Er du bekymret
for dit barn?
Barnets historie er nøglen til
bedre trivsel og funktion

Hvem er vi?

Målet er at blive glad og velfungerende
Det går ikke altid af sig selv, når der har været særlige forhold
ved graviditet, fødsel, efterfødselsforløb eller i småbørnsperioden.
Det kan medføre mistrivsel og en skæv udvikling for barnet i
mange år fremover og på den måde blive en svært belastende
faktor for barnet og familien.
Barnet eller den unge kan fx have problemer med
koncentration, indlæring, følelsesliv, aktivitetsniveau, vækst,
adfærd og socialt samspil. Nogle børn bliver indesluttede og
tilbageholdende, andre bliver hyperaktive og udadreagerende.
Det mindre barn kan tillige have udfordringer på områderne
søvn, spisning og immunforsvar.
Uden den rigtige indsats kan der opstå en negativ spiral med
nedsat livskvalitet for barnet og dets familie, og det kan være
uhyre vanskeligt at udfylde forældrerollen.
Men det er muligt at forebygge og behandle disse følger og
opnå et harmonisk liv med høj livskvalitet.
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Helhedsorienteret handleplan
Overblik og målrettet handleplan.
Handleplanen indeholder indsatsforløb med træning,
terapi, kostfokus og pædagogiske redskaber og er altid
helt individuel.
Udgangspunkt i barnets/den unges historie, nuværende
livsvilkår og realistiske muligheder.
Stort set alle dysfunktioner kan mindskes.
Både børn og forældre besidder store potentialer for
håndtering af udfordringerne og kan skabe store positive
forandringer.
De meget væsentlige faktorer for barnets eller den unges
udviklingsmuligheder er den neurologiske og følelsesmæssige tilstand, det daglige miljø, samspilsbetingelserne,
rytmen, søvnen og kosten.
Hjernen og nervesystemet kan stimuleres, og dermed kan
koncentration, stressniveau, indlæring, adfærd m.m.
påvirkes i positiv retning.
Daglig pædagogik i både hjem og pasningstilbud/skole er
essentiel.
Forældres og søskendes følelsesmæssige tilstand samt
vilkår, ressourcer og behov er med i vurderingen.
Vi ser på den samlede familie.
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Coaching og
rådgivning til
fagfolk

Rafael Centeret er en selvejende institution, der ledes af
coach, forfatter og specialkonsulent Jonna Jepsen.
Vi tilbyder en unik sammensætning af rådgivning,
forebyggelse og behandling til
familier med børn og unge, der
har nedsat trivsel og en skæv
udvikling.
Vi har en særlig niche på
området for tidligt fødte børn,
unge og voksne, men har lige
så mange børn og unge, der er
født til tiden eller senere.
Som forældre til et barn eller
en ung i nedsat trivsel og
skæv udvikling kommer man
først til en udredende samtale.
Her aftales i fællesskab en
helhedsorienteret indsats
Som selvejende institution er
vi et privat foretagende, og
alle, der har behov, kan
konsultere centeret.
Se uddrag af lovgivningen på
området for offentlige bevillinger på vores hjemmeside.

Rafael Centeret tilbyder også
coaching og rådgivning til
fagfolk, der arbejder med for
tidligt fødte og andre børn og
unge med trivsels- og
udviklingsproblemer.
Det kan fx være rådgivning ved
opstart af specialgruppe i dagpleje, institution eller skole,
vejledning til pædagoger,
skolelærere og tværfaglige
teams samt gennemførsel af
tværfaglig indsats i specialklasser.
Kontakt os og hør nærmere
om mulighederne.

Tidsbestilling:
Telefon: 7020 1509
dagligt kl. 9-16.
Eller pr. mail til
post@rafaelcenteret.dk
Se priser på
www.rafaelcenteret.dk
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