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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN PROJECTEN VAN SOCIALE PARTNERS IN
JETTE
FINANCIËLE STEUN VOOR EEN VERNIEUWEND PROJECT TOT
BESTRIJDING VAN BESTAANSONZEKERHEID OP HET GRONDGEBIED VAN
DE GEMEENTE JETTE
Context
Het OCMW van Jette heeft als opdracht eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1 van de organieke wet van 8
juli 1976). Om dit doel te bereiken kan het samenwerken met de verenigingssector, meer
bepaald door financiële steun toe te kennen na afloop van een projectoproep tot de sociale
actoren in de gemeente (Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen).
De inwoners van Jette worden geconfronteerd met verschillende vormen van
bestaansonzekerheid. De strijd tegen bestaansonzekerheid verloopt dus niet op eenvormige
wijze maar kan in vele domeinen worden gevoerd. De verenigingssector in Jette dekt
vandaag al een brede waaier van thema’s en deze sector biedt heel wat steun aan de
bevolking. Om dit werk op het terrein nog te versterken en zo dicht mogelijk in de buurt te
komen van behoeftige personen in hun dagelijks bestaan, stelt het OCMW voor een
vernieuwend project te ondersteunen dat zijn concrete nut aantoont in de strijd tegen de
bestaansonzekerheid van de bevolking.

Beschrijving van de projectoproep
Via deze projectoproep wil het OCMW van Jette de nadruk leggen op het vernieuwend
aspect van de te ondernemen acties.
Dankzij zijn vernieuwend aspect moet dit project toelaten meerwaarde te creëren voor de
huidige sociale situatie in Jette. Dit vernieuwend aspect kan op meerdere manieren worden
bereikt: een nieuw publiek bereiken, een nieuwe dienst aanbieden, nieuwe instrumenten of
een nieuwe benadering van sociale begeleiding ontwikkelen, … Het zijn stuk voor stuk
invalshoeken om na te denken over hoe een kwaliteitsvol project kan worden ontwikkeld.

Doelgroep
De inwoners van Jette die in bestaansonzekerheid leven – nader te bepalen in functie van
het project

Tot wie is de projectoproep gericht?
De projectoproep richt zich tot elke organisatie of vereniging in Jette die actief is op sociaal
vlak en een vernieuwend project wenst te ontwikkelen met als doel de bestaansonzekerheid
bij de inwoners van Jette te bestrijden.

In het kader van dit project kan worden overwogen een groep van verenigingen samen te
stellen, voor zover een van de partnerentiteiten de rol van projectdrager op zich neemt.

Financiële steun
€ 15.000
Dit bedrag dekt de onderstaande kosten:
-

personeelskosten;
werkingskosten;
communicatiekosten.

Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn de volgende:
-

Doelstellingen van het project: het project komt tegemoet aan de doelstellingen
die in de beschrijving van de projectoproep worden vastgesteld, i.e. de
bestaansonzekerheid bij de inwoners van Jette bestrijden.

-

Vernieuwende dimensie: het project heeft in se een vernieuwende benadering die
toelaat de kwaliteit van de sociale werking op het gemeentelijk grondgebied te
verbeteren.

-

Relevantie van het project: het project levert het bewijs van zijn relevantie om
tegemoet te komen aan de doelstellingen van de projectoproep, meer bepaald door
zijn concreet nut om het dagelijks bestaan van de doelgroep te verbeteren.

-

Evaluatie: het project kan worden geëvalueerd en somt de indicatoren op die zullen
toelaten de evaluatie te kwantificeren.

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

Termijnen
Lancering van de oproep: 26 maart 2018
Afsluiting van de oproep (uiterste datum voor het indienen van projecten): 31/05/2018
Aanduiding van de winnaar: juli 2018
Periode gedekt door de subsidie: een periode van 16 maanden vanaf 1 september 2018

Jury
De jury komt in juni 2018 bijeen

Hij is samengesteld uit de volgende personen:
De Voorzitster van het OCMW of zijn vervanging
Twee leden aangeduid door de Raad voor maatschappelijk welzijn
De secretaris van het OCMW of zijn vervanging
De verantwoordelijke van de sociale dienst van het OCMW van Jette of zijn vervanging
Het secretariaat van de jury wordt verzorgd door de verantwoordelijke van de cel 'Sociale
ontwikkeling' van het OCMW van Jette of zijn vervanging

Contact
Nora NABOULSI
02/422 46 85
nnaboulsi@jette.irisnet.be
Cel Sociale ontwikkeling van het OCMW van Jette

