Beleidsacties ‘Bruggen voor Jongeren’ in partnerschappen

Situering en doelstelling
‘Bruggen voor Jongeren’ is een Brugse netwerkorganisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare jongeren
van 15 tot 25 jaar. Door ons te verenigen leren we elkaar beter kennen en kunnen we de ‘kwetsbare’ jongere
efficiënter ondersteunen. Om dit goed te doen, is er een beleidsplan opgemaakt voor de periode 2020 - 2025.
Dit document kan je hier raadplegen. Met het netwerk streven we steeds de 4 vooropgestelde strategische
doelstellingen na via het uitwerken van acties. Echter wensen we nog meer Brugse organisaties die met
kwetsbare jongeren werken hierin te betrekken.
We zijn ervan overtuigd dat acties uitgewerkt door organisaties die de specifieke noden van de doelgroep zeer
goed kennen, erg op maat kunnen werken. Dit verhoogt de efficiëntie en onderbouwt het inzetten van
middelen. Gelet op het feit dat we deze werkwijze willen continueren, worden er telkens een aantal thema’s
weerhouden waaraan de actie dient gelinkt te zijn. De thema’s vloeien voort uit het beleidsplan Bruggen voor
Jongeren. Meer info over het netwerk is te vinden op www.bruggenvoorjongeren.be

Partnerschappen
Om de ‘spirit’ van het netwerk verder uit te dragen dient de actie in partnerschap uitgevoerd te worden. In
concreto betekent partnerschap dat de actie door minstens twee afzonderlijke organisaties gezamenlijk wordt
uitgevoerd. Hiermee willen we samenwerking aanmoedigen, expertise bundelen en kruisbestuiving faciliteren.

Uitvoerders
Elke organisatie die in Brugge actief is en een rechtstreeks aanbod heeft naar ‘kwetsbare’ jongeren.

Activiteiten
De actie dient inhoudelijk gelinkt te kunnen worden aan één van volgende thema’s:
● Gericht op het verhogen van bereik van de doelgroep. Dit kan gaan om subdoelgroepen zoals
nieuwkomers, meisjes, jongeren onder de radar, ...
● Outreachend werken ondersteunen, uitdiepen, faciliteren, …
● Tegemoetkomen aan noden die bij de doelgroep ontstaan zijn als rechtstreeks gevolg van de
pandemie.
● Actie uitwerken als gevolg van een signaal dat het partnerschap ervaart.
De actie dient zijn aanvang te nemen in 2021 en duurt zo lang als nodig en/of mogelijk.
De actie dient uitgevoerd te worden op grondgebied Brugge maar hoeft zich niet te beperken tot ‘Brugse’
kwetsbare jongeren.

Middelen
Voor de actie kan er tot maximaal 7.500 euro aangevraagd worden.
Randvoorwaarden
● De middelen worden overgemaakt na het voorleggen van een factuur of kasticket (geen raming of
offerte).
● Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het ‘restbedrag’ indien blijkt dat de som van de
betaalbewijzen kleiner is dan het bij aanvang toegekende bedrag.

●

Alle betaalbewijzen dienen ten laatste op 30 november 2021 bezorgd te zijn aan Bruggen voor
Jongeren.

Cofinancieringsprincipe waarbij je dus als organisatie mee een financiële input levert, wordt sterk
aangemoedigd. Er wordt geen verdeelsleutel vastgelegd daar elke organisatie hiertoe meer of minder
mogelijkheden heeft.

De aanvraag
De aanvraag wordt opgemaakt door de betrokken organisaties waarbij één organisatie fungeert als penhouder
en tevens als contactpersoon. Het overmaken van de middelen zal ook naar deze organisatie gebeuren.
Op onderstaande vragen wensen we een antwoord:
● Beschrijf de actie(s) die je wil uitvoeren?
● Welke organisaties nemen actief deel aan de actie en maak concreet wie wat zal opnemen?
● Welke doelstelling streef je na met de actie?
● Beschrijf de meerwaarde voor de doelgroep.
● Welk budget wens je hiervoor aan te vragen?

Beoordelingscriteria
● Komt de actie tegemoet aan minstens één van de vier strategische doelstellingen van het netwerk?
● Is de actie duidelijk gelinkt aan een vooruitgeschoven thema?
● Is de actie rechtstreeks gericht naar de meest kwetsbare jongeren?
● Wordt het cofinancieringsprincipe toegepast?

Bekendmaking
● De actie wordt op de website van Bruggenvoorjongeren geplaatst en je levert hiervoor de nodige
stukken aan.
● Je bent bereid, indien gevraagd, om de actie aan het netwerk toe te lichten.
● Bij alle externe communicatie vermeld je ‘Met de steun van Bruggen voor Jongeren’.

Verloop
●
●
●
●

De aanvraag wordt bezorgd aan jeroen@bruggenvoorjongeren.be ten laatste op 21 maart 2021.
De actiegroep selecteert de initiatieven.
Elke kandidaat is ten laatste 19 april 2021 op de hoogte gebracht.
Na de actie wordt er een evaluatie opgemaakt en bezorgd aan Bruggen voor Jongeren.

Vragen
● Je kan steeds terecht op jeroen@bruggenvoorjongeren.be of op 0490/421498

