FACT

Omschrijving

FACT van de GGZ

Biedt bemoeizorg bij mensen die geen hulpvraag hebben, maar
waarbij het vermoeden is dat zij een ernstige psychiatrische
aandoening hebben. Hierbij wordt actief contact gezocht met de
persoon op de plek waar hij/zij zich bevindt. Het team komt langs als
mensen uit de omgeving zich zorgen maken of als de persoon zelf
contact met het team zoekt. Buiten kantoortijden wordt in
crisissituaties de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld. Binnen
kantooruren doet het FACT-team zelf de crisisinterventie. Naast
verwijzingen via de huisarts en aanmelding GGZ Friesland, kunnen ook
ketenpartners als ZIENN, LIMOR of Sociale Teams iemand aanmelden.

FACT-team van VNN

Begeleidt volwassenen en jongeren met verslavingsproblemen en
zorgvragen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale
contacten, zelfverzorging enz.). Ook mensen die geen hulpvraag
hebben, worden door een FACT-medewerker bezocht. Dat is het geval
als het vermoeden bestaat dat zij psychische ziek zijn, overlast
veroorzaken of zichzelf vervuilen. FACT-teams bezoeken de mensen
thuis, bij maatschappelijke opvang of in beschermde woonvormen.

Het Forensische FACT (FOR FACT)

FOR FACT van de GGZ biedt hulpverlening aan mensen die
grensoverschrijdend (strafbaar) gedrag hebben gepleegd of dat
dreigen te plegen. Bij verwarde personen volgens de definitie in dit
Handboek is dit het geval. Doel van de behandeling is onder andere
het voorkomen van (nieuwe) delicten en het vergoten van inzicht in
delictgedrag. FOR FACT kan mensen ook thuis helpen.

FACT Jeugd Fryslan

FACT Jeugd is voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar met complexe
problemen. Het gaat vaak om jongeren die moeilijk te bereiken zijn
voor reguliere hulpverlening. Maar waarover de omgeving zich ernstig
zorgen maakt. Het FACT team zorgt er voor dat deze jongeren de
juiste zorg krijgen en zoekt de jongeren in hun eigen omgeving op.
Een verschil tussen het FACT JEUGD team en reguliere behandeling is
dat er hoogfrequent contact kan zijn, ook in de vorm van bemoeizorg.
Jeugdigen die worden aangemeld bij het FACT JEUGD team moeten
aan een aantal voorwaarden voldoen:
 hij/zij moet op meerdere gebieden een vermoeden hebben van
psychiatrische stoornissen, opvoeding/ gedragsproblemen en/of
verslaving.


Leger des Heils

er moet eerdere hulpverlening door verschillende instellingen zijn
geweest, die onvoldoende effectief was of waarbij hij/zij niet
gemotiveerd was.

Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen met directe praktische hulp
en slaat een brug naar verdere hulpverlening. De mensen worden
actief op straat opgezocht. Locatie Leeuwarden.

