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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTEN VAN SOCIALE PARTNERS IN
JETTE
FINANCIËLE STEUN VOOR EEN ONTHAAL- EN HULPPROJECT
VOOR DE INTEGRATIE VAN MIGRANTEN
Achtergrond
België is historisch gezien een opvangland voor de mensen van buitenlandse afkomst die
naar ons land komen in het kader van wettelijke stelsels zoals gezinsvereniging of asielrecht.
Het contact van dit publiek met een compleet nieuwe omgeving is geen gemakkelijke zaak.
Er komen tal van aspecten aan bod vanaf de eerste uren dat ze in ons land zijn: hinderpaal
van de taal, nieuwe socio-culturele gebruiken, administratieve stappen, een woning zoeken
en werk vinden,...
Het is de taak van het OCMW van Jette om elke persoon te begeleiden die hier legaal
verblijft en niet over de nodige middelen beschikt om menswaardig te leven, of deze hulp de
vorm aanneemt van financiële steun of van een ruimere sociale begeleiding.
Omwille van het openbare karakter van de instelling en alle gevolgen met name van
administratieve orde gekoppeld aan dit statuut, blijkt dat parallelle acties van sociale
partners op het terrein een onmisbare schakel van solidariteit vormen, georganiseerd binnen
onze maatschappij, in het bijzonder op het vlak van sociaal contact.
Deze vaststelling blijkt nog meer als gevolg van de laatste migratiegolven waarmee Europa
onlangs te maken kreeg.

Beschrijving van de oproep tot het indienen van projecten
Via deze oproep wil het OCMW van Jette een project inzake onthaal en hulp voor integratie
van migranten steunen.
Het doel is de onthaalomstandigheden, de oriëntering en de integratie in onze maatschappij
te verbeteren door positieve banden te creëren tussen de autochtonen, de allochtonen, de
instellingen en de verenigingen.
Het project moet migranten helpen om de werking van de maatschappij en hun rechten en
plichten te leren kennen, de nodige taalvaardigheden te verwerven voor hun ontwikkeling,
hun socio-professionele competenties te objectiveren en dit om ten volle te kunnen
deelnemen aan het maatschappelijk leven.
In het kader van het project vormt de samenwerking met andere spelers van het terrein en
de instellingen (OCMW, gemeente) een meerwaarde.
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Doelgroep: migranten
Elke buitenlandse persoon die minder dan drie jaar in België verblijft en een
verblijfsvergunning heeft van meer dan drie maanden, met uitzondering van burgers van een
Lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en hun
gezinsleden.

Bestemmelingen van de oproep
De oproep tot het indienen van projecten richt zich tot elke organisatie in Jette actief op
sociaal gebied die een project wil ontwikkelen op het vlak van onthaal en hulp voor de
integratie van migranten.
Een groepering van verenigingen in het kader van deze oproep is mogelijk, voor zover een
van de partnereenheden de rol van initiatiefnemer van het project opneemt.

Financiële steun
€ 15.000
Dit bedrag is bedoeld om de volgende kosten te dekken
-

personeelskosten;
werkingskosten;
communicatiekosten;

Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn de volgende:
-

Doelstellingen van het project: het project beantwoordt aan de doelstellingen
bepaald in de beschrijving van de oproep tot het indienen van projecten

-

Relevantie van het project: het project geeft blijk van relevantie om te
beantwoorden aan de doelstellingen van de oproep tot het indienen van projecten.
Meer specifiek, het project biedt een meerwaarde tegenover het bestaande systeem
van de instellingen

-

Vernieuwende dimensie: het project is geen loutere herhaling van acties die reeds
werden gevoerd door de vereniging-kandidaat voor de oproep tot het indienen van
projecten. De aanpak geeft blijk van vernieuwing voor de gemeente, die haar
relevantie, haar capaciteit om te voldoen aan de doelstellingen versterkt en haar
onderscheidt van andere projecten.

-

Evaluatie: het project kan worden beoordeeld en bepaalt de indicatoren die zullen
toelaten om de evaluatie te kwantificeren

Indiening van de aanvraag
De aanvraag wordt ingediend met behulp van het kandidatuurformulier bijgevoegd bij dit
document.
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De aanvraag wordt per mail bezorgd op het volgende adres: nnaboulsi@jette.irisnet.be

Termijnen
Lancering van de oproep: 01/05/2016
Afsluiting van de oproep (uiterste datum voor het indienen van projecten): 31/07/2016
Aanduiding van de winnaar: september 2016
Periode gedekt door de subsidie: een periode van 15 maanden vanaf 1 oktober 2016

Jury
De jury komt begin september 2016 bijeen
Hij is samengesteld uit de volgende personen:
De Voorzitster van het OCMW
Twee leden aangeduid door de Raad voor maatschappelijk welzijn
De secretaris van het OCMW
De verantwoordelijke van de sociale dienst van het OCMW van Jette
Het secretariaat van de jury wordt verzorgd door de verantwoordelijke van de cel 'Sociale
ontwikkeling' van het OCMW van Jette

Contact
Nora NABOULSI
02/422 46 85
Cel Sociale ontwikkeling van het OCMW van Jette
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