Vorming ‘Druggebruik bij maatschappelijk
kwetsbare jongeren – aan de slag!’
14/21/28 mei en 4 juni -- 9 tot 12
Vredeshuis: Sint Margrietstraat 4

De Gentse parken en pleinen worden intens gebruikt door jongeren. Ze hangen er samen met hun
vrienden, ontwikkelen sociale vaardigheden, vormen een groep en creëren hun eigen identiteit. Helaas
zijn het ook de plekken waar ze soms in aanraking komen met drugs en andere genotsmiddelen. Dit
stelt je als professional voor een aantal nieuwe uitdagingen en knelpunten.
Met deze vorming bieden we je handvaten, info, uitwisseling en ondersteuning in het omgaan met
deze uitdagingen en knelpunten. Specifiek binnen de Gentse context, met Gentse actoren.
Het programma ziet er als volgt uit:
DAG 1 – 14/05: VERSLAVING EN PRODUCTINFO
CGG EClips
Op deze startdag maken we kennis met elkaar, de verschillende bezorgdheden en onze werkingen.
Daarnaast neemt CGG Eclips je mee in wat en hoe een verslaving precies werkt, welke producten er
op de markt zijn en hoe die precies werken.
DAG 2&3 – 21 &28/05 : STRENGHT BASED CASEMANAGMENT
VZW Lejo
Sterktegericht case management (SBCM) wil sterktes en mogelijkheden van individuen identificeren.
Via doordachte individuele handelingsplanning helpen deze sterktes om uitdagingen op te lossen in
hun dagelijks leven. Op dag 1 willen we een overzicht geven van wat SBCM is. In de tweede dag van de
vorming focussen we ons op de praktische toepassing van SBCM. We werken aan de hand van de
praktijkervaringen van deelnemers.
DAG 4 – 04/07: INZOOMEN OP DE VERSLAVINGSZORG
De Sleutel
Op deze laatste dag neemt De Sleutel je mee in het landschap van de verslavingszorg. Daarnaast
dromen we samen over nieuwe methodieken die drempels binnen de zorg kunnen wegwerken.
Na het volgen van de vorming is het mogelijk individuele coaching en ondersteuning te krijgen. In het
najaar van 2019 organiseren we een terugkomdag die focust op zelfzorg.
Interesse? Schrijf dan in op preventievoorveiligheid@stad.gent.
Vermeld
je
naam,
contactgegevens
en
organisatie
Praktisch: de vormingen gaan steeds door van 9 tot 12, in het Vredeshuis (Sint Margrietstraat 4)

Met vriendelijke groeten,
Diete Glas
Beleidsmedewerker Jongerenpreventie
Dienst Preventie voor Veiligheid – Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid – Stad Gent
Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel: 09 266 82 12 of 0470 20 14 15 Fax: 09 266 82 19

