VZW Pigment en CGG Brussel nodigen uit

Hulpverlening in de grenszone
Een workshop rond een aangepaste zorg voor mensen in een precaire
verblijfssituatie.
--30 september 2016
Vanuit de bezorgdheid voor een geschikte en toegankelijke zorg voor mensen in een precaire
verblijfssituatie hebben vzw Pigment (vereniging waar armen het woord nemen) en het Steunpunt
Cultuursensitieve Zorg van het CGG Brussel gedurende enkele maanden een gezamenlijke exploratie
gedaan naar hoe de drempels voor een aangepaste zorg verlaagd kunnen worden. Er is nagegaan op welke
manier mensen in een precaire verblijfssituatie hun mentaal welzijn ervaren en wanneer en hoe ze
toegang zoeken tot de psycho-sociale hulpverlening .
Het resultaat van deze exploratie is een workshop voor hulpverleners waarin verschillende vormen van
mentaal lijden bij de doelgroep worden geschetst. We verlaten hier de klassieke paden van de
psychodiagnostiek en gaan op zoek naar andere manieren om hun mentaal lijden te begrijpen.
Verder belichten we de obstakels die de doelgroep ervaart om beroep te doen op de reeds bestaande
psycho-sociale hulpverlening. We behandelen thema’s als ‘sociaal lijden’ en gaan op zoek naar mogelijke
antwoorden die vanuit de huidige hulpverlening kunnen geboden worden. Vragen die hier rijzen zijn in
hoeverre het neutrale karakter van de klinische psycho-sociale hulpverlening nog kan stand houden
binnen de context van deze doelgroep.
Naast de vormen van lijden en de drempels tot toegang belichten we in de workshop ook enkele ‘good
practices’. Het gaat telkens om projecten die de grenszone van de hulpverlening opzoeken, met enerzijds
linken naar culturele initiatieven, maar anderzijds ook naar politieke en sociale empowerment als
therapeutische instrumenten.

Datum : 30 september 2016 (9u-13u)
Locatie : GC Pianofabriek (Fortstraat 35, 1060 Sint-Gilles), zaal Casablanca
Een meer gedetailleerd programma volgt nog.
Toegang is gratis, wel verplicht inschrijven via lore@pigmentvzw.be
De voorstelling zal doorgaan in Nederlands en Frans. Er is geen simultaanvertaling voorzien. Moest dit
een probleem vormen, gelieve op voorhand een seintje te geven.

