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UITNODIGING
Warme Stad Gent!
9 februari 2017
Het college van burgemeester en schepenen nodigen u
op 9 februari 2017 uit voor de Startdag Warme Stad Gent.

info

Wat?

Aftrap actieplan Warme Stad Gent
en kick-off Huis voor Jongeren Gent

Wanneer? Donderdag 9 februari 2017  
vanaf 16 uur

Waar?

SINT-PIETERSABDIJ, Sint-Pietersplein, 9000 Gent

Voor wie? Iedereen die betrokken is bij, of meer wil weten rond het
thema geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren én
ouders in Gent!

Inschrijven Vanaf 13 januari tot 4 februari 2017  
via go.stad.gent/warmestad
of telefonisch via Gentinfo (09 210 10 10).
U kunt inschrijven ofwel voor het volledige programma van
16 tot 20uur met aansluitend feestelijke receptie.
Of enkel voor de aftrap actieplan Warme Stad Gent van
17.30 tot 20uur met aansluitend feestelijke receptie.
Dit event is gratis.

Waarom?

De mentale veerkracht van kinderen, jongeren én (jonge)
ouders staat onder druk. Tijd om in actie te schieten! Aan
bod komt hoe we als stad samen kunnen inzetten op het
verhogen van die veerkracht; wat prioritair is als het gaat
over preventie; en welke acties in Gent uitgewerkt worden.

PROGRAMMA

16 tot 17.30 uur: kick-off workshop Huis voor Jongeren Gent
● Jouw mening telt! Het CAW, de CLB’s, de CGG’s en de kinderpsychiatrie UZ Gent willen i.s.m. Stad Gent een huis oprichten waar
jongeren van 12 tot 25 jaar terecht kunnen met al hun vragen, maar
ook gewoon om te chillen. Waarom is dit huis voor jongeren nodig?
Waarvoor moet dit huis voor jongeren staan of waar moet het huis
uitmuntend in zijn? Wat moet er zeker in dat huis gebeuren?…
Geef mee met ons vorm aan dit huis!

17.30 tot 20 uur: aperitief + aftrap actieplan Warme Stad Gent
● 17.30 uur: warm onthaal
● 18 uur: verwelkoming door burgemeester Daniël Termont
● 18.10 uur: schepen Resul Tapmaz over de nood aan een actieve
inzet op  veerkrachtbevordering en toegankelijke zorg
● 18.20 uur: lezing ‘verborgen kopzorgen’ door Leslie Hodge en
Lieven Scheire
● 19.15 uur: bekendmaking resultaten behoeftebevraging
en prioritaire doelstellingen Warme Stad Gent + voorstelling
acties en projecten 2017-2018
● 19.50 uur: slottoespraak door dhr. Jan Toye, Fonds Ga voor Geluk

20 uur: feestelijk netwerkmoment met hapjes + onthulling
mascotte

Resul Tapmaz,
schepen van Welzijn,
Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Elke Decruynaere,
schepen van Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd

Warme steden is een initiatief van het fonds Ga voor Geluk, het Vigez, de Vlaamse logo’s en Lucas KU Leuven.
Gent werd geselecteerd als pilootstad! Samen met Logo Gezond+ trekt stad Gent dit project.
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