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Infomoment
projecten
sociale
integratie
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Muntpunt – 19 juni

Kader?
Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk
Doelstellingen
Meer gelijke mogelijkheden zodat alle kinderen en
jongeren kunnen genieten van jeugdwerk
Meer verbinding realiseren tussen reguliere en doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan
motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de
samenleving
https://cjsm.be/jeugd/themas/diversiteit-het-jeugdwerk
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Doelstelling projectoproep?
Vanuit noden van kinderen en jongeren
Inzetten op methodieken, samenwerkingen en trajecten
Die focussen op hun sociale integratie
Door hen in contact te brengen
Met verschillende organisaties
Uit verschillende sectoren.

Doelgroep?
Kinderen en jongeren met migratieachtergrond
LGTB+
Kinderen en jongeren in armoede
Kinderen en jongeren in instellingen
Kinderen en jongeren met een handicap
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Ontvankelijkheid?
Voldoen aan decretale voorwaarden
Aanvrager is vereniging zonder winstoogmerk (privaat)
Principes en regels van democratie aanvaarden
Onderschrijven en uitdragen van Rechten van het kind,
EVRM en fundamentele vrijheden
Zetel in Nederlandse taalgebied of tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad
Alle gegevens voorhanden in het Nederlands (toezicht)
Wettelijke bevoegdheden van AV en RVB niet overdragen
Zelfstandig financiën beheren en eigen beleid bepalen
(autonomie)

Ontvankelijkheid
Aanvraag uiterlijk ingediend op 15 juli
Aanvraagformulier
Subsidiedossierjeugd@csjm.vlaanderen.be
Aanvrager is erkend door
Vlaamse overheid
Lokaal bestuur
1 aanvraag per vereniging of trekker van samenwerking
Toch meerdere aanvragen? Enkel eerste ontvankelijk
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Beoordelingscriteria?
Beoordelingscriteria
Kennis van jeugdsector & samenleven in diversiteit: focus
op sociale integratie
Planmatige en doelgerichte aanpak & garanties voor
kwaliteitsvolle uitvoering
Duurzaam, creatief en overdraagbaar: verderzetting na
projectperiode
Samenwerking met lokale besturen en andere partners

Kennis van jeugdsector &
samenleven in diversiteit
Organisaties met kinderen en jongeren tot max. 30 jaar
Organisaties die rechtstreeks werken met doelgroep
Samenwerking met min. 1 bestaande jeugdwerkorganisatie
Definitie van jeugdwerk in decreet Vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid (zie volgende slide)
Link met de doelstellingen van het Masterplan
Samenwerking met min. 1 organisatie die
Doelgroep van kinderen in kwetsbare situaties al bereikt
En expertise heeft opgebouwd
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Definitie jeugdwerk
Sociaal-cultureel werk
Op basis van niet-commerciële doelen
Voor of door de jeugd
Van drie tot en met dertig jaar
In de vrije tijd
Onder educatieve begeleiding
Ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling
Die daaraan deelneemt op vrijwillige basis

Planmatige en doelgerichte
aanpak & garanties voor kwaliteit
Maatschappelijke nood aantonen
Lokale werking: lokale of bovenlokale nood
Versterken van competenties van medewerkers
Om kwetsbare kinderen te kunnen bereiken
Uitgewerkte projectaanpak: participatie aantonen
Realistische planning met tussentijdse evaluatie
Tussendoelen
Middelen in verhouding tot resultaten
Werkings- en personeelskosten
Andere subsidies in begroting duidelijk zichtbaar
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Duurzaam, creatief en
overdraagbaar
Meerwaarde voor reguliere werking of verdieping
Verder gaan dan reguliere werking of andere projecten
Ontsluiting van producten, methodieken of ander materiaal
Bereidheid expertise te delen
Hoe resultaten duurzaam kunnen worden verankerd

Samenwerking met lokale
besturen en andere partners
Samenwerking met andere organisaties en sectoren in regio
Integraal beleid vraagt samenwerking en afstemming
Voorafgaandelijk overleg met lokale besturen
Min. Info uitwisselen over opstarten en doel
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Procedure?
Indienen:
Uiterlijk 15 juli 2018
Aanvraagformulier
subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be
Advies aan minister: jury van ambtenaren
Beslissing minister: uiterlijk 20 september 2018
Start project: tussen 1 november 2018 en 1 januari 2019
Voorschot 80%, saldo 20% na verslaggeving
Einde project: uiterlijk 31 december 2020 (max. 26 maanden)

Subsidiebedrag?
Max. 75.000 euro (max. 26 maanden)
Let op
Alleen kosten die zijn gemaakt na de toekenning van de
subsidie en voor het einde van het project
Als de netto kosten minder bedragen dan de subsidie,
dan wordt het verschil teruggevorderd
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Subsidiabele kosten?
Alleen kosten die na toezegging worden gemaakt
Kosten houden rechtstreeks verband met het project
Bewijzen moeten zijn geadresseerd aan begunstigde van
subsidie
Investeringen moeten worden afgeschreven

Wat wordt van de vereniging
verwacht?
Meewerken aan onderzoek
Logo Vlaamse Gemeenschap op alle informatiedragers
Financieel verslag en werkingsverslag indienen
Boekhouding zo organiseren dat ze altijd controleerbaar is
Onderzoek ter plaatse door Departement & Rekenhof toestaan
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Verslaggeving?
Uiterlijk 2 maanden na afloop (uiterlijk op 1 maart 2021)
Financieel verslag
Werkingsverslag
Formulier op website

Vragen?
Contact
janne.vermeesch@cjsm.vlaanderen.be
jan.deduytsche@cjsm.vlaanderen.be
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