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Projectomschrijving
Het proefproject Lokale Welzijns - en Gezondheidscontracten
(LWGC) wordt gefinancierd en geïnitieerd door de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en
wordt uitgevoerd in 5 Brusselse gemeenten (Anderlecht,
Brussel-Stad, Vorst, Molenbeek en Schaarbeek). Het is een
project in samenwerking met het OCMW van Anderlecht, de
inwoners van de gemeente, vrijwilligers, organisaties en
instellingen die actief zijn in de wijken Kuregem en Wayez-
Centrum. 

De projecten in het kader van LWGC lopen van 2021 tot en
met 2025.

Merk op dat de volledige subsidie die u toegekend wordt in het
kader van deze oproep uiterlijk op 31 maart 2023 moet
uitgegeven worden aan projectgerelateerde kosten. Als u een
project indient voor meerdere jaren, zal de subsidie altijd op
jaarbasis toegekend worden.

Deze projectoproep is gericht tot verenigingen (VZW-statuut)
die actief zijn in de wijken Kuregem en Wayez-Centrum.

Het project is een initiatief van de Voorzitter van het OCMW van
Anderlecht, Mustapha Akouz en de Raad voor Sociale Actie.

Doelstellingen

De verbetering van de toegang tot en de zichtbaarheid van
bestaande gezondheids - en sociale diensten.
De oprichting, ontwikkeling en zichtbaarheid van formele en
informele ondersteuningsnetwerken.
Preventie van dakloosheid, uitzetting en steun bij
kwalitatieve (her)huisvesting.

De LWGC richten zich op volgende prioritaire doelstellingen :
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Selectiecriteria
Verzeker u ervan dat u in aanmerking komt voor deze projectoproep (bekijk de
selectiecriteria).

Aanvraagformulier
Vul het document "aanvraagformulier” en het Excel-document “begrotingactiviteit” in en
voeg de bijlagen toe.

Verzending
Verzend uw dossier zodra het volledig is ingevuld aan volgend email-adres :
lwgc@ocmw-anderlecht.brussels. Let op, de projectoproep is gepland van 14 maart tot
en met 30 april 2022.

Bevestigingsmail
U zult een bevestigingsmail ontvang.

Procedure voor het indienen van projecten

De projectoproep is gepland van 14 maart 2022 tot 30 april 2022.
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Tania PORTUESI
Sociale Coördinatie-Verantwoordelijke
        02/529.41.66
        0490/67.22.30
        lwgc@ocmw-anderlecht.brussels 

Camille ROEKAERTS
Projectmedewerker LWGC Wayez-Centrum
        02/529.41.66
        0490/47.72.27
        lwgc@ocmw-anderlecht.brussels 

Sabine GENTEN
Projectmedewerker LWGC Kuregem 
        02/529.41.66
        0490/47.72.23 
        lwgc@ocmw-anderlecht.brussels 

Contact
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