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Participatieforum 

‘Samen bouwen aan een maatschappij voor 
iedereen -  

Een circus tegen uitsluiting’ 
19-20 oktober, Halles de Schaerbeek, Brussel 

 
 
 
Dit forum wordt georganiseerd in het kader van het Europees Jaar 2010 van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting en de campagne‘Weet u wat sociaal Europa voor u kan 
doen?’. Zie voor meer informatie http://ec.europa.eu/social en www.2010againstpoverty.eu. 
 
Een plaats voor bijeenkomsten, informatie en uitwisseling over initiatieven rond sociale 
integratie die door de hele Europese Unie zijn ontwikkeld 
Het Europees Jaar 2010 heeft de diversiteit benadrukt van de betrokkenen die door middel 
van een duizendtal medegefinancierde projecten en vrijwilligersinitiatieven betrokken zijn bij 
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het heeft ook de grote hoeveelheid beleidslijnen 
onderstreept die door de jaren heen zijn ontwikkeld en die Sociaal Europa hebben gevormd.  

Terwijl staatshoofden en regeringen hebben afgesproken om de sociale integratie centraal te 
zetten op de EU-agenda voor 2020 zal het Participatieforum deze initiatieven in het 
middelpunt van de belangstelling plaatsen en ruimte geven aan:  

- Ontdekken van en gedachten uitwisselen over inspirerende, vernieuwende projecten die 
worden ondersteund door financiële EU-programma’s of ontwikkeld binnen de context 
van het Europees Jaar 2010; 

- Spelers ontmoeten uit allerlei landen, waaronder enkelen die in de loop van het 
Europees Jaar 2010 steeds actiever zijn geworden; 

- Meer te weten komen over beleidslijnen en programma’s die op allerlei gebieden 
werden ontwikkeld door de Europese Unie: sociale bescherming en integratie, maar ook 
onderwijs en cultuur, bedrijfsleven, gezondheid, milieu, migratie, ...  

- Debatteren over de rol van de EU in deze gebieden en in het bijzonder over het 
toekomstige ‘Europees platform tegen armoede’.  

Het evenement zal de boodschap van participatie en gedeelde verantwoordelijkheid van het 
Europees Jaar 2010 illustreren door diverse spelers een actieve rol toe te bedelen: overheden 
op diverse niveaus, ngo’s, sociale partners, culturele spelers, stichtingen en ook mensen die 
armoede ervaren. Ook het publiek kan deelnemen.  

 

http://ec.europa.eu/social
http://www.2010againstpoverty.eu/
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Programma 
Het forum zal worden georganiseerd rond een reeks informatie- en discussiesessies die 
gelijktijdig zullen plaatsvinden. 

 

Circusvoorstellingen en activiteiten 
Om concreet aan te tonen hoe circus- en artistieke beroepen kunnen bijdragen tot een betere 
sociale integratie zal het evenement een aantal korte circusnummers en avondvoorstellingen 
presenteren die zijn gebaseerd op programma’s van de Ecole du Cirque de Bruxelles, 
Cabuwazi (Berlijn), het Belfast Community Centre (Noord-Ierland), Le Plus Petit Cirque du 
Monde (Parijs) en Mêle tes Potes (Brussel).  

 

Twintig workshops en open discussies  
In totaal worden er tijdens het tweedaagse evenement twintig workshops en open discussies 
georganiseerd door de Europese Commissie en diverse belanghebbenden. Op basis van een 
interactieve methodologie en participatie zullen die het hoofdforum voor uitwisseling en 
discussie vormen.  

 

Informatiestandjes  
Er zullen interactieve informatiestandjes worden geopend door diverse EU-instellingen en 
Europese en lokale ngo’s, waardoor bezoekers een inzicht krijgen in hun concrete activiteiten 
en diverse projecten op het gebied van sociale integratie.  

Een specifieke stand zal ook projecten en initiatieven benadrukken die in de 29 deelnemende 
landen werden ontwikkeld in het kader van het Europees Jaar 2010.  

 

Praktische informatie 
De zes belangrijkste workshops worden naar het EN, FR en NL getolkt.  

De open workshops worden gehouden in het EN of het FR.  

