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Mijn Project

De jongere draait mee in de gehele werking, zoveel mogelijk
inspelen op zijn of haar interesses en vaardigheden. We
proberen de samenlevingsdienst zo te organiseren dat
ze voor de jongere verrijkend is en voor Ten Noey een
meerwaarde. Ervaren we dat de jongere in staat is tot het
zelfstandig uitwerken van een klein project of traject dan
krijgt hij of zij daartoe zeker de kans, in zover dit zou
passen binnen de werking of er een relevante aanvulling op
zou zijn.

Mijn Gastorganisatie

Ten Noey is het Nederlandstalig Gemeenschapscentrum
van Sint-Joost-ten-Node. Het centrum bestaat uit
vier drukbezochte vergaderlokalen, een galerij met
plafondschilderij, een heel functionele zaal, een gezellig
café, een vriendelijk secretariaat. Van september tot
juni bruist het er van lessen Nederlands tot artistieke
tentoonstellingen, van speelse kinderactiviteiten tot
boeiende cursussen voor volwassenen, van verschillende
kleuren en tradities, van hoogstaande cultuur en sociale
betrokkenheid, van blije pret en pure ernst,… Kortom
van heel veel leven! Ten Noey wil een open huis zijn waar
het aangenaam is om naar toe te gaan, waar mensen in
een geest van openheid en verdraagzaamheid elkaar
ontmoeten. Wij hopen dan ook van harte je binnenkort te
mogen verwelkomen.

Begeleiding

Begeleiding: een team van 10 mensen staat in voor de
dagelijkse werking (visieontwikkeling, programmatie,
adminstratie,…) Iedereen speelt in die werking een rol
en iedereen heeft dan ook een rol in de omgang met en
begeleiding van de jongere. Team Ten Noey heeft een
jarenlange praktijkervaring in de omgang met tijdelijke
medewerkers in verschillende contaxten (stages,
alternatieve werkstraf, vrijwilligers,…).

Locatie

Gemeentestraat 25, 1210SJTN

Uurrooster

6 maanden, 28u/week
Afhankelijk van periode + mogelijkheden van de jongeren
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