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Wie zijn wij?

Tugra Zorg & Welzijn is een multiculturele 
organisatie, actief in Gelderland. Onze 
medewerkers zijn geboren en getogen in 
Nederland en hebben diverse culturele 
achtergronden. Die multiculturele achtergrond 
stelt ons in staat om optimaal en met veel 
aandacht in te spelen op de belevingswereld 
van onze cliënten. Persoonlijk, dynamisch, 
betrokken, integer én kleurrijk.

Aanmelden
Aanmelden voor opvoedondersteuning 
verloopt via de gemeentelijke wijk-/
sociaalteams en/of gezinsvoogd, 
jeugdzorginstantie, huisarts of school. Na 
aanmelding vindt eerst een intake plaats. Bij 
een verwijzing vanuit de Jeugdwet is de hulp 
aan gezinsleden kosteloos.

−	 Zorgadvies
−	 Opvoedondersteuning
−	 Gezinsbegeleiding
−	 Individuele	begeleiding
−	 Omgangsbegeleiding:	in	combinatie	met		
	 ons	eigen	omgangshuis!
−	 Thuiszorg

Voor wie? 
Elke inwoner van de provincie Gelderland 
kan een beroep doen op onze hulpverlening. 
Onze dienstverlening is breed inzetbaar. Denk 
bijvoorbeeld ook aan hulp aan vluchtelingen 
zonder verblijfsvergunning. 

Tugra heeft veel kennis en ervaring 
in huis 

Wij bieden:

Meer weten over 
onze diensten? Neem 

vrijblijvend contact met 
ons op!

Wat als de kloof tussen kind en 
ouder(s) groeit? 

Hoe kom je als gezin weer dichter 
tot elkaar? 

Met de warme ondersteuning van 
Tugra Zorg & Welzijn.



Samen sterk
Maar dat lukt niet zomaar. Daar is liefde, aandacht, 
wilskracht en de juiste begeleiding voor nodig. Bij 
ons draait het om het welzijn van het kind, dat recht 
heeft op een veilige, vertrouwde en liefdevolle 
leefomgeving. Hoe bereik je dat? Door samen
hulpverleners, ouder(s), andere gezinsleden en 
betrokken professionals − sterk te staan.

Op weg naar beter...

Tugra Zorg & Welzijn biedt gezinnen professionele 
opvoedondersteuning: van lichte opvoedvragen 
tot complexe opvoedproblematiek met verstoorde 
gezinsrelaties. De hulp en begeleiding is gericht op 
kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar die nog thuis 
wonen of uit huis zijn geplaatst. Wij zetten deze 
gezinnen terug in hun kracht.

Waar voelt een kind zich het meest veilig, geborgen, 
vertrouwd en helemaal zichzelf? In de meeste 
gevallen thuis, in het gezin. Maar wat als een kind zich 
thuis niet thuis voelt? Als het zich onbegrepen voelt? 
Als de onderlinge warmte, harmonie en verbinding 
bijna verdwenen zijn en álle gezinsleden daaronder 
lijden? Wat als de kloof tussen kind en ouder(s) 
groeit en er geen communicatie meer is? Hoe kom 
je dan weer dichter tot elkaar? Hoe verstevig je de 
gezinsband? Met de hulp van Tugra Zorg & Welzijn. 

Bij Tugra openen we ons hart voor cliënten. We 
hebben een persoonlijke, onderscheidende en 
mensgerichte aanpak. Geen situatie is hetzelfde. We 
verdiepen ons in úw verhaal en doen er alles aan om 
ú te helpen. Ons doel? Op weg naar beter, véél beter: 
dat ouder(s) en kind(eren) elkaar weer in de armen 
mogen sluiten en samen, als gezin, de toekomst 
kunnen omarmen.

Opvoedondersteuning

Tugra Zorg & Welzijn zet 
gezinnen terug in hun kracht

Aanpak: werken vanuit de eigen kracht
Tugra streeft ernaar om de zelfredzaamheid van 
gezinsleden te vergroten. Daarbij zetten we in op 
ieders eigen kracht. Een professional van Tugra 
brengt, aan de hand van gesprekken en observaties, 
de situatie in kaart. Vervolgens motiveren we alle 
gezinsleden om een positieve bijdrage te leveren aan 
de situatie. De sessies met kinderen hebben altijd een 
creatieve insteek, zodat zij niet overbelast raken door 
de hulpverlening. De duur van de hulpverlening is 
afhankelijk van de complexiteit van de problematiek.

−   Bij opvoedondersteuning	
	 geven	wij	de	ouder(s)	onder	meer	advies	op	het	
	 gebied	van	structuur,	grenzen	stellen	en		
	 consequent	optreden.	Ook	helpen	we	bij	het		
	 versterken	van	de	communicatie:	hoe	kom	je	
	 bijvoorbeeld	tot	gemeenschappelijke	afspraken?

−   Bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing 
 werken	wij	regelmatig	samen	met	de	
	 desbetreffende	gezinsvoogd.	Wij	doen	er	alles	aan	
	 om	een	kind	tóch	thuis	te	laten	wonen	of	de	duur	
	 van	ondertoezichtstelling	te	verkorten.	En	wanneer		
	 een	jeugdige	na	uithuisplaatsing	terugkeert	naar		
	 huis,	zorgen	wij	voor	de	juiste	begeleiding.

Met de hulp van Tugra Zorg & Welzijn... 
kind en ouder(s) samen liefdevol verder!

Opvoedondersteuning is 
een verzamelbegrip voor 

preventieve activiteiten en 
interventies die tot doel hebben 

de opvoedingscompetenties 
van ouders te vergroten en de 

opvoedingssituatie te verbeteren. 
[Bron: NJi]