Deelnemers kunnen ter plaatse voedsel en drankjes kopen. 
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Dinsdag 19 oktober 
 

 Grande Halle Petite Halle Mezzanine 1 Mezzanine 2 Mezzanine 3 Mezzanine 4 

14.30 – 16.00 

 

Openingssessie: Armoede bestrijden in de EU: een hernieuwde belofte  
Hoogtepunten van het Europees Jaar 2010 van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 

- Presentaties van deelnemende landen 

Resultaten en verwachtingen: hoe kunnen EU-beleidslijnen en -programma’s beter bijdragen tot de beperking van armoede en sociale uitsluiting? 

- László Andor, Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen (nog te bevestigen) 

- Lid van het Europees Parlement (nader bekend te maken) 

- Fintan Farrell, directeur van EAPN, coördineert de ngo-coalitie set-up voor het Europees Jaar 2010 (nog te bevestigen) 

Vragen en debat 

 

16.00 – 17.30  

Workshop 

Geestelijke gezondheid 
en daklozen – naar 
gelijkheid in toegang en 
resultaat  
 

 

Open 

Overmatige 
schuldenlast: de rol van 
maatschappelijke 
diensten bij het 
verschaffen van een 
geïntegreerd antwoord 

 

Open 

Kinderarmoede 

 

 

Open 

Europese 
voedselbanken: werken 
in 
samenwerkingsverband 

 

Open 

Samen gezond en rijk 

 

 

Standjes 

Fototentoonstelling 

20.00  Circusvoorstelling 
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Woensdag 20 oktober 
 

 Grande Halle Petite Halle Mezzanine 1 Mezzanine 2 Mezzanine 3 Mezzanine 4 

9.30 – 11.00  Workshop 

Integratie van 
migranten 

 

Workshop 

Rol van het 
bedrijfsleven 

Open 

Luisteren naar 
gebruikers 

Open 

Bedrijven voor sociale 
integratie – innovatieve 
bevordering van actieve 
integratie 

Open 

‘Festivals: Open 
Deuren. Open 
Gedachten. Bouw 
Samenlevingen!’ 

Standjes 

Fototentoonstelling 

 

11.30 – 13.00 Workshop 

Comprehensive 
strategies against over-
indebtedness 

 

Workshop 

Milieu-uitdagingen en 
armoede  

Open 

Gezins- en 
verzoeningsbeleid als 
middel om armoede en 
uitsluiting aan te 
pakken 

 

Open 

Over de grenzen: 
landelijk jeugdwerk in 
de Balkan steunen 

 

Open 

Sociale integratie onder 
de aandacht brengen 
door 
samenwerkingsverband
en 

Standjes 

Fototentoonstelling 

13.00 – 14.00  Circusnummers      

14.00 – 15.30  Circusnummers + 
workshops  

Sociaal circus 

Europese programma’s 
en circusscholen 

 

Workshop 

Onderwijs en de 
overgang naar de 
arbeidsmarkt 

Open 

Partnerships for 
personal and 
professional 
microfinance 

Open 

Sociale innovatie voor 
het bevorderen van 
integrerende 
samenlevingen  

Open 

Een betere toekomst – 
verbrekers van armoede 

 

Standjes 

Fototentoonstelling 

16.00  Circusvoorstelling  
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Dinsdag 19 oktober 
 

16.00 – 17.30 
 

 
Mensen in armoede en sociale uitsluiting lopen een veel groter risico om gedurende een langere 
periode geestelijke gezondheidsproblemen te ondervinden. Maar zij zijn ook degenen die het minst 
gebruikmaken van psychiatrische hulp en als ze dat al doen, is dat over het algemeen voor 
kortstondige spoedhulp. Gemarginaliseerde mensen met geestelijke gezondheidsproblemen – vaak 
jongeren – komen maar al te vaak terecht in opvanghuizen voor daklozen of zwervers. Ze hebben ook 
veel slechtere toegang tot permanente huisvesting of algemene voorzieningen. Door twee voorbeelden 
van projecten onder de aandacht te brengen, biedt de sessie de mogelijkheid om te discussiëren over 
de Europese aanpak van ongelijkheid op het gebied van gezondheid, met in het bijzonder aandacht 
voor daklozen en in het perspectief van het Europees platform tegen armoede.  

