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Stad steunt negen nieuwe projecten om sociale
knelpunten aan te pakken

Via het Sociaal Innovatiefonds steunt de Stad Gent negen nieuwe projecten om

maatschappelijke problemen vernieuwend aan te pakken. Zo zal Littekens een

ambassadeursnetwerk en online community uitbouwen om emotionele

problemen bespreekbaar te maken. Domus Mundi krijgt dan weer steun voor een

sociale klusjesdienst. In totaal wordt bijna 770.000 euro verdeeld over de negen

projecten.

32 non-profitorganisaties dienden dit jaar een aanvraag in tijdens de tweede oproep van het

Sociaal Innovatiefonds. Daarmee wil de Stad de welzijnssector en andere partners in het brede

middenveld stimuleren om maatschappelijke problemen en signalen van Gentse

praktijkwerkers op een vernieuwende manier aan te pakken. Een onafhankelijke jury heeft nu

negen projecten geselecteerd, goed voor bijna 770.000 euro subsidies.
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Gentse verenigingen maken dagelijks het verschil voor Gentenaars in een
kwetsbare situatie. Deze middelen zijn een extra stimulans om in te spelen op
knelpunten die we samen detecteerden. Een daarvan is de weerbaarheid van
jongeren. Zeer belangrijk is dat zij zelf mee aan de slag gaan, zelf de hoofdrol
spelen én dat we bruggen slaan tussen welzijn, onderwijs, zorg …
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen en Welzijn

Heel wat van de gekozen projecten focussen op kwetsbare kinderen en jongeren, en willen hen

zelf betrekken bij de uitwerking ervan. Habbekrats gaat bijvoorbeeld op de voormalige

kraansporen langs de kade in de Oude Dokken samen met jongeren een jeugdplek uitbouwen in

twee spoorwagons.

Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart gaat werken aan een positief leer- en leefklimaat voor

kinderen uit scholen in de buurt. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Adentro gaat

versterkende belevingstrajecten aan met kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar om hen beter

te leren omgaan met emoties en bouwt bruggen tussen preventie en hulpverlening.

 

Ook enkele nieuwe of opstartende organisaties krijgen via deze projectsubsidie de kans hun

werking verder uit te bouwen. Zo wil Littekens vzw een ambassadeursnetwerk en online

community uitbouwen om emotionele problemen bespreekbaar te maken. Domus Mundi wil

dan weer met een sociale klusjesdienst een laagdrempelige en betaalbare oplossing vormen

voor Gentenaars in een kwetsbare positie die geconfronteerd worden met kleine mankementen

in hun (huur)woning.

Bovenop ons stevig Gents sociaal beleid met ondersteuning en hulp gaan
middenveldorganisaties met deze middelen oorzaken aanpakken en mensen
helpen, maar ook grenzen verleggen en samenwerken met andere sectoren,
de academische sector en de overheid.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid

Contact voor pers

Bekijk alle goedgekeurde projecten

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/50785-1669285263-20221124_NO_Sociaalinnovatiefonds%202022-2024-2cfd37.pdf


Kathleen Van de Kerckhove, projectleider Sociaal Innovatiefonds, gsm 0470 21 69 12, e-

mail Kathleen.VandeKerckhove@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker en schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-

mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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