
Telefoon
0478 99 00 37
 
Mail
 
 
Adres
Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge

op afspraak 
zonder afspraak op woensdag 

Persoonlijk gesprek 

     tussen 13u - 20u
 
Chatten met een JAC kan elke
werkdag van 13u tot 19u via
www.jac.be/chat

#JACBRUGGE

jongerenonthaal van

Noord-West-Vlaanderen

jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

jacBrugge

Contact

jac.be

Brugge

Niet tevreden met de hulp- en dienstverlening? 
Je kan een klachtenformulier verkrijgen op het JAC 

of bij de administratieve zetel. 



Op het JAC werken hulpverleners. Zij staan klaar
voor elke (persoon die bezorgd is om een)
jongere die met vragen zit. 
 
De hulpverleners gaan ook preventief aan de
slag met groepen. Ze geven informatie over
thema's die de groep interessant vindt en meer
over wil weten. 

Hoe ? Hulp ?Wat ?
Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is er voor
jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Je kan persoonlijk langs komen, ons
telefoneren, smsen, een e-mail sturen of chatten. 
 
Je kunt rekenen op een hulpverlener die samen met
jou alles op een rijtje zet, verschillende
mogelijkheden met jou verkent en je ondersteunt in
je beslissing.
 
Wij werken vrijwillig en vrijblijvend. Onze hulp is
gratis en kan anoniem. Je verhaal wordt steeds
serieus genomen.

De JAC-medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij
mogen dingen die zij horen of te weten komen niet
zomaar verder vertellen zonder toestemming van de
jongere.
 
Alleen wanneer de integriteit van jongeren of hun
context in gevaar is, of als er zich een noodtoestand
voordoet, hebben de medewerkers meldingsplicht.
Jongeren worden altijd op de hoogte gebracht van
stappen die het JAC onderneemt.

Als jongere heb je recht op volledige, objectieve en
juiste informatie over al je vragen en behoeften. Alle
info 'vertalen' we op maat zodat het begrijpbaar is.
 
Soms heb je niet voldoende aan een informatief
antwoord en gaan we dieper in op de achterliggende
problematiek. We vertrekken vanuit jouw
mogelijkheden als jongere en proberen je sterker en
vaardiger te maken. In ons advies geven we
voorrang aan de minst ingrijpende oplossing.
 
Indien onze hulp niet of onvoldoende aansluit op je
vraag, zoeken we samen naar een meer gepaste
dienst- of hulpverlening en gaan we
je doorverwijzen. Dit kan zowel binnen als buiten het
CAW zijn. Inspraak en participatie door jou en/of
jouw context zijn hierbij belangrijk. 

Elke JAC-medewerker handelt met respect voor de rechten
van de minderjarige, zoals omschreven in het Decreet
Rechtspositie Minderjarigen.

Je wil alleen gaan wonen, je hebt ruzie met je ouders,
je moet een schoolwerkje maken over drugs, je voelt
je slecht in je vel, je hebt vragen over seksualiteit, je
bent bezorgd om een vriend(in),... ? 
 
Je kan met elke vraag terecht in het JAC: wonen,
relaties & seks, rechten, je goed voelen, alcohol &
drugs, vriendschappen & familie,...