- Preben Brandt, oprichter en voorzitter van het project Udenfor in Kopenhagen 

- Arnaud Senn, Europese Commissie, directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en 
gelijke kansen 

- Vertegenwoordiger van Santé Mentale et Exclusion Sociale Europa (SMES) (nog te 
bevestigen) 

- Vertegenwoordiger van de Fédération Européenne des Associations Nationales travaillant 
avec les Sans-Abris (FEANTSA) (nog te bevestigen) 

 

Overmatige schuldenlast: de rol van maatschappelijke diensten bij het verschaffen van een 
geïntegreerd antwoord, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) 
Petite Halle 

 
De sessie is gebaseerd op een initiatief dat is ontwikkeld tijdens het Europees Jaar 2010 en heeft tot 
doel het bewustzijn rond het probleem van de overmatige schuldenlast en de noodzaak van een 
geïntegreerd antwoord van de diensten te vergroten. Na een presentatie over het probleem en over 
specifieke gevallen van gezinnen met een overmatige schuldenlast wordt een interactieve 
methodologie ingezet om te ontdekken hoe de combinatie van diensten, variërend van financieel tot 
juridisch, het beste toegepast kan worden om dergelijke situaties op te lossen. 
 

Europese voedselbanken: werken in samenwerkingsverband – Europese Federatie van 
Voedselbanken 
Mezzanine 2 

 
De sessie wil de bijdrage van voedselbanken in heel Europa introduceren en voorstellen en 
samenwerkingsverbanden stimuleren met andere spelers die betrokken zijn bij de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting. Er worden ook concrete voorbeelden gegeven van projecten die worden 
geleid door voedselbanken in samenwerking met andere organisaties en die de actieve deelname 
ondersteunen van mensen die in armoede leven. 
 

Geestelijke gezondheid en daklozen – naar gelijkheid in toegang en resultaat 
Grande Halle 
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Kinderarmoede, Koning Boudewijnstichting  
Mezzanine 1 

 
De sessie besteedt aandacht aan verschillende benaderingswijzen die door stichtingen zijn ontwikkeld 
om kinderarmoede aan te pakken. Een voorbeeld zal het project PING zijn: ‘Poverty is not a game’ 
(Armoede is geen spel), gepresenteerd door de Koning Boudewijnstichting. PING wil de 
maatschappelijke discussie over armoede vergroten door het gebruik van computerspelletjes op 
school. 

De aanbevelingen van de Europese groepsconferentie over kinderarmoede, georganiseerd in het kader 
van het Belgisch voorzitterschap, worden voorgesteld en dienen als basis voor een interactieve 
discussie over innovatieve methoden om armoede bij kinderen en jongeren te bestrijden. 

 
Samen gezond en rijk, Quartiers en crise - European Regeneration Areas Network (QeC-
ERAN) 
Mezzanine 3 

QeC-Eran houdt een open sessie gericht op de relatie tussen gezondheidsongelijkheden, armoede en 
sociale uitsluiting, onderbouwd met twee praktijkvoorbeelden:  

- Doctors of the world, London, Verenigd Koninkrijk, bieden gezondheidszorg aan migranten in 
10 verschillende landen in heel Europa.  

- Turma do Bem (Tandartsen voor het Goede), Lissabon, PT, geven gratis tandheelkundige hulp 
aan behoeftige kinderen tussen 11 en 17 jaar. 
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Woensdag 20 oktober 

 
9.30 - 11.00 
 
 
Sociale integratie van migrantenjongeren: de intergenerationele overdracht van armoede en 
sociale uitsluiting doorbreken 
Grande Halle  

 

Migranten lopen vaak een groter risico op werkloosheid en armoede dan staatsburgers van lidstaten en 
in de meeste landen is de kans op armoede voor kinderen van migrantengezinnen twee tot vijf keer 
groter dan het risico voor kinderen waarvan de ouders zijn geboren in het land van de woonplaats1. De 
workshop zal een vernieuwend project onder de aandacht brengen en bespreken hoe de Europa 2020-
Strategie, het Platform tegen Armoede en een nieuwe Agenda voor de Integratie van Migranten best te 
werk kunnen gaan in de strijd tegen armoede en de intergenerationele overdracht van armoede onder 
migrantenjongeren.  

