Projectfiches
Projectoproep AMIFOpvang 2018-2019
Eind 2017 werd een projectoproep gelanceerd in het kader van het
Europees Fonds AMIF (Asylum, Migration and Integration fund) met de
volgende prioriteiten:
• De capaciteit van het netwerk versterken wat betreft de opvang van
personen met psychologische/psychiatrische problemen.
• Het opvangnetwerk aanpassen aan de specifieke behoeften en aan de
kwetsbaarheid van de niet-begeleide minderjarigen.
• De kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk verhogen.
• De kennis verbeteren van de verzoekers om internationale
bescherming over de normen en waarden van onze maatschappij.
Deze projectoproep kende een groot succes: er werden 28 voorstellen
ingediend.
In totaal werden 9 projectvoorstellen weerhouden door het
selectiecomité (voor een bedrag van 3.520.752,07€).
Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende projecten zodat
u er als opvangstructuur kennis kunt van nemen en eventueel een
beroep kunt op doen.

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF
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Prioriteit 1: De capaciteit van het netwerk versterken wat betreft de opvang van personen met psychologische/
psychiatrische problemen.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint
Alexius

Begeleidingstraject en psychosociale opvang voor verzoekers om
internationale bescherming en vluchtelingen (POZAH)

3

Croix-Rouge de Belgique

Psychotherapeutische opvang van verzoekers om internationale
bescherming met mentale problemen (CARDA Sud)

4

Rode Kruis Vlaanderen

CARDA-Nord - Centrum voor intensieve begeleiding van verzoekers om
internationale bescherming

5

Katholieke Universiteit Leuven

Psychiatrische residentiële zorg voor minderjarige vluchtelingen
(ResCareRefugees)

6

GAMS

Gender Based Violence & Asylum: Een geïntegreerde aanpak

7

Prioriteit 2: Het opvangnetwerk aanpassen aan de specifieke behoeften en aan de kwetsbaarheid van de
niet-begeleide minderjarigen

Mentor-Escale asbl

Ontwikkeling van de opvang van NBMV in een gastgezin in Brussel en
Wallonië

8

Prioriteit 3: De kwaliteit en de flexibiliteit van de het opvangnetwerk verhogen

Rode Kruis Vlaanderen

Unite-IT

9

Prioriteit 4: De kennis verbeteren van de verzoekers om internationale bescherming over de normen en waarden
van onze maatschappij.

Rode Kruis Vlaanderen

R-Sense

10

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

Begeleidingstraject en psychosociale opvang voor verzoekers
om internationale bescherming en vluchtelingen (POZAH)
De promotor
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius (Grimbergen)

Website
https://www.alexiusgrimbergen.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Noord

Doelgroep van het project
Volwassen verzoekers om internationale bescherming met psychiatrische problemen die een specifieke residentiële
behandeling nodig hebben.

Doelstellingen van het project
• De toegang tot gespecialiseerd hulp voor de doelgroep vergemakkelijken en dit volgens een globaal
psychosociaal traject en met het oog op een maximale integratie.
• De expertise van het reguliere zorgnetwerk verhogen (coaching, opleidingen).

Voornaamste activiteiten van het project
• Globaal psycho- sociaal traject met daarin drie fases binnen de termijn van een jaar (ongeveer 12 trajecten/jaar)
- Cure: stabilisering van de psychiatrische problemen (max. 3 maanden hospitalisatie; max. 3 patiënten tegelijk in
het ziekenhuis)
- Care: een regulier netwerk voor ondersteuning en verzorging ontwikkelen (op maat)
- Ondersteuning: het regulier zorgnetwerk neemt na een jaar de zorg over
• Ambulante psychiatrische consultaties (vanaf 2018)
• Coaching en opleiding van medewerkers uit reguliere zorg in het kader van de versterking van hun competenties
ten aanzien van de doelgroep (opleidingen, intervisies, individuele coaching)

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Annemie Hoogewys, anne-marie.hoogewys@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

CARDA - SUD
De promotor
Croix Rouge de Belgique

Website
https://www.croix-rouge.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Zuid

Doelgroep van het project
Verzoekers om internationale bescherming met mentale problemen die in collectieve of individuele
opvangstructuren verblijven (NBMV, families, koppels, kinderen, vrouwen of alleenstaande mannen)

Doelstellingen van het project
• Een psychotherapeutische opvang (residentieel, ambulant of dagcentrum) van de doelgroep, afkomstig uit het
volledige opvangnetwerk
• Een voortdurende ondersteuning bij de begeleiding door de teams in de opvangcentra via een helpdesk functie
en een grotere mobiliteit van het CARDA-team naar de opvangstructuren

Voornaamste activiteiten van het project
• Psychotherapeutische begeleiding van de doelgroep (residentieel, ambulant of dagcentrum). Werk volgens drie
assen:
- Psychologisch via de gesprekken
- Educatief via de dagelijkse activiteiten
- Medische gegevens
• Helpdesk functie om de medewerkers van de opvangstructuren op korte termijn te ondersteunen en te adviseren
• Mobiliteit van het CARDA-team naar de opvangcentra om snelle en aangepaste hulp te bieden in complexe
situaties.

