Wat gaan we doen “activiteiten en werkzaamheden”

Wij willen onze doelstellingen, resultaten en intenties bereiken door:
a. Het operationeel maken van de organisatie om het TEJO huis in Deurne mogelijk
te maken.
o Organiseren van de randvoorwaarden, zoals overeenkomsten. Gereed
september 2021
o Verwerven van subsidies voor de opstartfase. (organisatie en inrichting
TEJO huis). Gereed september 2021
o Werven van coördinator en vrijwilligers. Gereed mei 2021
b. Het inrichten van de fysieke locatie. Na afsluiten huurovereenkomst (april 2021)
en beschikbaar hebben van de noodzakelijke middelen (mei 2021). Starten van de
proefperiode, per 1 juni 20211
c. Het positioneren van TEJO-Deurne als een laagdrempelig inlooplocatie waar
jongeren veilig en vertrouwd in gesprek kunnen met vrijwilligers gastheren,
gastvrouwen en therapeuten: alles is bespreekbaar. Gereed 1 september 2021.
d. Proefperiode TEJO huis in Deurne (periode juni-september)
e. Opening voor jongeren per 1 september 2021, bij de start van schooljaar
2021/2022. Te starten met minimaal 12 uur per week.
f. Officiële opening: september 2021.
g. Jongeren en netwerk blijven informeren, faciliteren en invullen
deskundigheidsbevordering vrijwilligers, evaluatie en door ontwikkelen van het
concept en financiën blijven werven (vanaf september 2021 en verder)
h. In 2022 TEJO huis Deurne geopend voor minimaal 16 uur per week.
i. 2023, op basis van evaluatie en gesprekken met jongeren, verder verbeteren en
professionaliseren van het TEJO huis.
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“1 juni is dag van rechten van het kind” Ons vertrekpunt zijn de kinderrechten, namelijk kinderen hebben
recht op hulpverlening (artikel 24), geen discriminatie (artikel 2), hun belang (artikel 3) Recht op een eigen
mening (artikel 12), vrijheid van Meningsuiting (artikel 13), recht op hulpverlening (artikel 24).

Nadere toelichting op onderdelen c en g:
Welke activiteiten en werkzaamheden voeren we uit om TEJO-huis Deurne als inloophuis
voor jongeren van 10 – 20 jaar:
jongeren
• On- en offline openstellen van de locatie voor jongeren voor ongeveer 50 weken
per jaar, starten met tenminste 12 uur per week open in het eerste jaar.
o Onze gedachten over de openingstijden zijn in de opstartfase een aantal
middagen (tenminste drie waarvan di, wo), avonden (ma, di, wo, do) en
zaterdagochtend. Dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat wij gaan
vinden. Ons streven is in om tenminste te starten met 10 – 20 gastheren
en gastvrouwen en 8 – 15 therapeuten.
• Jongeren informeren over de mogelijkheden van TEJO-huis via hun omgeving
(jeugd, ouders, inwoners en sociale initiatieven, onderwijs, sport, cultuur, zorgen welzijnsorganisaties), sociale media, folders en verhalen van andere jongeren.
• Jongeren warm en hartelijk ontvangen; en hun vraag/behoeften centraal stellen.
• Voeren van individuele gesprekken (maximaal 10) met jongeren
• Eenvoudig evalueren en monitoren van aantal bereikte jongeren, hun
problematiek en het aantal gesprekken.
vrijwilligers
• Werven en behouden van deskundige vrijwilligers; PR activiteiten,
voorlichtingsbijeenkomsten, sollicitatiegesprekken, aanstellen vrijwilligers,
opstellen vrijwilligersovereenkomsten, inwerken, voortgangsgesprekken etc.
• Onderhouden en bevorderen deskundigheid vrijwilligers en teamvorming:
organiseren van basisworkshops, namelijk oplossingsgericht werken,
gedachtengoed TEJO en juridische kennis, organiseren workshops door en voor
vrijwilligers op allerlei gebied in relatie tot de doelstellingen van TEJO
(Professionele en preventieve hulpverlening, voor jongeren tussen de 10 en 20
jaar, anonieme, tijdige, gratis, laagdrempelige hulp, waarbij rechten van jongeren
centraal)
samenwerking
• We zoeken de samenwerking met TEJO Nederland, andere TEJO-huizen in
Vlaanderen en Nederland, inwoners- en sociale initiatieven gericht op jeugd,
onderwijs, sport, cultuur en vrije-tijds organisaties, gemeenten, welzijns- en
zorgorganisaties, maatschappelijke betrokken ondernemers en alle andere
partijen, die een steentje bij willen dragen.
• Daarnaast werken we met vrijwilligers voor het onderhoud van het pand en de
tuin, de doorontwikkeling van het concept, het vergroten van het netwerk en het
faciliteren van dit alles. In alle geledingen en bij alle activiteiten betrekken we
jongeren.

