Wat is het CAW?
Iedereen heeft het wel eens moeilijk

Ook voor jongeren

Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij
vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg
doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat
het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht
op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp.

Het CAW is er ook voor jongeren. Zij kunnen met
al hun vragen en problemen terecht in het JAC, een
aanbod specifiek voor jongeren.

Daarvoor is het CAW er

Het CAW wil diegenen die het moeilijk hebben de
nodige steun geven om zelf terug verder te kunnen.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
helpt mensen met al hun vragen en problemen die
te maken hebben met welzijn. Je kan er terecht
met elke vraag. Een moeilijke relatie. Persoonlijke
problemen. Financiële, administratieve, juridische,
materiële of woonproblemen. Problemen in je
gezin, familie of buurt,... We bieden ook hulp aan
slachtoffers van geweld en misbruik, mensen die
betrokken zijn bij verkeersongevallen en misdrijven,
en aan (ex-) gedetineerden en hun naasten.
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Het CAW versterkt welzijn

Het wil rust bieden aan diegenen die dat kwijt zijn,
de mogelijkheden van mensen versterken, mensen
bijstaan in het benutten van hun basisrechten. Het
wil elke vorm van uitsluiting tegengaan en vecht
voor een menswaardig leven voor iedereen.
Het CAW komt op voor gelijke kansen en streeft
naar een harmonieuze samenleving.

Wat doet het CAW?
Het onthaal luistert naar je verhaal
Iedereen met een vraag of probleem kan terecht
op het onthaal van een CAW.
In het onthaal wordt je vraag verhelderd en
bekijken hulpverleners samen met jou hoe ze
je verder kunnen helpen. Het onthaal biedt een
luisterend oor en geeft je ook meteen informatie,
advies en hulp waar nodig. Het kan zijn dat je
met één gesprek voldoende hebt, maar het kan
ook zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn.
Alles verloopt volgens jouw tempo.

Je kan op het onthaal langskomen, maar je kan ook
bellen naar 078/150 300, mailen via www.caw.
be/mail en chatten via www.caw.be/chat. Als
je dat wil, kan je anoniem contact met ons opnemen.
Een hulpverlener kan soms ook langskomen bij jou
thuis als je zelf moeilijk tot bij ons geraakt.
Een overzicht van de verschillende onthaalpunten
in Vlaanderen en Brussel vind je op www.caw.be/
zoek-je-hulp. Je kan ook zoeken op postcode of
woonplaats op www.caw.be/caw-in-je-buurt.

We respecteren altijd je eigen keuzes. Je kiest zelf
of je geholpen wil worden en op welke manier. We
kijken altijd naar je mogelijkheden en passen ons
zoveel mogelijk aan jou aan.

De hulp is gratis. Enkel wanneer je nood hebt aan
opvang betaal je verblijfskosten. Als je hiervoor
te weinig middelen hebt, betaalt het OCMW dit
verblijf.
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Wat doet het CAW?
Begeleiding
Wie nood heeft aan meer dan enkele gesprekken
kan begeleiding krijgen.
Het CAW biedt onder andere woonbegeleiding,
begeleiding bij gezins- en relatieproblemen,
bij opvoedingsproblemen, bij persoonlijke
problemen, financiële en administratieve
problemen.
Het CAW begeleidt ook slachtoffers van
geweld en misbruik, mensen die betrokkenen
zijn bij verkeersongevallen en misdrijven, (ex-)
gedetineerden en hun naasten.
Tenslotte wordt er ook gerechtelijk opgelegde
hulp geboden. Dat kan gaan over een leermaatregel
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die de rechter oplegt aan iemand die een misdrijf
pleegde.
Het kan ook gaan om een beslissing van een rechter
die het contact wil herstellen tussen ouder en kind.
Hiervoor voorzien CAW’s een bezoekruimte,
waar ouder en kind elkaar kunnen ontmoeten en
waar hulpverleners hen ondersteunen. Ook een
jeugdrechter kan naar het CAW doorverwijzen.
Elke begeleiding is gratis. Enkel voor opvang betaal
je verblijfskosten.
Als je hiervoor te weinig middelen hebt, betaalt
het OCMW dit verblijf. De begeleiding in het
opvangcentrum is wel gratis.

Wat doet het CAW?
Crisishulp
Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand
lopen, bekijken we samen met jou welke actie er
nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg.

In elke regio werken de CAW’s samen met heel
wat andere organisaties om oplossingen aan te
kunnen bieden in een crisissituatie.

In een crisissituatie kan je nood hebben aan
verschillende zaken. Een tijdelijke rustperiode, een
opvangplaats, een snel advies, gesprekken om te
zoeken wat je wil veranderen, een doorverwijzing
naar meer aangepaste hulp,...

Voor crisissituaties bij minderjarigen kunnen
professionele medewerkers terecht op het
crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. Per
regio is er een centraal meldpunt, waar de CAW’s
deel van uitmaken. Er wordt gekeken welke hulp
het meest gepast is voor de situatie.

Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zullen
we steeds samen met jou kiezen voor de minst
ingrijpende oplossing.
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Meer info hierover vind je op de websites van
Jongerenwelzijn en Integrale Jeugdhulp.

Wat doet het CAW?
Opvang

Preventie

Als je daar nood aan hebt, kan je ook in een
opvangcentrum van het CAW terecht. Er zijn
verschillende vormen van opvang, waar je
afhankelijk van de aard van je probleem, terecht
kan.

Het CAW wil ook werken aan het voorkomen van
problemen. Er wordt zowel ingezet op individuele
preventie, als op algemene preventie.

Er is crisisopvang, mannenopvang, vrouwenopvang,
jongerenopvang, gezinsopvang en beveiligde
opvang (zoals een vluchthuis). Welke soort opvang
er beschikbaar is, verschilt per regio.
Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs.
Er is een maximumdagprijs vastgelegd. Als je niet
over voldoende inkomen beschikt zal een OCMW
deze verblijfkosten betalen.
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Verschillende CAW’s organiseren vormingen of
groepswerking. Er lopen ook heel wat projecten
en acties, die gebaseerd zijn op een initiatief van,
of een samenwerking met een CAW.
Tenslotte geeft het CAW ook signalen aan het
brede publiek en aan beleidsmakers over wat wij in
de dagelijkse praktijk opmerken. Evoluties die ons
verontrusten, of bepaalde vragen die steeds meer
voorkomen in ons onthaal.
Steeds met het oog op het algemeen welzijn.

Waar vind je het CAW?
Er zijn elf erkende CAW’s in Vlaanderen en Brussel.
Op de kaart hieronder zie je het werkingsgebied per CAW.

Onthaalpunten

Jongerenonthaalpunten

Elk CAW heeft verschillende onthaalpunten
waar mensen terecht kunnen.

In elk CAW is er ook een specifiek aanbod voor
jongeren, het JAC.

Een overzicht van de verschillende onthaalpunten
in Vlaanderen en Brussel vind je op
www.caw.be/zoek-je-hulp.
Je kan ook zoeken op postcode of woonplaats op
www.caw.be/caw-in-je-buurt.

Een overzicht van de JAC’s vind je op
www.jac.be/zoek-je-hulp. Je kan ook zoeken
op postcode of woonplaats op
www.jac.be/jac-in-je-buurt.
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