PROJECTOPROEP
LOKAAL WELZIJNS- EN
GEZONDHEIDSCONTRACT

BRABANTWIJK

Via het lokale welzijns- en gezondheidscontract (LWGC) willen we de levenskwaliteit en het welzijn van de mensen in de wijk verbeteren.
Hoe?Door de sociale, hulp- en gezondheidsdiensten geïntegreerd op elkaar af te stemmen zodat ze op de behoeften van de persoon
gericht zijn en dit alles binnen een kader van nabijheid en co-constructie. In dit kader kende de Gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie van Brussel (GGC) het OCMW van Schaarbeek, via zijn sociale coördinatie (de CSSA) een subsidie toe om twee
projectoproepen voor de verenigingssector te lanceren, eentje in de Colignonwijk en eentje in de Brabantwijk, rond de volgende thema’s:

TOTAAL BUDGET VOOR ALLE
PROJECTEN
Doelstelling 1: De toegang tot de bestaande
diensten,
zowel
sociale
als
gezondheidsdiensten, bevorderen
125.000 euro per jaar
Doelstelling 2: Voorkomen van woningverlies
en uithuiszettingen en burgers begeleiden met
het oog op het kwalitatief (opnieuw) huisvesten
van deze burgers.
100.000 euro per jaar

DUUR VAN HET PROJECT?
Juli 2022 tot december 2025
zowel jaar- als meerprojecten komen in
aanmerking

BEDOELDE PUBLIEK
Bewoners en gebruikers van de wijk.
De personen die het verst van de diensten
verwijderd zijn en zich in complexe situaties
en/of in grote behoeftigheid bevinden

BESTEMD VOOR:
De projectdrager moet een vzw zijn met de
verplichting om minimaal één projectpartner te
hebben.
De partners mogen zowel instellingen, formele
actoren als informele actoren uit de wijk zijn.

KANDIDAATSTELLINGSPERIODE
Van 14 maart tot 30 april 2022
De selectie van de project vindt plaats in mei en de
resultaten worden bekend gemaakt in juni 2022

NOTA:
ER IS OOK EEN
PROJECTOPROEP LOKAAL
WELZIJNS- EN
GEZONDHEIDSCONTRACT
COLIGNONWIJK

Infosessie en workshop rond
synergieën !

maandag 21 maart
van 13 u. tot 16 u.
OCMW 1030 : Auguste Reyerslaan, 70
(inschrijving gewenst)

GEÏNTERESSEERD?
We nodigen u uit om de projectoproep op de website van de CSSA
te lezen en te downloaden. : www.cass-cssa.be
Indien u zich kandidaat wenst te stellen, vragen we u om het
formulier (in de vorm van een ontwerpovereenkomst) in te vullen en
tegen 30 april te sturen naar het volgende adres: cass@cpasschaerbeek.brussels

Aarzel niet om voor verdere vragen en
begeleiding bij de opstelling van uw project,
contact op te nemen met:

CELIA SALAZAR
PROJECTVERANTWOORDELIJKE – LOKAAL WELZIJNSEN GEZONDHEIDSCONTRACT BRABANT
COÖRDINATIE VAN DE SCHAARBEEKSE SOCIALE ACTIE (CSSA)

02 247 32 15
eve.alvarez@cpas-schaerbeek.brussels

ACTIEPLAN 2022-2025
VAN HET LOKAAL WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSCONTRACT
BRABANTWIJK

Actoren uit de sociale, gezondheids- en bijstandssector werken samen rond geïntegreerde wijkacties die gericht zijn op de
behoeften van de persoon. Doelstelling: de strijd aanbinden met de non take-up van de rechten door de personen die het
verst van de diensten verwijderd zijn en zich in complexe situaties en/of in grote behoeftigheid bevinden

Algemene doelstelling 1: De toegang tot de
bestaande diensten, zowel sociale als
gezondheidsdiensten, bevorderen

Algemene doelstelling 2: Het sterker inzetten op het
voorkomen van woningverlies en uithuiszettingen
en burgers begeleiden met het oog op het
kwalitatief (opnieuw) huisvesten van deze burgers

Op de doelgroepen toestappen en ze begeleiden

Woningverlies voorkomen

De gezondheids- en sociale hulpmiddelen onder elkaar
verdelen en verspreiden en samenwerkingstools creëren
Opleidingen en informatie-uitwisselingen over de toegang tot
sociale en gezondheidssteun
Middelen om de bewoners/gebruikers op te volgen die de
coördinatie van de diensten en de begeleiding vergemakkelijken;
oriëntatie- en opvangmiddelen
Dynamische wijkinformatietool ( centralisatie van de middelen en
van de formele en informele niet-opgelijste activiteiten)
Verspreiding en zichtbaar maken van de informatie via aangepaste
kanalen

