Uitnodiging
Bestrijd mee de armoede in Gent
Denk mee na over het groeiactieplan armoedebestrijding ’18 – ’19
Levensdomeinen WERK – GEZONDHEID – (VOLWASSEN) LEREN

Beste genodigde

In Gent krijgt het armoedebeleid vorm aan de hand van een armoedebeleidsplan. Elke twee jaar
maken we een nieuwe groeiactieplan op waarbij we doelstellingen en acties formuleren voor
nieuwe levensdomeinen. Deze keer is het de beurt aan werk, gezondheid en volwassen leren.
Op 30 maart willen we samen met mensen in armoede en relevante stakeholders samen
prioriteiten bepalen, doelstellingen opmaken en acties voorstellen per levensdomein. Iedereen
die actief mee wil nadenken over wat het verschil kan maken voor mensen in armoede in Gent is
welkom. Wel vinden we het belangrijk dat verschillende perspectieven evenwichtig aan bod
komen tijdens die dag, daarom beperken we het aantal inschrijvingen voor professionals tot twee
per organisatie per levensdomein (werk – gezondheid – leren). We zijn zeker niet alleen op zoek
naar beleidsmensen, maar zeker ook naar wie hier dagelijks mee aan de slag moet. Het aantal
plaatsen is beperkt, wacht niet te lang om in te schrijven.
Wanneer?

30 maart 2017, van 9u tot 16u00 met afsluitende drink.

Waar?

Dienstencentrum Ledeberg, Theaterzaal
Ledebergplein 30 9050 Gent
Opgelet, het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving is
beperkt, kom met je voeten, de fiets of het openbaar vervoer
of gebruik een van de P&R in de buurt.

Inschrijven

Inschrijven kan hier tot 22 maart.
Je moet een van de drie levensdomeinen kiezen bij inschrijving.
De locatie is rolstoeltoegankelijk. Heb je extra ondersteuning
nodig om deel te nemen, stuur ons een mailtje:
trees.debruycker@ocmw.gent

Programma
We starten met een gezamenlijk deel en gaan daarna per levensdomein aan de slag.

9u

Onthaal en ontvangst met koffie

9u30

Welkom

9u50

Hoe geven we het groeiactieplan vorm?
Armoedebeleid dat werkt? Een kritische blik

10u30
11u30

Perspectieven aan het woord: panelgesprek
Prioriteiten bepalen: waar willen we het verschil maken met het
groeiactieplan?

12u30

Samen eten en praten: pastabar

13u30

De politiek stem: OCMW voorzitter en schepenen aan het woord

14u

Doelstellingen en acties: waar willen we naartoe en hoe gaan we dat
doen?

16u

Afsluitende drink

Iov Cel armoedebestrijding
OCMW Gent en Stad Gent

Vriendelijke groeten
Joris Beaumon

Joris Beaumon
Diensthoofd Staf Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening
Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent
Tel: 09 266 99 02 - GSM: 0477 56 01 63

OCMW Gent is er voor iedereen.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent verzekert het welzijn van elke burger. Met
prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een menswaardig leven voor elke
Gentenaar.
De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6 thema's: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd,
werk en opleiding, wonen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be

