Brugge, 4 oktober 2011

PERSMEDEDELING
Vandaag presenteren wij hier in ons dagcentrum het drugpreventieproject dat werd
opgestart op initiatief van de Rotary Clubs van Brugge en Damme in samenwerking
met de Jeugddiensten van Damme en Brugge, de stedelijke Preventiedienst Brugge,
het JAC, GGZ NW-Vl en De Sleutel.
De aanleiding : De interclubcommissie van de verschillende Rotaryclubs heeft begin
2011 contact opgenomen met de preventiewerkers van De sleutel om ‘ iets te doen’,
een preventieactiviteit voor jeugdverenigingen. wat heeft geleid tot het huidige
project.
De regie van dit project was in handen van De Sleutel Brugge dit in nauwe
samenwerking met de interclubcommissie. De Sleutel koos er bewust voor om deze
activiteit een samenwerkingsverband op te zetten met andere diensten JAC, CGGZ,
stedelijke jeugd & preventiedienst
Concreet
Op 1 en 8 oktober volgden een pak jonge enthousiaste jongemensen uit de leiding
een “train de trainer”-opleiding waardoor ze in de eigen jeugdbeweging voortaan
bewuster kunnen omgaan met middelengebruik. Als beloning voor het volgen van
de infodag en het Sleutelparcours ontvangen de jeugdwerkingen straks elk een
zilveren of gouden label (gekoppeld aan een cheque geschonken door de Rotary).
Met dit drugpreventieproject bereiken we meer dan 10 jeugdbewegingen in de ruime
Brugse regio. Volgend jaar wordt dezelfde opleiding opnieuw georganiseerd.
Deelnemende jeugdwerkingen: FOS De Boekaniers, Chiro Sint Pieters Op Den
Dijk, Jeugdhuis Loco, Jeugdatelier Oranje, KSA Frassati, KSA Ten Briel, Zeescouting
Stella Maris, KSA Moerkerke, Scouts Don Bosco, Jeugd Rode Kruis, KSA StLenaert, KSA Sijsele

Contact:
Rita Brauwers (Externe Relaties) GSM 0474 55 36 52
Contact:

Achtergrondinfo
Het project richt zich tot de jongemensen die in de leiding staat en de leden die actief
zijn in de diverse jeugdwerkingen van Brugge en Damme .
Monitoren of Leidinggevenden van jongeren spelen een belangrijke rol in de vorming
van jongeren, dus ook in drugpreventie bij jongeren. Daarom werd geopteerd voor
de de opleiding via het ‘train de trainer ‘ principe gericht op leidinggevenden binnen
de jeugdwerking .
Het eerste luik van het project was gericht op vorming en kennis enerzijds (Infodag)
en het integreren van sociale vaardigheden binnen de jeugdwerking anderzijds
(Sleutelparcours) .
Het tweede luik van het project richtte zich tot de leden van de jeugdwerkingen .
Doel
Spelenderwijs tijdens het werkingsjaar kennis opdoen rond drugpreventie en sociale
vaardigheden rond drugpreventie aanleren.
Hoe dit gebeurt, wordt uiteraard aan de creativiteit van de leidinggevenden
overgelaten.
Elke deelnemende groep kan gedurende het werkingsjaar een beroep doen op een
meter/peter .
Evaluatie
Aan het einde van een werkingsjaar wordt een evaluatiemoment voor de
deelnemende groepen georganiseerd . De deelnemende groepen zullen samen met
de leden van het project een evaluatie opmaken en hun implementatie van het
project ( luik twee ) tijdens het werkingsjaar voorstellen.
Aan de deelnemende groepen wordt een label/certificaat overhandigd . 3

Toekomst
Het project wordt jaarlijks georganiseerd . Alle activiteiten zijn kosteloos voor de
jeugdwerkingen . Per jaar kunnen tien jeugdgroepen deelnemen. Er kunnen zich
maximum twee leidinggevenden per jeugdwerking inschrijven voor de Infodag en het
Sleutelparcours . Het Sleutelparcours kan wel nadien door individuele groepen
georganiseerd worden ; de inschrijvingskosten worden gedragen door het project .
Aan groepen die deelnemen aan de Infodag én het Sleutelparcours wordt 250 euro
overhandigd (silver label ) . Aan de groepen die deelnemen aan het evaluatiemoment
wordt tevens nogmaals 250 euro overhandigd ( gold label).