- Projectvoorstelling (nader bekend te maken) 

- Europees kader voor de integratie van migranten, een samenvatting, Diane Schmitt, Europese 
Commissie, directoraat-generaal Binnenlandse Zaken, Hoofd afdeling Vreemdelingenzaken en 
Integratie 

- Uitdagingen en mogelijkheden voor sociale integratie van migrantenjongeren in de EU 2020-
strategie en het Platform tegen Armoede (ngo-vertegenwoordiger, nader bekend te maken) 

 

Rol van het bedrijfsleven 
Petite Halle 

 
Deze sessie bespreekt de rol van het bedrijfsleven in het gemeenschappelijke streven om met elkaar 
aan een samenleving voor iedereen te bouwen. Het belangrijkste onderdeel, namelijk sociaal 
verantwoord ondernemen, wordt gepresenteerd door de nadruk te leggen op recent ontwikkelde trends 
in bedrijfsstrategisch denken en innovatieve voorbeelden rond de bestrijding van dakloosheid te 
geven. 

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende vragen: Wat doet de privésector? Via 
welke kanalen? Wat zijn hun vooruitzichten en op welk vlak? Wat zijn hun verwachtingen omtrent de 
samenwerkingen met openbare organen en verenigingen? Hoe passen sociaal innoveren en 
experimenteren bij het perspectief van sociaal verantwoord ondernemen? 

- Sylvie Le Bars, Solidarités actives, presenteert de innovatieve aanpak van het project Hope In 
Stations, waarbij onder andere diverse Europese spoorwegondernemingen worden samengebracht 
om gezamenlijk na te denken over de beste manier om daklozen in en rond treinstations te 
helpen(gesteund door de Europese Commissie via het programma PROGRESS) – (nog te 
bevestigen) 

- European Steel Technology Platform, het nieuwe internationale netwerk, SOVAMAT (Social 
Value of Materials) (vertegenwoordiger van het platform, nader bekend te maken) 

- Thomas Leysen, de geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling door UMICORE (nog 
te bevestigen) 

                                                 
1 Comité voor Sociale Bescherming (2008): "Child poverty and well-being in the EU. Current status and way 
forward." (Kinderarmoede en welzijn in de EU. De huidige stand van zaken en de vooruitzichten.) 
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Luisteren naar gebruikers, European Social Network 
Mezzanine 1 

 

De sessie zal zich richten op de ervaring van gebruikers met de toegang tot en de kwaliteit van 
maatschappelijke diensten. Via de ESN-film ‘Luisteren naar Gebruikers en hun Verzorgers’ bevordert 
deze sessie een beter begrip van de problemen die armoede en sociale uitsluiting veroorzaken of die 
ermee samenhangen. Het panel bespreekt dan enerzijds de rol van maatschappelijke diensten bij het 
leveren van uitgebreide ondersteuning en zorg aan de meest kwetsbaren en anderzijds hun belofte om 
een stem te geven aan diegenen die armoede en sociale uitsluiting ervaren in Europa. 
 

Bedrijven voor sociale integratie – innovatieve bevordering van actieve integratie van 
kwetsbare groepen, Réseau Européen des Entreprises Sociales (ENSIE) 
Mezzanine 2 

 

De sessie handelt over en bespreekt de rol van bedrijven voor sociale integratie via voorbeelden van 
goede gewoonten uit Oostenrijk, België en Italië.  

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende vragen: Wat doen de bedrijven voor 
sociale integratie? Zorgen ze alleen voor werk of zijn ze een drijvende kracht achter actieve integratie? 
Welke andere diensten leveren ze? Welke verbanden zijn er met andere dienstverleners?  

 

"Open The Door"/"Festivals: Open deuren. Open Gedachten. Bouw Samenlevingen!" 
European Festivals Association (EFA) 
Mezzanine 3 

 
De sessie gaat over het project ‘Open The Door’, dat het bewustzijn wil vergroten rond de kracht van 
kunst en cultuur in het sociale transformatieproces en dat de betrokkenheid van culturele spelers bij 
sociale problemen wil aanmoedigen. Er zullen beste gewoonten uit de culturele en festivalsector 
worden gedeeld en uitgewisseld., de verantwoordelijkheid van politici en de rol van kunst en cultuur 
bij kwesties van sociale integratie zullen worden besproken en er zal worden gevraagd een 
gezamenlijke belofte aan het ‘sociale’ culturele Europa te doen via kunst en culturele activiteiten. 
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11.15 - 12.45 
 

 

Comprehensive strategies against over-indebtedness  
Grande Halle 

  
 
Over-indebtedness does not affect only the low-income people, but it always represents a major risk of 
lasting social exclusion. Effective strategies to support over-indebted people rely on a complex range 
of services and legal frameworks to prevent and tackle the problem.  

