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Wil je meer weten over het project
=
Werken aan perspectief voor dak=
en thuislozen in Utrecht?
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Voor
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= Werken aan perspectief voor daklozen
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Wat houdt het project in?
=
Het project
werkt aan perspectief voor dak- en
=
thuislozen,
door
middel van sociale activering.
=
Daarbij
gaat het er om meer aandacht te
=
==
besteden
aan dagbesteding voor thuislozen*.

Werken aan perspectief
voor dak- en thuislozen

Dit kan een eerste begin van een nieuw
perspectief zijn.

Sociale activering
als basis=
Wat betekent sociale activering?
Sociale activering betekent dat mensen weer in
beweging komen. Bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk te doen of samen te sporten.
Het gaat erom dat iemand samen met anderen
weer zinvolle activiteiten onderneemt.

Voor wie is het project bedoeld?
In eerste instantie richt het project zich op
hostelbewoners, maar ook andere thuislozen uit
Utrecht doen mee.

Waarom is sociale activering belangrijk?
Iedereen heeft zijn eigen redenen om te werken
aan een zinvolle dagbesteding. Voor de een is
dat dagritme, voor een ander een eerste stap
naar een betaalde baan. Mensen doen graag
iets waar ze goed in zijn.

Welke organisaties doen er mee?
Centrum Maliebaan is trekker van het project.
Daarnaast doen mee:
CWZW MN Leger des Heils
Tussenvoorziening
Centrum Vaartserijn
SBWU

Is sociale activering geschikt voor iedereen?
Sociale activering gaat uit van wat iemand kan.
Er zijn geen voorwaarden om mee te doen.
Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, is er vaak
voor iedereen wel wat.

Van wanneer tot wanneer loopt het project?
Het project is in 2004 begonnen en loopt tot
voorjaar 2006. Het is de bedoeling om de
activiteiten ook na die periode voort te zetten.
Wat is er tot nu toe bereikt?
Er wordt hard gewerkt aan een gezamenlijke
aanpak van sociale activering voor thuislozen.
De mogelijkheden voor dagbesteding zijn
beschreven in de sociale kaart. Door
samenwerking tussen organisaties komen er
steeds meer mogelijkheden bij, zoals sporten.
* In deze folder spreken we verder alleen van thuislozen. We
bedoelen daarmee alle mensen die geen eigen woonruimte
hebben en op straat of in daklozenvoorzieningen verblijven.

Hoe ziet een sociale activeringstraject eruit?
Een traject ziet er voor iedereen verschillend uit,
omdat iedereen andere wensen heeft. De eerste
stap in het traject is erachter te komen wat
iemand kan en wil doen. Vervolgens wordt er
een plan uitgezet om stap voor stap
dat doel te halen.

Wat levert het
project op voor...?=
.... voor cliënten?
Cliënten krijgen structuur in de dag, doen
werkervaring op of komen weer eens onder de
mensen. Sociale activering gaat uit van wat
iemand kán.
... voor hulpverleners en activeerders?
Hulpverleners en activeerders krijgen zicht op
de mogelijkheden voor sociale activering in
Utrecht. Zo is er een sociale kaart van
activeringsplekken beschikbaar.
... voor hulpverleningsorganisaties?
Organisaties kunnen beter inzichtelijk maken
wat ze te bieden hebben op het gebied van
sociale activering.
... voor gemeenten?
Gemeenten krijgen zicht op de mogelijkheden
en onmogelijkheden voor sociale activering
voor thuislozen.
... voor anderen?
Activeringsplekken kunnen van direct nut zijn
voor de samenleving. Denk aan
kringloopwinkels en het onderhoud van
groenvoorzieningen.

Waar kan ik activeringsplekken vinden?
Hulpverleners kunnen de digitale sociale kaart
raadplegen op ïïïKïÉêâÉå~~åéÉêëéÉÅíáÉÑKåä.
Je kunt natuurlijk ook de werkgroepleden om
informatie vragen.
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