Project GROEI!
Het project Groei! is een geïntegreerd traject voor mensen in armoede naar opleiding of werk.
Het hele traject behelst 10 maanden.
We werken samen met verschillende partners die elk op hun terrein (welzijn – oriëntatie – armoede)
werken.

• Het traject bestaat uit 3 verplichte delen:
1. Groepsluik:
In groep worden werken we rond het versterken van vaardigheden om de deelnemers hun
slaagkansen in de zoektocht naar werk of opleiding te verhogen.
Thema’s die aan bod komen: communicatie, conflicten in communicatie, ICT, budgetinzicht.
Partners: Basiseducatie Brusselleer – ervaringsdeskundige in armoede
frequentie: 2 halve dagen per week gedurende 4 maanden

2. Welzijnsbegeleiding
individuele begeleiding en hulp bij problemen op welzijnsvlak (schuldbemiddeling,
relationele problemen, opvoedingsproblemen, psychosociale ondersteuning…)
partners: CAW Brussel – Leger des Heils
frequentie: gemiddeld 1x per 2 weken (afhankelijk van de noden) gedurende 10 maanden

3. Oriënterende begeleiding:
individuele begeleiding naar opleiding/werk: oriëntatie, competentiebepaling, zoeken naar
geschikte job/opleiding,…
frequentie: gemiddeld 1x per 2 weken gedurende 10 maanden
Partners: CAD De Werklijn – Atelier Groot Eiland
Een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners is in het gehele traject cruciaal. Eén keer
per maand wordt een teamoverleg gehouden voor de opvolging van de deelnemers, bijsturing van
het project, ervaringsuitwisseling en een inbreng door de ervaringsdeskundige armoede.

• Profiel/voorwaarden:
-

Behorende tot de doelgroep : mensen in armoede (generatiearmoede/’nieuwe armen’)
mensen die in een moeilijke situatie verkeren/problemen hebben op 1 of verschillende
vlakken in hun leven: relaties – kinderen – inkomen – huisvesting- …

-

Wonende in BHG of in de rand rond Brussel

-

Lage werkintensiteit d.w.z. kandidaten en leden van hetzelfde gezin mogen het voorbije jaar
niet meer dan 20% gewerkt hebben

-

Taalniveau: beschikken over een goede basiskennis Nederlands
Het groepsluik wordt in het Nederlands aangeboden, dus voldoende kennis van het
Nederlands is vereist, kunnen deelnemen een gesprek

-

Ingeschreven zijn (of mogelijkheid om zich in te schrijven) als werkzoekende bij VDAB

• Praktisch:
-

De volgende groep start op 27 februari 2018
Intakes kunnen doorgaan bij aanmelding
Het groepsluik gaat door op dinsdag en donderdag telkens van 9u – 12u
De individuele begeleiding is op afspraak
Transportkosten en kinderopvang worden terugbetaald ( via VDAB)
Maaltijden aan 1€/schotel (op dagen van het groepsluik)

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij:
Atelier Groot Eiland
Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
Katlijn Osselaer
Verantwoordelijke project
tel 02/511 72 10
katlijn@ateliergrooteiland.be

