Projectoproep Cera-Rubicon
Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond willen samen bruggen bouwen tussen jeugdhulp en
volwassenhulp om de voortzetting van de hulpverlening na 18 jaar te optimaliseren.
Vijf actieprojecten in Vlaanderen en Brussel zullen in de loop van 2018 geselecteerd worden met
als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. We
doen dit koepeloverschrijdend en streven ook naar eventuele beleidsmatige veranderingen en
aangepaste regelgeving naar aanleiding van onze resultaten.
Werk jij in een voorziening erkend door het Agentschap
Jongerenwelzijn of Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap, met verblijfsmodule, voor 16 tot 25-jarigen?

Dien dan vóór 30 maart 2018
een projectaanvraag in en
maak kans op 20.000 euro voor je project!
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De jury zoekt projecten die een diversiteit vertonen in aanpak, regio en doelstelling.
Welke projecten zoeken we?
o Projecten die inzetten op de transitie van de jeugdhulpverlening naar de
			 volwassenenhulpverlening of die zelfstandigheid beter voorbereiden of laten verlopen.
o Vernieuwende, kleinschalige en nog niet / recent doorgebroken initiatieven. Projecten doen 		
			 hiervoor een beroep op een methodiek naar keuze (voor inspiratie zie www.cera.coop).
o Projecten die bereid zijn om in te stappen in een traject van 2 jaar met financiële, inhoudelijke en
			 communicatieve ondersteuning door Cachet vzw, Cera en Vlaams Welzijnsverbond.
o Projecten waarbij deze steun een belangrijke bijdrage biedt voor de organisatie.

Pluspunten in de beoordeling
o
o
o
o

Samenwerking: uitbouw van een lokale community ten voordele van de jongeren in de transitiefase.
De overdraagbaarheid van het project naar andere initiatiefnemers.
De duurzaamheid van het project na het Cera-Rubiconproject.
De intentie om te investeren in gebruikersparticipatie.

Timing
o
o
o
o
o
o
o

Start van de oproep : 1 maart 2018
Indienen van een aanvraagformulier: ten laatste op 30 maart 2018
Juryoverleg met beraadslaging over de dossiers: 23 april 2018
Bekendmaking van de geselecteerden : 24 april 2018
Realisatie van de projecten tussen 1 september 2018 en 1 september 2020
Kick-offevent voor de laureaten: 26 september 2018
Duurzame overdracht na afronding van het project

Uitbetaling

o De realisatie van het project wordt geprefinancierd door de voorziening. Cera betaalt maximaal
10.000 euro uit per jaar – gedurende maximaal 2 jaar - na voorlegging van de
		 verantwoordingsstukken en mits een positieve evaluatie.
o De projecten bezorgen aan het eind van het traject een draaiboek waarin het project duidelijk wordt
		 omschreven en waarmee andere initiatiefnemers gelijkaardige projecten kunnen organiseren.
Vul het aanvraagformulier in op www.cera.coop, dien voor 30 maart 2018 een innovatief project in en wie weet
krijgt jouw voorziening 20.000 euro om duurzaam en innovatief aan de slag te gaan!

Meer weten?

Surf naar www.cera.coop of contacteer
Stéphanie De Smet via 016 27 96 27 of
stephanie.desmet@cera.coop.

