Beleidsplan werkgroep Maloek 2016
De werkgroep Maloek zal zich ook in 2016 bezighouden met de volgende activiteiten:
1. het voortzetten van de financiële en inhoudelijke ondersteuning van het supportcentrum in
Kiev, Kerson Oblast: (Tsoeroepinsk Children’s home) en Mykolaivka specialized orphanage
Aandachtspunten hierbij zijn:
o Het blijven bieden van hulp en begeleiding bij het vinden van en volgen van een
vervolgopleiding, huisvesting en een baan van de jongeren die kinderhuis 12 te Kiev,
Tsoeroepinsk Children’s home en Mykolaivka specialized orphanage (hebben) verlaten.
Het kan ook gaan om sociale, juridische en medische hulp. Er is een permanente
telefonische hulplijn voor de jongeren.
o In 2015 vertrokken een aantal jongeren uit het internaat waar zij tot hun 16e woonden.
Het is niet eenvoudig voor de medewerkers en vrijwilligers om samen met de jongeren
een geschikte en betaalbare opleiding en woonplek te vinden. Al deze jongeren zullen de
komende jaren begeleid worden) .
o De scholing en de begeleiding van de oud-leerlingen) c.q. vrijwilligers, die op hun beurt
steun geven aan de jongeren die de internaten verlaten en zelfstandig gaan wonen.
o Programma’s ter voorbereiding van de jongeren op het zelfstandig gaan wonen na het
verlaten van het kinderhuis. Medewerkers en jongeren van kinderhuizen Tsoeroepinsk en
Mykolaivka specialized orphanage krijgen hierbij steun van de medewerkers van het
supportcentrum en van oud leerlingen, die bij het support centrum betrokken zijn.
2. Financiële steun aan zowel de jongeren die nog in Lugansk en Donetsk Oblast wonen als
aan de jongeren die het oorlogsgebied hebben verlaten met achterlating van vrijwel al hun
bezittingen.
3. Het organiseren van een studiebezoek aan Nederland van Aleftina Vasiljevna , directeur van
de school voor kinderen met een beperking en leerproblemen in Tsoeroepinsk en Bogdan
Bashtovy (directeur van het supportcentrum in Kiev) tenzij de oorlog in Oost-Oekraïne dit
onmogelijk maakt.

Begroting voor 2015
Activiteit
Ondersteuning activiteiten supportcentrum in Kiev, Tsoeroepinsk en andere steden

Kosten
6000.00

Financiële steun aan zowel de jongeren die nog in Lugansk en Donetsk Oblast
wonen als aan de jongeren die het oorlogsgebied hebben verlaten met achterlating
van vrijwel al hun bezittingen.
Studiebezoek aan Nederland van Aleftina Vasiljevna (schoolhoofd Tsoeroepinsk) en
Bogdan Bashtovy (directeur NGO),

5000.00

1500.00
12500.00
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