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Julie Vanderkelen, julie.vanderkelen@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

CARDA - NORD
De promotor
Rode Kruis Vlaanderen

Website
https://www.rodekruis.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/09/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Noord

Doelgroep van het project
Verzoekers om internationale bescherming, met inbegrip van de NBMV, met psychiatrische en/of psychologische
problemen die intensieve begeleiding nodig hebben

Doelstelling van het project
Intensief begeleidingstraject met een maximale duur van 3 maand (op vrijwillige basis): observatiefase, oriëntatiefase
en re-integratie in de opvangstructuur
• 40 tot 50 opvangplaatsen voor de doelgroep, waarvan maximum 10 plaatsen gereserveerd zijn voor niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen (NBMV)

Voornaamste activiteiten van het project
Voor de verzoekers om internationale bescherming
• Intensieve begeleiding met het oog op de stabilisatie en vermindering van de symptomen => de weerstand
verbeteren van diegenen die zich in een moeilijke situatie bevinden
Voor de medewerkers van de opvangstructuren
• Advies en steun van medewerkers in de centra bij de opvolging van bewoners met psychiatrische en/of
psychologische problemen (mobiel team):
- Een terugkeer naar het centrum beter begeleiden na een intensieve residentiële begeleiding bij CARDA
- Een betere opvolging voorzien van de bewoners binnen de doelgroep van het project waarvoor opvang bij
CARDA (momenteel) niet mogelijk/te overwegen is.

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Julie Vanderkelen, julie.vanderkelen@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

Residentiële psychiatrische zorg voor minderjarige vluchtelingen
De promotor
KU Leuven (in samenwerking met PraxisP (transculturele traumatologische zorg voor vluchtelingen - Faculteit
psychologie en pedagogische wetenschappen) & de dienst kinderpsychiatrie UPC KU Leuven)

Website
https://ppw.kuleuven.be/home/PraxisP

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Noord

Doelgroep project
Minderjarige begunstigden van de opvang (NBMV/in gezin)

Doelstellingen van het project
Ontwikkeling van een aanbod van residentiële zorg- in de kinderpsychiatrie en "trauma-therapie" voor de doelgroep.
• Toegang: kinderen en minderjarige vluchtelingen met ernstige psychische en psychiatrische problemen de
toegang tot zorg bieden
• Expertise: gespecialiseerde expertise aanbieden rond culturele kinderpsychiatrie en "trauma-therapeutische" zorg
• Disseminatie: Versterken van de competenties binnen de meer globale zorgsector, om de toegangsdrempels tot
de zorg te verlagen voor de doelgroep

Voornaamste activiteiten van het project
• FASE I - voorbereiding van de strategische visie en ontwikkeling van de therapeutische visie
• FASE II - ontwikkeling van de residentiële zorg in de kinderpsychiatrie voor minderjarige begunstigden van de
opvang:
- Therapeutische pijlers: voortgezette multiculturele, collaboratieve en maatschappelijke zorg (met inbegrip van
cultureel overleg en collaboratieve zorgnetwerken)
- Opleidingen & intervisies
- Integratie van een evaluatie van het proces en de resultaten

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Annemie Hoogewys, anne-marie.hoogewys@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

Gender Based Violence & Asylum: een geïntegreerde aanpak
De promotor
GAMS Belgique (samen met INTACT vzw en European Family Justice Center Alliance (EFJCA))

Website
http://gams.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Nationaal bereik

Doelgroep van het project
• Terreinmedewerkers van de sociale en medische diensten, vertegenwoordigers van de hoofdzetel van Fedasil en
van de partners die samen in de werkgroep over het traject zullen zitten
• Referentiepersonen GBV binnen het opvangnetwerk (Fedasil en partners)
• Professionals die slachtoffers opvangen van GBV (verzoekers om internationale bescherming, subsidiaire
bescherming, vluchtelingen).

Doelstelling van het project
De identificatie en de begeleiding van personen die gender gerelateerd geweld hebben ondergaan (fysiek,
psychologisch en/of seksueel) in het hele opvangnetwerk.

