
 

ESTAS   
vzw De Pa�o 

 

Betrokken  

en met kracht  

Via de diverse afdelingen en hun werkingen van De 

Pa�o willen we in de jeugdhulp een antwoord 

bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun 

omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht 

van mensen. 

Contact: 

ESTAS  

Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

Estas@depatiovzw.be 

050 / 123 555  

ESTAS is een afdeling binnen vzw De Pa�o.  

De Pa�o is een vzw binnen de bijzondere jeugd-

hulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Onze 

werking is erkend door het agentschap Jongeren-

welzijn van het Vlaams Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin.  

Binnen Jeugdhulp De Pa�o zijn er verschillende  

soorten hulpverlening verspreid over de diverse 

afdelingen: De Schoor, De Kerseboom, Cruusho-

ve,  ‘t Groot Hersberge, Kleine Dennen, Kamer-

training Brugge en HerKern. Binnen deze soorten  

hulpverlening kan er naadloos geschakeld wor-

den. 

Daarnaast zijn er ook de afdelingen OOOC ‘t Laar, 

Bureau Alterna�eve A�andeling Brugge (BAAB), 

en Estas. 

Maatschappel i jke  ze tel  vzw De Pat io:  

El f-Ju l i s t raa t 32,  8000 Brugge  

 050 33 32 09 - contact@depat iovzw.be  

 

www.depat iovzw.be 

Ligging & Contact 

De leefgroep is geves�gd in een vleugel binnen de 

Sint-Andries abdij van Zevenkerken (Brugge), mid-

den in de bossen.  

Omkadering 

8 begeleiders en 1 hoofdbegeleider 

2 logis�eke medewerkers  

1 administra�ef medewerker 

1 pedagogisch coördinator 

1 afdelingsdirecteur 



Visie 
Binnen ESTAS willen we de JONGEREN een VEILIGE EN 
STABIELE omgeving en CONTEXT bieden, en hen laten 
GROEIEN in het nemen van VERANTWOORDELIJKHEID. 

 JONGERE: Niet-begeleide minderjarige vluchteling 

Estas biedt residen�ële opvang aan niet-begeleide bui-
tenlandse minderjarige vluchtelingen. Vertrekkende 
vanuit het eigen, kwetsbaar verhaal van elke jongere, 
gaan we op zoek naar zijn krachten en trachten we de-
ze te versterken.  

 VEILIGE EN STABIELE omgeving creëren  

In de eerste plaats willen we een veilige en stabiele 
omgeving bieden voor de jongeren, waarbij ze de nodi-
ge rust kunnen ervaren via het aanbieden van struc-
tuur, regelmaat, voorspelbaarheid en zorg op verschil-
lende levensdomeinen.  

 Verbinden met  CONTEXT 

Het is belangrijk dat de jongeren het contact met de 
‘afwezige’ context (ouders en familie) kunnen be-
houden of terug opbouwen. Daarnaast hebben we ook 
veel aandacht voor het opbouwen van een nieuw toe-
gankelijk netwerk (school, vrije �jd, steunfiguren, in-
bedding in de gemeenschap).  

 LATEN GROEIEN in het nemen van VERANTWOOR-
DELIJKHEID 

We kiezen voor een individuele benadering en focussen 
op de ontplooiingskansen van elke jongere door beroep 
te doen op zijn competen�es, sterktes en krachten. We 
s�muleren de jongere om verantwoordelijkheid op te 
nemen binnen zijn dagelijks func�oneren (zelfzorg, 
school en vrije �jd), in het contact met medebewoners, 
begeleiding en context, en in zijn toekomstperspec�e-
ven.  Op die manier willen we de jongeren klaarstomen 
voor de volgende stap in hun traject na Estas. 

Doelgroep 
In Estas verblijven niet-begeleide minderjarige vreem-
delingen die omwille van een verhoogde kwetsbaar-
heid specifieke zorg en begeleiding nodig hebben. Dit 
kan zijn omwille van hun jonge lee�ijd, maar ook sociale, 
psychische of fysieke kwetsbaarheid.  

Estas hee� plaats voor maximaal 10 jongeren in een 
ver�cale leefgroep. We richten ons voornamelijk naar 
jongens, met instaplee�ijd tussen 13 en 15 jaar. We 
staan ook open voor meisjes die een bloedverwantschap 
hebben (broer/zus). De toeleiding gebeurt uitsluitend via 
de cel NBMV van Fedasil.  

 

Werking 
Binnen de leefgroep bieden we rust en voorspelbaarheid  
adhv een vaste dag– en weekstructuur.  

Het team biedt dagdagelijkse, individuele en psychosoci-
ale begeleiding, op maat van de jongere. Daarnaast wer-
ken we ook samen met OTA (interculturele bemidde-
ling), CGG, Solentra en crea�eve projecten om in te spe-
len op de noden van de jongeren (trauma, psychothera-
pie, rouwverwerking).  

Elke jongere hee� een trajectbegeleider die samen met 
de pedagogisch coördinator (adhv een trajectplan) zijn 
verblijf en toekomstperspec�even opvolgt.  

 

Perspec�ef 
De duur van de begeleiding is beperkt tot de lee�ijd van 
18 jaar. Het perspec�ef van de jongere wordt individueel 
bepaald in samenspraak met de voogd. Sommige jonge-
ren zullen doorstromen naar reguliere hulpverlening 
binnen Jongerenwelzijn (kamertraining, begeleid zelf-
standig wonen,…), anderen worden herenigd met hun 
familie of context of gaan naar een pleeggezin.  

Situering  
In de tweede hel� van 2015 was er door de vluch-
telingencrisis een ongekende toestroom van Niet-
Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) in 
Europa en België. De jongeren verblijven bij hun 
aankomst in België in eerste fase in collec�eve 
opvangcentra. Om gepaste zorg te kunnen bieden 
aan deze jongeren creëerde Jongerenwelzijn in 
samenwerking met Fedasil 150 opvangplaatsen 
voor NBMV binnen kleinschalige leefgroepen ver-
spreid over Vlaanderen. Estas is een leefgroep die 
10 NBM tussen 13j en 16j opvangt.  

 

Estas  
‘ESTAS’ betekent in het Esperanto zowel ‘ik ben’, 
‘jij bent’ als ‘wij zijn’ en in het Spaans ‘je bent er’. 
De naam staat daarmee symbool voor de visie van 
het project: ‘er zijn op deze wereld en er ook mo-
gen zijn’, op een onvoorwaardelijke manier. 

  

Doelstelling  
Het doel van het verblijf en de begeleiding is de 
jongere op�maal te begeleiden in zijn migra�e– en 
integra�eproces. Via het ‘inbedden in’ en 
‘verbinden met’ onze samenleving en cultuur, en 
het aanleren en versterken van de nodige vaardig-
heden en gedrag, willen we de jongeren voldoen-
de bagage meegeven om hun toekomst verder 
vorm te geven.  