Interdisciplinair platform rond complexe
gevallen
Samenhang met de bestaande platformen
Verenigen van specialisten en allrounders (geestelijke
gezondheid, verlies van autonomie...) met het oog op een
gecoördineerde en holistische opvolging
Verdedigingsacties

Netwerken met personen die zorgen voor opsporing en
verbinding/begeleiding
Identificatie van de bestaande netwerken en actoren, bepaling en
formalisering van de rollen en hun valorisatie
Harmonisatie met wat er al bestaat, rekrutering ter versterking en
opleidingen met aandacht voor de diversiteit aan profielen
Tot acties aanzetten met het oog op begeleiding en doorsturen van
personen naar en tussen de diensten en behoud van de band

Acties om de doelgroepen in de wijk te
bereiken
Gebruikersvriendelijke vaste en mobiele sensibiliseringsacties en
uitwisselingen met de bewoners en gebruikers van de wijk
Activeren van een solidair buurtnetwerk (apotheken, kruideniers...)
Bestaande gemeenschapsactoren in de wijk mobiliseren en doen
aansluiten bij het LWGC-programma

Systeem dat zorgt voor een vriendelijk en
onvoorwaardelijk onthaal op sociaal en
gezondheidsvlak

Acties ter voorkoming van uithuiszettingen
(voordat er een uithuiszettingsprocedure loopt)
Steun in het kader van hulp met het oog op het behouden van
de woning (maatschappelijke dienstverlening,
huurdersrechten...)
Lokale coördinatie om ervoor te zorgen dat mensen hun woning
kunnen behouden (opsporing en communiceren aan actorenspecialisten)
Kleine collectieve interventies op woningvlak

Acties ter voorkoming van uithuiszettingen
(tijdens uithuiszettingsprocedures)
Proactieve voorstellen met het oog op een aangepaste
begeleiding
Kwaliteitsvolle begeleiding in de rechtbank (advocaten, dossier
en toenadering tot het vredegerecht)

Versterking van de begeleiding bij het zoeken
naar een woning
Volledige begeleiding bij het zoeken naar een woning voor
personen die zich in een situatie van grote behoeftigheid
bevinden (zoeken, bezoeken, onderhandelen over het
huurcontract, budget, rechten,... )

Identificatie van en cohesie tussen de bestaande en goede
praktijken
Versterking
en/of
creatie
van
onvoorwaardelijke
onthaalruimte(s) in samenhang met wat er bestaat
Samenwerking met openbare instellingen

Algemene doelstelling 2 is identiek
aan die van het LWGC Colignonwijk

Gemeenschappelijke transversale acties voor alle actoren van het LWGC
Kennismaking tussen de formele actoren en wederzijdse hulp en uitwisselingen
tussen hen rond gemeenschappelijke problemen
Collectieve reflectie en stem die de diversiteit in de wijk weerspiegelt
Verdedigen ten aanzien van de politici
Van gedachten wisselen over het LWGC-actieplan

ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

Om ontvankelijk bevonden te worden, moeten de projecten verplicht:
Een antwoord bieden op een of meerdere doelstellingen die bepaald zijn in
het actieplan (zie schema).
Ontwikkeld worden voor de bewoners en/of gebruikers van de wijk.
Gepland worden binnen de opgelegde termijn: tussen juni 2022 en uiterlijk
31 december 2025.
Het totale budget van de projectoproep wordt niet overschreden.
Gedragen worden door een vzw met boekhoudkundig draagvlak en
wettelijk bestaan van minimaal een jaar.
Onder de projectpartners moeten er zich sociale en/of gezondheidsactoren
bevinden, het kan zowel om formele als om informele actoren gaan, die
zich verenigen rond een project met een intersectoraal plan.

SELECTIECRITERIA

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van
verschillende criteria:
Een antwoord bieden op de prioritaire thema’s en
doelgroepen
Lokaal verankerd zijn
Networking ontwikkelen
Experimenteren en/of blijk geven van creativiteit
De meerwaarde van het project voor de wijk en de
bewoners/gebruikers voorspellen

De projectselectie gebeurt door een adviescomité gevolgd door een selectiecomité (GGC). De geselecteerde projecten worden
vervolgens goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Schaarbeek.

Zie voor nadere details de "Oproep tot het indienen van voorstellen LWGC", gepubliceerd op de CSSA-website

