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PROJECTEN VLAAMSE GEBARENTAAL 2017
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz doet een oproep voor
projecten in het kader van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
30.11.2016
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INHOUD
Voor 2017 kunnen projecten ingediend worden die sensibiliseren en bijdragen tot de maatschappelijke
verankering van de Vlaamse Gebarentaal.
De projectoproep 2017 staat in het teken van het thema anderstalige doven. Anderstalige doven staan voor
diverse uitdagingen wanneer ze in ons land aankomen. Niet alleen is alles nieuw, ze moeten ook twee talen
leren: Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Momenteel is er geen aangepast beleid en aanbod op maat van
anderstalige doven. Zo zijn er geen inburgeringscursussen en opleidingen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands
op maat, aangepaste lesmaterialen, begeleiding bij het traject rond maatschappelijke integratie, de zoektocht
naar werk, info rond medische zorgen, arbeidscultuur, rechten en plichten, opvolging en opstarten
asielaanvraag en zijn verschillende belangrijke diensten zoals bijvoorbeeld juridische bijstand ontoegankelijk.
Met de projectoproep 2017 wil de adviescommissie VGT de ontwikkeling van nieuwe projecten en producten
op maat van anderstalige doven stimuleren zodat zij meer kansen krijgen om een volwaardig leven op te
bouwen in Vlaanderen. Projecten kunnen gericht zijn op zowel volwassenen, kinderen als gezinnen.
Organisaties die binnen deze projectoproep een project willen realiseren kunnen een subsidie aanvragen.

AANVRAAG
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring wordt een aanvraag via het formulier Aanvraag van een
subsidie voor een project dat bijdraagt tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal
ingediend. Dit formulier kunt u vinden op http://www.adviesvgt.be/projecten
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INDIENEN
De projecten moeten ingediend worden door organisaties met rechtspersoonlijkheid vóór 1 februari 2016. De
poststempel of afgiftebewijs geldt als datumbewijs.
De aanvragen worden ingediend op volgend adres:
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
t.a.v. Sarah Beernaert
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Bezorg ook een digitale versie van de aanvraag via sarah.beernaert@cjsm.vlaanderen.be

PROCEDURE
De ingediende projecten worden aan de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voorgelegd. Bij de beoordeling
van de dossiers houdt de adviescommissie rekening met:
-

de mate waarin het project binnen deze projectoproep kadert;
de betrokkenheid van dove mensen en organisaties in het project;
de haalbaarheid van het project;
de aandacht voor duurzame effecten in de inhoudelijke aanvraag en de begroting;
de inspanningen die de aanvrager levert om eigen middelen (financieel, personeel en materieel) in het
project in te brengen;
de expertise op het vlak van projectwerking.

De minister neemt een beslissing over de toekenning van de subsidies, na advies van de adviescommissie.
Deze beslissing wordt nog voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Wanneer deze gehele procedure is
afgerond, voorzien in de loop van de maand april, ontvangen de organisaties die een aanvraag ingediend
hebben een gemotiveerd antwoord. De uitbetaling van eventueel toegekende subsidies gebeurt in twee
schijven: een eerste schijf van 80% van de toegekende subsidie wordt onmiddellijk uitbetaald, het resterend
saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidie gebruikt werd
waarvoor ze bedoeld is. Om dit vast te stellen verwachten we uiterlijk twee maand na afloop van het project
een inhoudelijk en financieel verslag van het project.
Voor meer informatie en bijkomende inlichtingen kan u terecht op bovenstaand adres of telefonisch op 02 553
69 89 of via e-mail: sarah.beernaert@cjsm.vlaanderen.be.
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