Verbindingsambassadeurs voor het Jeugdwerk – Geselecteerde projecten
Hoofdindiener Titel project

Korte omschrijving

Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk
Vzw

Project DNA – De Nieuwe
Animatoren

Het project beoogt anderstalige nieuwkomers toe te leiden naar het
jeugdwerk in de rol van animator: via de cursus animator in het jeugdwerk,
stageplaatsen op verschillende speelpleinwerkingen, een verdere opvolging
en engagement op maat van de jongeren in eventuele andere
jeugdwerkingen. Het project bouwt voort op een lopend pilootproject in de
kustregio en houdt rekening met de daaruit geleerde lessen. Daarnaast wil
het project opstarten in een nieuwe regio (Aalst en Denderleeuw).

Tumult vzw

Weg-wijzers Gent

Dit project vertrekt vanuit een duidelijke nood aan begeleiding van jonge
nieuwkomers in de zoektocht naar vrijetijdsbesteding.

Arktos Vlaams
Brabant vzw

Connect Yourself!

Door te vertrekken vanuit bestaande werkingen (WADIeST?!, (ex-)OKAN en
ICAN) wil Arktos Vlaams Brabant, samen met de stad Diest en Jeugdhuis Tijl
inzetten op een verhoogde participatie van jongeren in kwetsbare situaties
aan (bestaande) initiatieven binnen het jeugdhuis of lokale sportclubs.

KLJ en Groene
Kring vzw

KLJ Connect

Vertrekkend vanuit de lokale ervaringen van de afdelingen met
drempelverlagende acties en ontmoetingsmomenten, wordt ontbrekende
kennis en expertise rond diversiteit opgebouwd als koepel om de afdelingen
beter te kunnen ondersteunen. Op basis van gesprekken met 20 afdelingen
wordt voor elke deelnemende gemeente een plan van aanpak gemaakt. Het
project KLJ Connect zal uitgebreid worden tot 25 afdelingen in 15 landelijke
gemeenten.
Dit project wil drempels rond het vrijetijdsaanbod wegwerken door volgende
acties te nemen: 1. activiteiten organiseren in het jeugdhuis; 2. een
netwerkmoment organiseren (acties hierrond zullen in afstemming met de
jongeren en betrokken partners worden opgezet) 3. via een individueel
coachingstraject jongeren de stap naar het reguliere jeugdwerk laten zetten.

Groep INTRO vzw SIN City in the mix

Gemeente Duffel Verbindingsambassadeurs
voor het jeugdwerk (geen
specifieke titel
opgegeven)

Het project doelt op het bereiken van een diverser publiek (buitenlandse
herkomst, armoede, meisjes) in het jeugdhuis. Het project speelt in op een
bestaande nood namelijk meer jongeren met buitenlandse afkomst of
jongeren die opgroeien in armoede en/of meisjes te bereiken in het jeugdhuis
via vindplaatsgericht werken.

Arktos Hasselt
Vzw

Radio Hertz

Met dit project wil Arktos Hasselt, samen met de stad Hasselt, Villa Basta en
De Serre jongeren vanaf 12 jaar uit drie achtergestelde wijken inspireren,
prikkelen en zin doen krijgen in jeugdwerk. Binnen het project wordt ingezet
op de doorstroming naar het reguliere aanbod. Ze doen dit aan de hand van
de methodiek “radio maken” met sterke focus op outreachend werken.

Stad Kortrijk

Verbindt eer ge begint

Met dit project wil men het bestaande jeugdwerk- en vrijetijdsinitiatieven in
Kortrijk toegankelijker maken voor kwetsbare jongeren. Om dit te bereiken
wil men twee jaar lang een "verbindingsambassadeur" aanstellen.

Stad Halle

(H)allemaal verbindingen

Stad Lokeren

Tieners in Lokeren:
vrijheid in vrije tijd

De stad Halle wil binnen deze projectoproep inzetten op twee pijlers. Ze doet
dit samen met het Halse jeugdopbouwwerk (Uit de Marge) en PIN vzw. De
eerste pijler van het project is een opschaling en inbedding van een bestaand
project van PIN vzw: Navigate You(th) (toeleiden van nieuwkomers naar
vrijetijdsaanbod via buddy's). Anderzijds wil de stad samen met het
jeugdopbouwwerk (Uit de Marge) verder inzetten op het inclusiever maken
van het bestaande jeugdwerk.
Het project 'Tieners in Lokeren: vrijheid in vrije tijd', wil tieners tussen 10 en
15 jaar van buitenlands herkomst, in armoede en uit het bijzonder onderwijs
of de jeugdhulpverlening toeleiden naar het vrijetijdsaanbod van de stad. De
aanvrager vertrekt vanuit een geslaagd project van Vagevuur Open
Jeugdwerk vzw.

