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HULP ACTIES INFORMATIE
ADVIES BEZOEKWERK

* Hoge kwalitatieve en onafhankelijke jeugdhulp in

   het belang van kinderen en ouders

* Objectieve voorlichting in elke gemeente over alle jeugdzorg o.a.

    over ambulante intensieve thuisbegeleiding

* Bewustwording van de hoge onkosten van veel te veel uithuisplaatsingen

* Terugdringen drama’s rond bezoekregeling

* Ouderparticipatie/ouderplatform in elke gemeente

* Gemeentelijke of regionale ombudsman

   en/of klachtenpersoon in elke gemeente

* Optimale transparantie over de jeugdhulpkosten in elke gemeente

* Veranderingen in het kinderrecht/familierecht:

 A.   Geen definitieve gezagsontheffing en jaarlijks revisie onderzoek

 B.   Geen uithuisplaatsingen meer alleen in extreme situaties

 C.   Afschaffing definitieve uithuisplaatsing en/of invoering

        jaarlijks revisie-onderzoek

 D.   Rechten van uithuisgeplaatste kinderen worden

        frequent geschonden, versterk hun rechten

 E.   Omgangsrecht voor opa’s en oma’s bij echtscheiding

 F.   Bescherming en uitbreiding van de rechten van het kind o.a.

        invoering kindadvocaat

 G.   Uitbreiding spreekrecht ouders en familie bij kinderzaken

 H.   Meer openheid over dossiers

 I.    Geen belangenverstrengeling bij rechters 

Kaagwerf 42, 2804 MT Gouda
T. 06 20 67 30 29 · info@dutchchildcenter.nl

www.dutchch i ldcenter.n l

Dat moet anders :

- oudercursussen kinderrecht

- beter opgeleide kinderrechters

- verandering  kinderrecht,

- betere kinderadvocaten door

  specialisatie.

Helpen door te geven EN door

vrijwilliger te worden.

 HULP, ZORG,

STICHTING, RAAD,

BUREAU, CENTRUM,

 JEUGDZORG IS EEN JUNGLE.
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VOOR WAARHEIDSVINDING
VOOR GOEDE KINDERADVOCATEN

VOOR RECHTEN VOOR KINDEREN EN OUDERS
WEG MET VOOGDEN

MEER AMBULANTE HULP
MINDER DRAMA’S

MEER VOORLICHTING

STICHTING

STICHTING
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30.000 kinderen
 onder toezicht.....GESTELD 

VAAK  IN AANLOOP NAAR MEER

21.000 kinderen
uit huis...... GEPLAATST

VAAK VOOR ALTIJD

                   

is een vrijwilligersorganisatie:

voor ouders door ouders,

voor kinderen door kinderen

en

dus helemaal afhankelijk van je actie,

je gift,

je medewerking voor

 kinderen en ouders in de knel/kinderen kwijt

Lees de site DUTCH CHILD CENTER.NL en 

-  meld je klacht of  angst 

- meld je belangstelling voor een avond

 - bestel een infopakket

- ga meedoen in uw plaats/regio

GEEF JE ZELF  EEN STEM

-ACTIE

-ADVIES

-BEGELEIDING

-BEDREIGING

-BEZOEK

-BEZOEKREGELING

-CONTACT

-DOCUMENTATIE

-EFFECT

-FAMILIEGROEPSPLAN

-GEZAG

-GECERTIFICEERDE

  INSTELLING(G.I.)

-HECHTING

-HULP

-HECHTINGSSTOORNIS

-INZAGERECHT

-INSTANTIES

-JEUGDZORG

-JUNGLE VAN JEUGDZORG

-JUSTITIE

-KIND IN DE KNEL

- KIND KWIJT

-LANGDURIG

-MACHT

-MELDING

-NETWERK

-OUDERVERSTOTING

-OUDERVERVREEMDING

-OUDERLIJKE MACHT

-PARTIJ

-RADELOOSHEID

-RAPPORTAGE

-RECHTBANK

-REGIE

-STICHTING

-TERUGPLAATSING

-TERUGKEER

-UITHUISPLAATSING

-WETGEVING

-ZELF IN ACTIE KOMEN

-ZELF REGIE HOUDEN

LET OP  :
AANNAMES / INDRUKKEN / VERMOEDENS VAN 

JEUGDBESCHERMERS
KINDERRECHTERS NEMEN ALLES AAN

GEEN WAARHEIDSVINDING

PAS OP
VOOR ALLE INSTANTIES

VEEL TE VEEL
ONRECHT

JOUW ACTIE EN JOUW BIJDRAGE
IS

HARD NODIG
!

STICHTING


