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Response ID:141 Data

1. Inleiding
1. Ik

doe een aanvraag voor

een kleinschalige projectsubsidie

2. Gegevens organisatie
2. Naam organisatie:
Travi
3. Mijn organisatie heeft een aanbod en doelpubliek in Roeselare.
Ja
4. Mijn organisatie streeft een sociaal doel na.
Ja
5. Mijn organisatie neemt actief deel aan de netwerkmomenten en werkgroepen van Elk Telt.
Ja
6. Voornaam contactpersoon:
Annick
7. Naam contactpersoon:
De Wulf
8. Adres:
Havenlaan 86c b302 - Brussel (hoofdzetel)
9. E-mailadres:
annick.dewulf@travi.be
10. Gsm- of telefoonnummer:
0471-927595
11. Rekening waarnaar de toegekende subsidie mag overgeschreven worden:
Op naam van: : Vincent Vandenameele - Travi
Rekeningnummer: : BE75 3751 0091 6051

3. Aanvraag coachingsubsidie
Omschrijf kort de nood aan coaching in jouw organisatie.
Omschrijf wie betrokken zal zijn bij het coachingstraject.
Beschrijf hoe de organisatie met de opgedane kennis om wil gaan.

4. Aanvraag impulsproject
Titel van het project
Geef een korte samenvatting van het project.
Omschrijf kort de nood.
Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
Wat wil je bereiken met het project?
Wie wil je bereiken met het project?
Hoe participeert de doelgroep in het project?
Werk je met andere partners samen binnen dit project?
Hoeveel partners?
Gegevens partner 1
Gegevens partner 2
Gegevens partner 3
Gegevens bijkomende partners:
Hoe, wanneer en naar wie zal er gecommuniceerd worden?
Hoe deel je bestaande en nieuwe opgebouwde kennis met andere organisaties, tijdens en na het project?
Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.

5. Aanvraag kleine projectsubsidie
12. Titel van het project
Proeven van taal met goesting voor werk
13. Geef een korte samenvatting van het project.
In het kader van de instroom van Oekraïense vluchtelingen - evengoed toepasbaar op andere groepen anderstaligen- willen we
graag 2 sessies van 6 basistaaltafels organiseren.
Dit onder professionele begeleiding van een externe gespecialiseerde taalopleider. Met de bedoeling deze mensen op een zeer
praktische en to-the-point manier goed voor te bereiden op hun integratie in de maatschappij en op de werkvloer. Gevolgd door
jobdates met uitzendkantoren uit de ruime regio van Roeselare. Zo proberen we die mensen de kortst mogelijke weg naar werk
aan te bieden.

14. Omschrijf kort de nood.
Onze uitzendkantoren en hun klanten, de bedrijven uit de ruime regio van Roeselare, worden geconfronteerd met een
uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat zij op zoek moeten naar alternatieven om de vele vacatures in te
vullen en dus de economie draaiende te houden. Anderstaligen ondersteunen in het vinden en behouden van een job, kan een
oplossing vormen om die krapte voor een stuk op te vangen. VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie verwachten
tegen het einde van 2022 een instroom van 120.000 mensen uit Oekraïne. Hiervan zal ongeveer de helft van beroepsactieve
leeftijd zijn. VDAB verwacht dat nogmaals de helft hiervan effectief een tijdelijke job zullen zoeken. Het gaat dus om een
inschatting van 30.000 mensen.
15. Beschrijf waarom dit project vernieuwend of aanvullend is t.o.v. jouw reguliere werking.
Travi is het paritair vormingsfonds voor de uitzendsector. Eén van onze belangrijkste taken is het voorzien van collectieve
vooral klassikale opleidingen om op korte termijn technische vaardigheden aan te leren en de competenties van de kandidaten
op die manier te versterken. Voor anderstaligen is dit echter een brug te ver - deze mensen vallen hierdoor vaak uit de boot. Of
slagen niet voor dergelijke opleiding, wat hen enkel extra frustratie oplevert. Bovendien is het belangrijk dat deze mensen zich
niet alleen in de werk- en opleidingssituatie maar ook daarbuiten zien te integreren. Dergelijke basistaaltafels werken
drempelverlagend en kunnen als opstap naar een reguliere opleiding of onmiddellijke tewerkstelling leiden. Dit project zou ons
in staat stellen om te experimenteren met deze basistaaltafels en te onderzoeken welk positief effect deze inspanning heeft op
de tewerkstellingsresultaten van de doelgroep.
16. Wat wil je bereiken met het project?
We willen graag 2 maal 6 basistaaltafels organiseren voor anderstalige hoger geschoolde profielen. Elke basistaaltafel heeft
een bereik van max 8 deelnemers. We streven naar een maximale integratie en mogelijks tewerkstelling.
17. Wie wil je bereiken met het project?
Anderstalige hoger geschoolde profielen - met focus op Oekraïense instromers - en bij benadering ook andere anderstaligen.
Instroom via partners en uitzenders regio Roeselare.
18. Welk subsidiebedrag vraag je aan de stad?
4000
19. Geef een overzicht van alle aan het project verbonden kosten en inkomsten (overzicht toevoegen in bijlage).
2022_BLCC_Basistaaltafels_Nederlands_(PDF).pdf
20. Omschrijf welke inspanningen geleverd werden t.a.v. andere financieringsbronnen.
Externe gespecialiseerde taalopleider : 3751€ voor de basistaaltafels - indien locatie kan voorzien worden bij mogelijke partner resterend bedrag voor verplaatsingsonkosten : 0.47/km estimatie : 225,6€ = totaal 3976,6
Personeelskost en verplaatsing Travi wordt niet doorgerekend : organisatie, communicatie en opvolging van de basistaaltafels
en bijhorende jobdates.
Locatie en eventuele catering zouden we vragen als cofinanciering aan onze partners.

6. Verbintenissen en verklaringen
21. Ik verklaar
dat mijn organisatie of samenwerkingsverband een sociaal doel nastreeft
dat bovenstaande gegevens volledig en correct ingevuld zijn
dat de projectsubsidie volledig zal gebruikt worden voor de werking van het in dit formulier omschreven project
22. Ik verbind mij er toe

toegang te verlenen aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar om het gebruik van de
subsidie te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken
de betreffende subsidie terug te betalen indien deze subsidie niet voor het aangeduide doel wordt aangewend
'met steun van Stad Roeselare' te vermelden in alle projectcommunicatie + opname van het 'met steun van'-logo van de Stad
indien mogelijk
actief deel te nemen aan stedelijke netwerkmomenten of werkgroepen om eventuele projectresultaten of methodieken toe te
lichten
projectresultaten op te leveren en ruim bekend te maken tijdens alle projectfasen en na afloop van het project

7. Bedankt!
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