LEJO vzw

Ambassadeurs 9600, van
én voor de jongeren van
Ronse

PSC - Open Huis
vzw

Wegen banen voor jonge
niet-begeleide
nieuwkomers door
bruggen te slaan tussen
jeugd- en welzijnswerk

Stad Mechelen

Jeugdwerk voor Alleman
3.0

De Mechelse jeugddienst heeft de afgelopen 3 jaar samen met J@m vzw een
traject afgelegd met 24 Mechelse jeugdbewegingen. In het project
‘Jeugdwerk voor Alleman 3.0’ willen ze verder werken op de opgedane
kennis, expertise en geleerde lessen van de afgelopen drie jaar.

Stad Torhout

Jeugdopbouwwerker
Torhout

De jeugdopbouwwerker zal samen met een platform en met de jongeren een
outreachende en vindplaatsgerichte aanpak uitbouwen en individuele
trajecten realiseren om jongeren toe te leiden naar een vrijetijdsaanbod.

vzw Stedelijk
Jeugdwerk
Leuven

Meer rolmodellen en
diversiteit in
jeugdbeweging en
speelpleinwerking
Navigate You(th) in TARL

De diversiteit in Leuven neemt toe en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee. Met dit project wil vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven verder inzetten op
de verbinding van de doelgroep met het vrijetijdsaanbod en omgekeerd.

Gemeente
Liedekerke

Gemeente Asse

Conn-action

Groep INTRO
Anderlecht vzw

OKAN Plus

Stad Vilvoorde

Het project stelt doelstellingen op drie niveaus voorop: (1) uitbreiding van het
(momenteel beperkte) aanbod jeugdwerk door een nieuwe outreachende
werking; (2) trajecten drempelverlaging bij de bestaande 'reguliere'
organisaties en (3) uitbouw netwerk tussen jeugdwerkorganisaties in de stad.
Jongeren van buitenlandse herkomst/in kansarmoede krijgen een actieve rol
doordat ze mee als animator/ambassadeur kunnen worden ingezet.
Het project wil de vrijetijdsparticipatie van jonge alleenstaande nieuwkomers
tussen 17 en 21 jaar bevorderen. Het project ontwikkelt een laagdrempelig
aanbod voor en mét deze jongeren, gekoppeld aan individuele begeleiding
naar een geschikt jeugdwerkaanbod of engagement in andere organisaties,
en organiseert daartoe o.a. ontmoetingsactiviteiten met ‘ambassadeurs’ uit
het brede jeugdwerkveld in de stad.

Het project bouwt verder op de eerdere ervaring van het bestaande project
'Taal in TARL' en de korte ervaring van de gemeentebesturen Ternat,
Liedekerke en Roosdaal met de methodiek Navigate You(th) in samenwerking
met vzw PIN. Het project richt zich op jongeren met diverse taal- en/of
integratienoden tussen 3 en 30 jaar oud.
Met dit project wil de gemeente Asse verbinden en connecteren door acties
op te zetten in de praktijk. Ze richten zich op jongeren uit Zellik tussen 12 en
25 jaar en focussen heel specifiek op jongeren uit de sociale wijk
Breughelpark en Asse-centrum.

Met het project “OKAN Plus” wil Groep Intro Anderlecht jonge nieuwkomers
in Brussel en Anderlecht een betere aansluiting doen vinden op het reguliere
aanbod en/of vrijetijdsaanbod dat aan hun noden als gewone jongere
voldoet. De uitbouw van een buddywerking is hierbij een speerpunt.
Verbindingsambassadeurs De stad Vilvoorde wil met dit project enerzijds inzetten op de verdere opstart,
voor het jeugdwerk (geen begeleiding en groei van jeugdhuis Den Dalton met oog voor betrokkenheid
specifieke titel
van de buurt en kwetsbare doelgroepen. Anderzijds wordt er ingezet op de
opgegeven)
verdere uitbouw en verbreding van Jeugdhuis Jiekaa onder dezelfde
voorwaarden.