Programma Werkingsjaar 2010-2011 ( sept. – juni ) :
•

Infodag : zaterdag 1 oktober : 09u-15u

Voormiddag :
Productinfo : feiten en fabels
Stedelijke preventiedienst + CGGZ ( Lies D’Hont + Niek Vanmaeckelberghe )
Drugbeleid voor jeugdvereniging
Stedelijke preventiedienst + CGGZ
Voorstelling project jeugdadviseurs
JAC
( Femke DenHollander )
Namiddag :
Aanbod didactisch materiaal VAD
CGGZ
Hoe sociale vaardigheden integreren in de jeugdvereniging ?
Aanbod De Sleutel Gent
De Sleutel Gent
(Johan Vandewalle )
Locatie : De Pretre NV, Monnikenwerve 171-173, 8000 Brugge
•

Sleutelparcours : zaterdag 8 oktober 2011

9u30-15u30

Vanuit de ervaring dat de boodschap vooral beklijft indien mensen actief kunnen
participeren in de methodiek en als deze een uitdagend karakter heeft, zijn we bij de
Sleutel op het idee gekomen om een touwenparcours aan te leggen.
Aan de hand van een aantal hindernissen krijgen deelnemers de kans om een dag
geconfronteerd te worden met zichzelf in samenwerking met de groep en de
preventiewerkers.
Door het feit dat de aangeboden activiteiten relatief ongekend zijn, geloven wij dat zij
de beste leerkansen bieden.
Deze oefeningen of opdrachten vormen het uitgangspunt om op een
ervaringsgerichte manier wat te leren over individu en groep waarbij de link wordt
gelegd met druggebruik .
Praktisch :
min .10 deelnemers – max 20 deelnemers , eigen picknick meebrengen , sport– en
regenkledij meebrengen. Op wandelafstand van station Brugge .
Locatie : De Sleutel , Dagcentrum Brugge , Barrièrestraat 4, 8200 Brugge
•

Evaluatiemoment : datum in overleg met de deelnemende groepen te bepalen

Ingeschreven verenigingen
FOS De Boekaniers
Heleen Dermul
heleen_dermul@hotmail.com
Sophie Busschaert sophiebusschaert@skynet,be
Chiro Sint Pieters Op Den Dijk
Thiemen Andries
timi070@hotmail.com
Miguel Acket
kingmigieak@hotmail.com
Jeugdatelier Oranje
Klaas Vermeersch klaas_vermeersch@hotmail.com
Pieter-Jan Devriese pjdevriese@hotmail.com
KSA Frassati
Laurens Deloof
l_deloof@hotmail.com
Debel Jakobus
jakokobusdebel@hotmail.com
KSA Ten Briel
Jonas De Soete
jonasdesoete@hotmail.com
Wouter De Backer wouter.de.backer92@gmail.com
Zeescouting Stella Maris
Bert Vandierendonck
bert.vandierendonck@gmail.com
Jeroen Decordier
jeroen.decordier@howest.be
Jeugdhuis Loco
Maxim Vannevel
maxim.vannevel@gmail.com
Dylan Klous
dylan_klous@hotmail.com
KSA Moerkerke
Daan Rami
DAAN.RAMI@KSAM.BE
Frederik Monbaliu FREDERICK.MONBALIU@KSAM.BE
Scouts Don Bosco
Maarten Kerckhof groeps@scoutsdonbosco.be
Lore D'Hooghe
loredhooghe@hotmail.com
Nicolas Cherlet
nicolas0801@hotmail.com
Jeugd Rode Kruis
Matthieu Clarysse matthieuclarysse@gmail.com
Thuline Allemeersch
allemeersch.thuline@gmail.com
KSA St-Lenaert
Steven Sys
steven_ksa@hotmail.com
Wannes Schalembier
Wanneskaa@hotmail.com
Jasper Vanpaemel jasper_vanpaemel@hotmail.com
KSA Sijsele
Pieter Vercruyce
Pjeeren@hotmail.com
Thomas Van Vaerenbergh
thomas.vanvaerenbergh@live.be

