Persuitnodiging 15 oktober 2015

Dag van de Jeugdhulp
‘In de buurt van jeugdhulp / jeugdhulp in de buurt’
Brussel, 9 oktober 2015. Op 15 oktober vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats,
een jaarlijks evenement dat jeugdhulp positief in de kijker zet. Thema van 2015
is ‘in de buurt van jeugdhulp / jeugdhulp in de buurt’. Sprekers belichten het
belang van projecten waarbij jeugdhulporganisaties actief aansluiting zoeken
bij hun buurt, en diverse organisaties stellen een breed palet aan concrete
acties voor. Verder vindt de uitreiking plaats van de Prijs Jeugdhulp.
Jaarlijks organiseert Jongerenwelzijn samen met zijn koepelorganisaties Vlaams
Welzijnsverbond, SOM en Jongerenbegeleiding een Dag van de Jeugdhulp voor de
jeugdsector. Op dit publieksmoment komen - telkens rond een specifiek thema - acties en
projecten aan bod, die op een positieve manier aantonen dat de sector creatief en innovatief
met diverse uitdagingen omgaat. Dit jaar staat het thema ‘in de buurt van jeugdhulp /
jeugdhulp in de buurt’ centraal. Ook vindt de uitreiking plaats van de Prijs Jeugdhulp. Diverse
jeugdhulporganisaties die een concreet project hebben, waarbij ze actief aan de slag zijn
gegaan met en in hun buurt, konden vooraf hun kandidatuur indienen en zo meedingen naar
deze Prijs, die bestaat uit een geldprijs van 10.000 euro en een kunstwerk van Cazn.
Het programma van de Dag van de Jeugdhulp is heel divers. Zo verzorgt minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een toespraak over het thema en gaan
een aantal sprekers hier dieper op in, met name Drs. Caroline Vink, experte op het vlak van
transitie en transformatie jeugdhulp, versterking eerste lijn, school en wijk, passend
onderwijs en internationaal jeugdbeleid, en Dirk Van Grembergen, algemeen directeur vzw
Jong.
Daarnaast is er een terugkoppeling van de winnaar van de vorige editie, wordt een ‘Poetry
Slam’ gehouden, vindt de aankondiging plaats van het thema voor de Dag van de Jeugdhulp
2016 en sluit Lukas Lelie de dag af met een humoristische noot, gevolgd door een receptie.

Wil u graag aanwezig zijn tijdens deze Dag van de Jeugdhulp, of een deel ervan?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@jongerenwelzijn.be.
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PROGRAMMA
09u30:

Onthaal

10u00:
10u20:
10u45:
10u55:
11u35:
11u45:

Toespraak minister Jo Vandeurzen
Drs. Caroline Vink
Voorstelling genomineerde 1
Forumtheater
Voorstelling genomineerde 2
Uitleg Poetry Slam + opmaak gedicht in groepen in de hal

12u00-13u00: Lunchpauze
13u00:
13u10:
13u35:
13u45:
14u00:
14u10:
14u25:
14u50:
15u10:

Voorstelling genomineerde 3
Dirk Van Grembergen (vzw Jong)
Voorstelling genomineerde 4
Open Mic
Voorstelling genomineerde 5
Terugblik winnaar vorig jaar
Prijsuitreiking Prijs Jeugdhulp 2015
Aankondiging thema 2016 - vooruitblik editie 2016
Stand-up comedian Lukas Lelie

15u40:

Receptie

Praktisch:
Dag van de Jeugdhulp
15 oktober 2015, van 10u tot 16u
Locatie: auditorium Lamot, Van Beethovenstraat 8/10 - 2800 Mechelen

Enkel voor pers:
P er s cont a ct : P et er J an Bog a e rt , w oordv o er de r J ong er enw e lz i j n
T el.: 0476 41 00 46 ; E- ma il: pet er j an. bog ae rt @j o nge r enw elz ijn .b e
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