Fléron (16.489 inwoners)

"Dinsdag bent u aan de beurt!" – Interculturele workshops » (sinds 2015)
Overlast :
Categorie: overige.
Sleutelbegrippen: sociale banden/interculturaliteit
Doelstellingen
 Op korte termijn:
- interculturele ontmoetingen organiseren tussen de burgers van Fléron van 50 jaar
en ouder,
- de uitwisseling van ervaringen in beveiligde omgevingen bevorderen.
 Op lange termijn: de elementaire codes van het sociale leven opnieuw bevestigen,
om een nieuwe dynamiek te verlenen aan het gevoel dat men tot een gemeenschap
behoort.
Acties en actoren
 Maandelijkse workshop, de laatste dinsdag van de maand (uitgezonderd tijdens de
schoolvakanties).
 Voorgestelde activiteiten op basis van een thema ("lekkerbekkenworkshop", projectie,
…) in verschillende gemeentezalen.
 De preventiedienst coördineert en animeert het project, in samenwerking met andere
tussenbeide komende partijen die in functie van het behandelde thema gekozen
worden.
 Vorming van kleine groepen om een dynamiek die een uitwisseling mogelijk maakt, te
creëren.
 Over het algemeen, dagelijks twee groepen.
 Elke workshop duurt 3 uur.
 De deelnemers "gaan aan de slag" door kennis of knowhow te delen.
Jaarlijkse kosten in personeel en materiaal
 De psycholoog van de preventiedienst.
 De preventieambtenaar.
 Andere tussenbeide komende partijen in functie van het behandelde thema.
Kosten: tussen 150 en 300 € (het huren van bepaalde ruimten in de gemeente,
cateringkosten, …).
Communicatie
 Gemeentelijk tijdschrift voor de personen van 50 jaar en ouder.
 Lokale kranten (Vlan, les Echos).
 Driemaandelijks gemeentebulletin.
 Internetsite van de gemeente.
Evaluatie van het project
 Deelnemerslijst (naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer).





Voorbereiding en opvolging van de sessies.
Interne vergaderingen.
Debriefing na elke sessie.

Kritieke succesfactoren
 Weinig kosten voor de deelnemers.
 Aantrekkelijk programma.
 Sensibilisering van een zo groot mogelijk aantal burgers van de beoogde
leeftijdsgroep.
 Medewerking van een maximum aantal lokale actoren.
Originaliteit
Mogelijkheid voor de deelnemers om de sessie zelf te orchestreren door hun knowhow te
delen.
Contact
Preventiedienst, Chantal Pirenne (preventieambtenaar), rue François Lapierre 19, 4620
Fléron, tel. 04/355 91 85, chantal.pirenne@fleron.be