The workshop will discuss how the interventions can be made more consistent and supportive for the 
rehabilitation of over-indebted people.  

- EFIN - European Financial Inclusion Network  

- Georges Gloukoviezoff, Director of 2G Recherche 

- European Commission (tbn) 

 

Milieu-uitdagingen en armoede 
Petite Halle  

 

In de discussie hoe het best kan worden omgegaan met klimaatverandering ging de aandacht tot op 
heden naar welke doelen er gesteld moeten worden voor een kleinere uitstoot van broeikasgassen en 
welke maatregelen nodig zijn om die doelen te bereiken. Er is veel minder aandacht besteed aan de 
impact van die maatregelen op verschillende groepen in de Europese samenleving.  

The workshop will discuss how best to confront together the environmental and social challenges the 
EU is facing and how to build social justice concerns into environmental and climate change policies, 
among others in the framework of the Europe 2020 strategy. It will focus in particular on the following 
questions:  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kosten en de baten van milieubeleidslijnen eerlijk verdeeld 
worden over de volledige samenleving in Europa? Hoe kunnen we voorkomen dat een bestrijding van 
de klimaatverandering de portemonnee van armere gezinnen het hardst treft? Kan een sociaal beleid 
bijdragen tot een verwezenlijking van de klimaatdoelen van de Europese Unie waar iedereen in de 
maatschappij baat bij heeft?  

- Pascale Taminiaux – Projectcoördinator "Klimaatverandering aanpakken met het oog op sociale 
rechtvaardigheid: zoeken naar het juiste evenwicht, Koning Boudewijnstichting 

- Simon Wilson – The Centre 

- Tom Bauler – The Centre for Studies on Sustainable Development, Université Libre de Bruxelles 
(ULB) 

- Bartek Lessaer – Europese Commissie, directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en 
Gelijke Kansen. 



 10

 
Gezins- en verzoeningsbeleid als middel om armoede en uitsluiting aan te pakken 
Mezzanine 1 

 
Deze sessie beoogt het delen van kennis, instrumenten en beleid om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden door een focus op steun aan gezinnen. Beleidsmakers stellen de huidige inspanningen voor 
van 60 gezinsnetwerken, gecreëerd in Veneto met 730 gezinnen die strijden tegen armoede en sociale 
uitsluiting. Bovendien richt dit debat zich op het beleid voor sociale integratie en verzoening door het 
‘gezinslabel’ bij ondernemingen te stimuleren. 

De sessie wordt gehouden met sprekers van het Vlaams netwerk van mensen die in armoede leven, die 
een witboek zullen presenteren dat verband houdt met kinderarmoede. Het resultaat van dit werk kan 
de inspanningen van Europese netwerken aanwakkeren, zoals het European Local Inclusion and Social 
Action network (ELISAN) en ESAN. 

 

 

Het doel van de sessie bestaat erin informatie te delen over een project dat het landelijke werk van 
jongeren op de Balkan steunt en een sterker regionaal netwerk van landelijke jongerenorganisaties op 
te richten. Deelnemers wisselen creatieve ideeën uit, geven feedback over de projectresultaten en 
bespreken concrete ideeën voor de toekomst. Dit is gebaseerd op een participatiemethodiek (‘World 
Cafe’). 

 

Deze sessie richt zich op de samenwerking als hoofdbestanddeel in de aanpak van sociale integratie en 
met name drie onderdelen ervan: zichtbaarheid, debat en actie.  

Wat zijn de hindernissen en drijvende krachten van samenwerking? Wat moeten de 
verantwoordelijkheden van de verschillende belanghebbenden zijn? We zullen proberen deze en 
andere vragen in een open debat met het publiek te beantwoorden.  

Het project ‘Het bevorderen van sociale inclusie, integrACTING’, dat tot doel heeft sociale 
integratiestrategieën op regionaal en lokaal niveau te bevorderen, en andere soortgelijke initiatieven 
zullen het uitgangspunt van de discussie zijn.  

