Vormingsaanbod Preventie Tabak, Alcohol en Drugs
Bijzondere jeugdzorg
Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die
zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale
drugs, gamen en gokken). De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als
het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Preventie TAD werkt op vraag en op
maat van organisaties.
In het najaar 2016 bieden we volgende vormingen/ trainingen aan:

BEGELEIDEN VAN JONGEREN EN HUN CONTEXT VANUIT INTERCULTUREEL PERSPECTIEF
Tijdens deze studiedag wordt aandacht besteed aan thema’s die een belangrijke plaats
innemen in het werken met jongeren en ouders met een migratieachtergrond: de invloeden
van migratie op een gezin, de rol van culturele en religieuze elementen in de opvoeding, de
intergenerationele effecten en conflicten,… Deze theoretische achtergrond wordt aangevuld
met praktijkvoorbeelden. Er worden eveneens handvatten gegeven om meer in te zetten op
cultuursensitieve zorg binnen je begeleiding en organisatie (werken met tolken,
intercultureel bemiddelen… ).
In de namiddag staan we stil bij specifieke opvoedingsmethodieken over genotsmiddelen en
is er ruimte voor jullie eigen casussen en praktijkervaring.

Doelgroep
Begeleiders

Aantal deelnemers
Duur
Data en locatie
Inschrijving
Prijs

Opvoeders en begeleiders bijzondere jeugdzorg
Jamal El Boujddaini – teamcoördinator vzw de Touter
Naima Annouri – coach contextbegeleiding vzw de Touter
Inge Jacobs – coach contextbegeleiding vzw de Touter
Minimum 6, maximum 45
9u tot 16u, onthaal met koffie vanaf 8u45
18 november 2016 – Poststraat 6, Lokeren (MFC De Hagewinde)
Inschrijving vóór 7 november 2016
€30 (lunch inbegrepen)

SEMINARIE YOU BET! (EDUCATIEF PAKKET ROND GOKKEN)
Cijfermateriaal en ervaringen leren ons dat kansspelen en met name sportweddenschappen
populair zijn bij jongeren. Daarom ontwikkelde VAD in samenwerking met CAD Limburg ‘You
Bet!’, een educatief pakket met als doelgroep de 16- tot 18-jarigen. Dit pakket is zowel
bruikbaar voor onderwijs als bijzondere jeugdzorg. ‘You bet!’ bestaat uit een digitaal
spelbord met verschillende kennis en doe-opdrachten en uit de dvd ‘bluf’ van de
Kansspelcommissie, met een splinternieuwe nabespreking.
Tijdens dit seminarie leren jullie het spelmateriaal op een interactieve manier kennen. We
geven jullie voldoende achtergrondinformatie om daarna met dit spel in de leefgroep of in
de klas aan de slag te gaan.

Doelgroep
Aantal deelnemers
Duur
Data en locatie

Prijs

Begeleiders bijzondere jeugdzorg en leerkrachten
Minimum 6, maximum 20
9u tot 12u, onthaal met koffie vanaf 8u45
13 oktober 2016 - Albrechtlaan 119a, Aalst (LDC De Maretak)
Inschrijving vóór 29 september 2016
21 oktober 2016 - Hazewindstraat 7, Sint-Niklaas (Zigzag)
Inschrijving vóór 7 oktober 2016
€15 (zonder lunch)

Inschrijven
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: vto@cggwaasendender.be.
Vermeld je eigen naam en de naam van de vorming. Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u van
ons een bevestiging met alle praktische details (betaling, plaats, aanvang, parking, ...).
Meer informatie? Wendy Van Mele - 03/760 00 70

