
en bieden we jeugdigen de optimale mogelijkheden om veerkrachtig op te groeien.

Onze pedagogische visie

Onze samenwerkingsformule

Wanneer we jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag of complex trauma toekomst willen geven,
moeten we zorgen dat hun binnenwereld weer veilig, warm en stabiel wordt. Erbij horen en meedoen
is daarbij van groot belang.

In Jeugddorp De Glind werken we allemaal vanuit
hetzelfde gedachtegoed, hetzelfde plan en dezelfde
kaders; de formule van Jeugddorp De Glind.

In Jeugddorp De Glind staan we voor veerkrachtig
opgroeien en werken we met zijn allen vanuit 5
uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Wij zorgen voor een veilige plek
Wij werken aan bestaansgrond
Wij bieden toekomst
Wij sluiten aan bij wat er is
Wij leveren kwaliteit

Onze missie
Werken aan toekomstperspectief voor en mét jeugdigen met complexe vragen op alle leefgebieden;
wonen, leren/werken, vrijetijdsbesteding, binnen de
unieke context van een dorpsgemeenschap.
Onze visie
Jeugdigen met complexe vragen hebben de kracht
van het gewone leven nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen richting volwaardig burgerschap.

De complete teksten van ‘Pedagogische visie Jeugddorp De Glind’ en ‘Formule Jeugddorp De Glind’ zijn beschikbaar bij Stichting Jeugddorp De Glind.

○
○

Ja, ik sta voor de principes van Jeugddorp De Glind en onderteken daarom graag dit manifest.
Ja, ik sluit me graag aan als partner bij Stichting Jeugddorp De Glind en draag op die manier bij aan
Glindse krachtenbundeling die maakt dat jeugdigen veerkrachtig kunnen opgroeien.
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