Voornaamste activiteiten van het project
• Analyse van de behoeften van de doelgroep
• Werkgroep traject (opvangnetwerk + gespecialiseerde verenigingen)
• Validatie opleidingsstrategie samen met Fedasil en de partners (voorstellen om te investeren in de
referentiepersonen FGM die reeds opgeleid zijn)
• Uitwerking traject (gemeenschappelijke basis voor identificatie en specificiteit van de begeleiding in functie van het
type GBV).
• Werken met gespecialiseerde verenigingen voor elk type van geweld (11 verenigingen)
• Video/ nationaal colloquium/ opleiding referentiepersonen in functie van de aangepaste strategie
• Intervisies

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Sophie Perdaens, sophie.perdaens@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

Ontwikkeling van de opvang van NBMV in een gastgezin
in Brussel en in Wallonië
De promotor
Mentor-Escale ASBL

Website
http://www.mentorescale.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Zuid

Doelgroep van het project
De NBMV die verzoeker om internationale bescherming zijn en voor wie opvang in een gezin beter aangepast lijkt
aan hun profiel. Dit op basis van de individuele psychosociale observatie

Doelstelling van het project
Een kwaliteitsvolle plaatsing van de betrokken NBMV’s in een gastgezin in Brussel en in het Waals Gewest.

Voornaamste activiteiten van het project
• Identificatie en preselectie:
- Kandidaat-gastgezinnen zoeken
- Preselectie van de gezinnen
- Identificatie van de kandidaat-NBMV
- Preselectie van de kandidaat-NBMV
• Verwantschap: een gastgezin voorstellen voor de geselecteerde NBMV
• Pre-opvang: progressieve ontmoetingen en verblijf
• Opvang: installatie van de NBMV in de gezinnen
• Begeleiding :
- Begeleiden van de gezinnen en de NBMV
- Sensibilisering van de gezinnen
- Collectieve activiteiten voor de NBMV
• Pool van gezinnen: een pool creëren van beschikbare gezinnen

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Hedwige de Biourge, hedwige.debiourge@fedasil.be (tijdelijk)

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

UNITE-IT
De promotor
Rode Kruis Vlaanderen

Website
https://www.rodekruis.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/01/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Nationaal bereik

Doelgroep van het project
Alle bewoners (opvangstructuren)

Doelstelling van het project
Ontwikkeling van het sociaal dossier in Match-it

Voornaamste activiteiten van het project
• De visie bepalen van het begeleidingstraject: beknopte tekst met de voornaamste principes voor het opstellen van
een begeleidingsdossier van de bewoners
• Intakeprocedure: herziening van de procedure (soort informatie, duur, ondersteuning enz.)
• Generiek opleidingstraject :
- Beknopte gids rond 3 pijlers:
		

> Dagelijkse begeleiding - psychosociale, juridische en educatieve ondersteuning

		

> Terugkeertraject

		

> Integratietraject

- Een template maken voor Match-it (thema's en vorm)
- Opleiding voor het gebruik
• Identificatiemechanisme voor kwetsbaarheid
• Specifiek begeleidingstraject (specifieke behoeften):
- Een template creëren voor Match-it
- Opleiding voor het gebruik
• Transfers : procedure opvolging dossier

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
Sophie Perdaens, sophie.perdaens@fedasil.be

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

R-SENSE
De promotor
Rode Kruis Vlaanderen (samen met Sensoa)

Website
https://www.rodekruis.be/

Begin- en einddatum van het project
Van 01/09/2018 tot 31/12/2019

Geografische spreiding
Regio Noord

Doelgroep van het project
Bewoners van de collectieve opvangstructuren (vanaf 15 jaar) en de medewerkers die er werken

Doelstelling van het project
Ondersteuning van de opvangstructuren ter versterking en uitdieping van de kennis van verzoekers om
internationale bescherming rond de waarden en normen van onze maatschappij.

Voornaamste activiteiten van het project
Focus op de verzoekers om internationale bescherming:
• Opleiding rond de normen en waarden van de Belgische maatschappij en over gepast en ongepast gedrag in het
dagelijks leven bestaande uit 3 modules (3600 personen in totaal):
- Algemene waarden en normen in de Belgische maatschappij
- Seksualiteit en seksuele gezondheid
- Ongepast seksueel gedrag
Focus op de collectieve opvangstructuren (ondersteuning):
• Opleiding die toelaat om grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen bij verzoekers om internationale
bescherming en hoe te reageren hierop (675 medewerkers)
• Uitwerking (of verfijning) van een beleid inzake waarden en normen dat past binnen elke opvangstructuur (via
referentiepersonen)
Duurzaamheid:
Ontwikkeling van een strategie en een (of meerdere) gerichte samenwerking(en) die de verderzetting van de
opleidingen na dit project garanderen.

Positieve of negatieve feedback over het project en/of om het project te verbeteren kan altijd bezorgd
worden aan de contactpersoon van Fedasil voor dit project:
(Nog te bepalen)

Naar een meer geïntegreerd
migratiebeleid, dankzij het AMIF

