Inspiratie en steun bij het verlenen van hulp aan
jongvolwassenen in 2019
10 december 2018
9u00 – 13u00
VAC Gent – Jacob van Artevelde 21.04
In opdracht van het IROJ Oost-Vlaanderen startte de Werkgroep Jongvolwassen begin 2017 een
hernieuwde zoektocht naar expertise, noden, krachten, vacuüms, opportuniteiten, … om jongeren
in transitieleeftijd de hulp te bieden die ze vragen en/of nodig hebben. Vanuit verschillende
perspectieven en op verschillende manieren werd boeiend materiaal verzameld, een uitdagende
dialoog aangegaan en allerhande initiatief genomen.
Met het oog op een nieuw jaar willen we jullie, stafmedewerkers en hulpverleners, via inspirerende
praktijken en nieuwe initiatieven meenemen in dit verhaal. We geven inzage in onze eigen goede
voornemens voor 2019 en zetten jullie via reflectie aan om hetzelfde te doen!

Programma
Onthaal vanaf 8u45 (hou er rekening mee dat je je identiteitskaart moet tonen voor inschrijving via
de balie en dat dit wat tijd in beslag kan nemen)
9u00
•
•
•

Verwelkoming
De stem van de jongvolwassene
Vlaams kader en Oost-Vlaamse toepassing
Inspirerend praktijken en initiatieven
 Werken met jongvolwassenen binnen het OCMW Gent
 Project Beschut Wonen Jongvolwassenen
 4HOBO
 Ronde tafels jongvolwassenen ACT Jongerenwelzijn
 Wonen voor jongvolwassenen vanuit het CAW OVl
 …
12u00 Reflectie en Debat

Inschrijven
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. Jullie kunnen je inschrijven door een mail te sturen
naar act.oostvlaanderen@jongerenwelzijn.be . Graag vermelding van je naam, naam van de
organisatie en e-mailadres. Er zijn maximum 80 plaatsen en we rekenen er dan ook op dat u uw
engagement na inschrijving voor deze gratis vorming enthousiast zal opvolgen.
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden in functie van het infomoment en om je op de hoogte te houden van
komende activiteiten rond hetzelfde thema. Indien je niet op de hoogte gehouden wenst te worden van komende
activiteiten, kan je dit in de mail aangeven.

VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

