Contactgegevens van de diensten vanaf 30 mei:
Buurtsport Brugge (OCMW-Vereniging Spoor
Brugge) biedt een laagdrempelig en wijkgericht
aanbod aan sport en spel voor elke inwoner
van Brugge, met specifieke aandacht voor
kansengroepen en jongeren.
De preventiewerkers (Stad Brugge) zijn zoveel
als mogelijk aanwezig en actief op straat en
zoeken actief jongeren op. Ze leggen contacten
met deze jongeren en voelen wat er leeft. Ze
hebben in het bijzonder oog voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Ze
proberen waar nodig ondersteuning te bieden
zodat ook deze jongeren zich op alle
levensdomeinen kunnen ontplooien.
Jongerenwerking ’t Salon (CAW NWV) is een
vrijetijdswerking voor jongeren van 12 tot 25
jaar die opgroeien in maatschappelijk
kwetsbare situaties. In ’t Salon staan
ontmoeting en ontspanning centraal. De
jongerenwerkers hebben oog voor individuele
vragen of problematieken en proberen de
stem te versterken van de doelgroep ten
aanzien van het lokaal beleid en
maatschappelijke instituties.
Het JAC (CAW NWV) is het jongerenonthaal
van het CAW. Het JAC biedt informatie, advies
en ondersteuning rond alle welzijnsvragen
waar jongeren tussen 12 en 25 jaar mee zitten.
Daarnaast werkt het JAC preventief via
vorming, bekendmaking, outreach, groeps- en
projectmatig werk.

LOGiN (CAW NWV) is er voor jongeren tussen
15 en 25 jaar uit de Brugse regio met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare
cliënten. Via de module consult+ helpt LOGiN
de jongere en zijn context zoeken naar de
geschikte hulp of gepaste aanpak van de
situatie.
Daarnaast
biedt
LOGiN
trajectbegeleiding voor wanneer jongeren
geen toegang vinden tot de geschikte hulp- en
of dienstverlening EN/OF er nood is aan
langdurige coördinatie van de hulp- en
dienstverlening EN/OF er onduidelijkheid is
over waar de jongere terecht kan met zijn/haar
vraag omdat het gevraagde aanbod niet
voorhanden is, of omdat er mogelijke
tegenindicaties zijn.

Vlamingdam 36 | Brugge
050 32 60 80
info@buurtsportbrugge.be
Verantwoordelijken:
Riekert
Stael
(0470
10
68
& Lieselot Goethals (0476 96 77 94)
Vlamingdam 36 | Brugge
Koen (0490 44 89 36)
Haroun (0477 90 04 98)

29)

Verantwoordelijke:
Stefan Hooft (050 44 82 69/0472 90 04 98)
stefan.hooft@brugge.be

Schip Arma
Ter Pannestraat 3 | Brugge
0484 96 19 32
jongerenwerking.tsalon@
cawnoordwestvlaanderen.be
Verantwoordelijke:
Mieke Burggraeve (0473 65 86 42)
mieke.burggraeve@
cawnoordwestvlaanderen.be
Vlamingdam 36 | Brugge
Kleine Hertsbergestraat 1 | Brugge
0478/ 99 00 37 of 050 33 83 06
jac.brugge
@cawnoordwestvlaanderen.be
Open op woe 13u-18u en vrij 16u-19u,
op afspraak op ma 9u-12u en do 13u-16u.
Chat mogelijk via jac.be
Verantwoordelijke:
Mieke Burggraeve
Vlamingdam 36 | Brugge
Jeroen (0472 90 60 31)
Charlotte (0476 90 22 35)
casemanagement.login@
cawnoordwestvlaanderen.be
Verantwoordelijke:
Mieke Burggraeve

