Bevraging kinderarmoede regio Diest
(focus 0- 3 jaar)
ORGANISATIE:
1. Vragenlijst
3.1 Algemene kijk op kinderarmoede

-

Wat is uw kijk op kinderarmoede regio Diest?

-

Welk aanbod aan activiteiten mbt kinderarmoede organiseert uw organisatie?

-

Wat verwacht u van het project kinderarmoede?

3.2 Knelpunten , leemten, hiaten, overlappingen, noden en behoeften?

-

Tegen welke problemen mbt kinderarmoede botst uw organisatie het meest op?

-

Welke behoeften en noden ervaart de doelgroep volgens uw organisatie?

3.3 Prioritaire doelgroepen?

-

Welke doelgroepen zijn volgens u het meest kwetsbaar?

-

Hoe zou de doelgroep volgens u kunnen participeren aan het project
kinderarmoede?

3.4 Actie- droom / actiedromen?

-

-

Wat zou u graag verwezenlijkt zien binnen kinderarmoede (actie –droom)?

Op welke levensdomeinen heeft deze actie-droom een invloed?

3.5 Belangrijke (rand-)voorwaarden

-

Heeft u in het verleden al bepaalde stappen ondernomen? Zo ja, wat zijn uw
ervaringen? Wat liep goed/wat liep minder goed?

-

Hoe bereikt u gezinnen in kinderarmoede? Welke methodieken gebruikt u hiervoor?

-

Welke hindernissen zullen er volgens u zijn wanneer er initiatieven mbt
kinderarmoede worden opgezet?

-

Welke partners zijn volgens u onmisbaar om bij het project kinderarmoede te
betrekken?

-

Hoe kan volgens u preventieve gezinsondersteuning het best worden opgestart?

3.6 Rol van uw organisatie

-

Wat zou uw organisatie kunnen betekenen binnen het project kinderarmoede?
3.7 Varia

- Wil u nog graag iets anders kwijt omtrent de aanpak van kinderarmoede, regio Diest?

Bijlage: Algemeen kader waaraan alle acties worden getoetst:
-

-

-

-

Acties met een integraal karakter, op verschillende levensdomeinen (huisvesting,
tewerkstelling, gezondheidszorg, …) leiden tot de meest duurzame resultaten. Bestaande
en nieuwe acties worden gescreend op dit integraal karakter.
Acties met een focus op gezinnen met jonge kinderen (0- 3 jaar)
Bij voorkeur acties die focussen op de kansarmoede- criteria waarop we slecht scoren
(‘éénoudergezinnen, gezinnen met jonge kinderen van vreemde afkomst en kansarmoede
in het kleuteronderwijs)
Huidig aanbod verbeteren versus nieuwe initiatieven opstarten
Om tegemoet te komen aan de noden en behoeften kan het volstaan om het huidige
aanbod te optimaliseren. Het verdient ook de voorkeur om hetgene wat we doen, goed te
doen. Goed doen wil o.a. zeggen in samenspraak met de gezinnen in armoede, met
voldoende oog voor alle levensdomeinen, een toegankelijk aanbod, enz.
De poort naar nieuwe acties blijft wel open.
Bij voorkeur acties die focussen op de algemene beleidsprioriteit omtrent kinderarmoede,
met name
Toegang tot adequate middelen
Toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten
Het recht van kinderen en gezinnen om te participeren

Bij voorkeur acties die werken aan de structurele en / of preventieve aanpak van kansarmoede,
eerder dan de gevolgen van kansarmoede ledigen. Acties omtrent het verminderen van het leed
en/of de aanpak van de gevolgen van het leven in armoede kunnen in beperkte mate maar
verdienen niet de voorkeur.
Het lokaal netwerk verklaarde zich op 22 mei 2014 akkoord met dit algemeen kader.

