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Together
Against
Poverty

Het hoofddoel van het project is voorkomen van armoede door
het ontwikkelen en implementeren van onderwijsmiddelen die in
te zetten zijn voor de twee doelgroepen van het project:
1) de meest kwetsbare mensen voor armoede en sociale
uitsluiting (o.a. werklozen, mensen met weinig vaardigheden of
laag-opgeleid, een-oudergezinnen of gezinnen met veel kinderen);
2) politici en beleidsmakers als het de sociale aanpak betreft .

Het project – in het kort
Het project komt voort uit de vastgestelde kloof tussen de
daadwerkelijke behoeftes en concrete voorzieningen voor beide
doelgroepen. Deze kloof wordt veroorzaakt door een beperkt begrip ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting en door het
niet-effectieve sociale vangnet.

Concrete uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten leiden tot geplande acties, uit te voeren
in de twee te onderscheiden fases van het project.

Onderzoek
01/09/2014 - 31/08/2015
Er is gekeken naar het fenomeen armoede, met sociale uitsluiting, parallel aan een studie naar hoe een sociaal zekerheidssystemen deze bestrijdt. Dat levert twee
onderzoeksrapporten op:

Workshops
01/09/2015 - 31/08/2016
Gebaseerd op de onderzoeksresultaten ontwikkelen we een (pilot)
training voor onze twee doelgroepen en
bieden ze ook aan. De te verwachten
resultaten zijn:

Methode voor het verzorgen van workshops voor mensen die risico lopen op
armoede en sociale uitsluiting;
Methode voor het verzorgen van workshops gericht op
beleidsmakers en betrokkenen bij de sociale politiek.

International partner-overleggen
Rzeszow—Polen (Oktober 2014)
Cluj-Napoca—Romenie (Maart
2015)
Tallinn—Estland (Juli 2015)
Madrid—Spanje (Februari 2016)

Amsterdam—Nederland (Juli 2016)

Onderzoeksrapport over armoede en
sociale uitsluiting;
Onderzoeksrapport over het functioneren van de sociale zekerheidssystemen.

Leer / Onderwijs / Training activiteit
Turijn (Italie) – September 2015

