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Een jeugdhuis is geen eiland. Vroeg of laat krijg je te maken met middelengebruik. Met een alcohol- en drugbeleid kan
je bepalen hoe je hiermee omgaat. Een beleid creëert duidelijkheid voor jongeren en medewerkers van het jeugdhuis en
laat toe te anticiperen op mogelijke problemen.

Doelstelling
De vorming ‘alcohol- en drugplan’ is onderdeel van ATTENT en duurt één dag. Met deze vorming willen we jeugdhuizen het belang bijbrengen
van een alcohol- en drugbeleid. Bovendien krijgen deelnemers kennis en handvatten mee om na afloop een gedragen beleid uit te werken op
maat van hun jeugdhuis. Op deze manier willen we jeugdhuizen helpen om keuzes te maken, afspraken na te komen, verantwoordelijkheid op
te nemen, weerbaarder te worden, te leren omgaan met risicogedrag, …

Materiaal
De vorming omvat een handleiding voor de trainer, een PowerPoint en een handleiding voor deelnemers van jeugdhuizen.
De handleiding voor de trainer beschrijft stapsgewijs de opbouw en het verloop van de vorming en de tijdsduur per onderdeel. De PowerPoint
ondersteunt de trainer tijdens de vorming en geeft houvast aan de deelnemers.
De handleiding voor de deelnemers van jeugdhuizen biedt een stappenplan om in hun eigen jeugdhuis aan de slag te gaan en een alcohol- en
drugplan op maat uit te werken. Voor extra ondersteuning kunnen jeugdhuizen steeds terecht bij het CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs.
De vorming wordt aangeboden in samenwerking met Formaat vzw en het regionaal CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. De vorming kan
gevolgd worden op de RADAR-weekends of via regionale vormingen van Formaat vzw.
Om te voldoen aan de Attentie ‘alcohol en drugplan hebben minstens twee leden van het leidinggevend kader de vorming ‘alcohol- en drugplan’
gevolgd en heeft het jeugdhuis naderhand een alcohol- en drugbeleid opgesteld.

Prijs / bestelinfo
Inschrijven kan via www.formaat.be/attent.
De handleidingen en PowerPoint kunnen opgevraagd worden bij karen.vanmarcke@vad.be.