 

Over de grenzen: landelijk jeugdwerk in de Balkan steunen, Rural Youth Europe 
Mezzanine 2 

Sociale integratie onder de aandacht brengen door samenwerkingsverbanden, Fundacion Luis 
Vives 
Mezzanine 3 
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14.00 - 15.30 
 
Onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt 
Petite Halle 

 
De EU telt meer dan 100 miljoen jongeren, die samen een vijfde van de totale bevolking 
vertegenwoordigen. Zij werden bijzonder hard getroffen door de economische en sociale crisis. Ze 
blijven het moeilijk hebben als gevolg van ondermaatse onderwijs- en tewerkstellingssystemen 
waardoor een groot aantal jonge mensen vroegtijdig of met weinig kwalificaties de school verlaat en 
vervolgens moeite heeft met het vinden van een baan. 

De werkloosheid bij jongeren is momenteel zeer hoog: 20,7%. Tegelijkertijd moeten zij tegen de 
achtergrond van een verouderende bevolking centraal staan op de agenda met kennisgerelateerde 
groei, hoge niveaus van onderwijs en vaardigheden, het vermogen zich aan te passen aan de 
arbeidsmarkt en creativiteit en innovatie die het toekomstig welzijn van Europa ondersteunen. Deze 
sessie wil bespreken hoe Europa zijn jeugd kan steunen bij een beter beheer van hun toekomst en dus 
ook een bijdrage aan het Europees project. 
 
 
Partnerships for personal and professional microfinance, European Micro-Finance Network  
Mezzanine 1 

 

The session will present two initiatives in which a range of actors work in partnership to develop 
personal and professional microfinance for the sake of social inclusion and entrepreneurship: 

- "Entrepreneurship – from the idea to success" Micro-finance and professional training in 
rural areas in Romania – FAER IFN SA, Member of the European Micro-Finance Network.  

The economic situation in Romania pushes people in rural areas to look for job opportunities beyond 
the agricultural sector. In order to reinforce economic development, the Romanian Foundation FAER 
and its rural micro-finance enterprise FAER SA have developed a programme supporting small 
entrepreneurs in rural areas, combining micro-credit and professional training for adults. Supported by 
the European Social Fund, this project (« Antreprenoriatul de la idée la succes ») is implemented in 4 
departments and aims to reach 1600 people.  

- A path towards inclusion through personal and professional microcredit: the experience of the 
French Savings Bank, a member of the European Microfinance Network 

Parcours Confiance is an initiative in which a network of cooperative banks and some NGOs work in 
partnership to offer professional and personal microcredit, together with a customised financial 
coaching and the promotion of financial literacy.  Testimonies of beneficiaries as well as from France 
Active, an NGO working with Parcours Confiance, will discuss the initiative's impact, in the light of a 
study finalised in September 2010.  
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Sociale innovatie voor het bevorderen van integrerende samenlevingen, 
Ontwikkelingsprogramma Verenigde Naties  
Mezzanine 2 

 
De werkgroep is gericht op het voorstellen en delen van lessen die zijn getrokken uit innovatieve en 
nieuwe benaderingen die sociale integratie op het gebied van sociale economie en systemen voor 
training en beroepsonderwijs aanmoedigen.  

Er worden praktijkervaringen van projecten gepresenteerd met specifieke aandacht voor:  

- een geïntegreerd ondersteuningssysteem voor de sociale economie (het ondersteunen van de 
ontwikkeling van de sector van de sociale economie in Polen en het voorstellen van mogelijke 
modellen voor herhaling) 

Het aanmoedigen van belangrijke initiatief- en ondernemersvaardigheden bij de studenten van 
landbouwscholen in Polen (het steunen van de ontwikkeling van de mogelijkheden van 
plattelandsscholen om beroepsonderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden)  

 

Een betere toekomst – verbrekers van armoede, European Social Action Network (ESAN)  
Mezzanine 3 

 
Aan de hand van een onderhoudende participatiemethodiek zal de sessie de teams ertoe aanzetten te 
strijden om de prijs te winnen voor de beste oplossingen om jeugdarmoede te verminderen en een 
‘verlanglijstje’ op te stellen van de meest gedeelde oplossingen of initiatieven of om bestaande 
maatregelen ter bestrijding van armoede onder jongeren aan te vullen, te verbeteren of beter te 
steunen. Daarmee worden een film en een presentatie van de oplossingen van de groepen gemaakt. 


