Steun ons, doe een gift!

De Pool «Asiel en
migratie»

Uw steun is van primordiaal belang en stelt ons in staat
onze interventiecapaciteit te vergroten om mensen
zonder verblijfoplossing te helpen.

Samusocial organiseert de opvang van personen die om
internationale bescherming verzoeken. Dat doen we
in opdracht van het federale agentschap Fedasil en in
meerdere opvangcentra.

Er zijn verschillende vormen van steun mogelijk:

•
•
•

Doe een eenmalige gift op BE04 0000 0000 3131
Doe een maandelijkse gift op samusocial.be

In onze structurele centra kunnen asielzoekers terecht
voor diensten die zijn voorzien door de ‘opvangwet’:

Voeg Samusocial toe in uw testament

Geniet van een belastingvermindering van 45% voor
elke gift van minimum 40 € per jaar. Een gift van 100€
kost u in werkelijkheid slechts 55€ na fiscale aftrek.

• maatschappelijke begeleiding.

Meer info? www.samusocial.be

• toegang tot taallessen en verschillende begeleidingen,
gemeenschapswerk enz.

• paramedische raadplegingen met medische coördinatie.
• juridische bijstand.

Bedankt!

Vanuit een humanitaire optiek opent Samusocial ook
transitopvangcentra om te zorgen voor onderdak
en begeleiding van personen die een verzoek om
internationale bescherming willen indienen.

Contact :
New Samusocial asbl
Poincarélaan 68-70, 1070 Brussel
02 551 12 20 - info@samusocial.be
www.samusocial.be
BE04 0000 0000 3131
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Noodhulp bieden.
Begeleiden naar een dak
boven het hoofd.
Samusocial biedt gratis noodhulp aan thuisen dakloze personen in Brussel.
Dat doen we in twee fasen: nadat we mensen
helpen met hun meest urgente noden,
begeleiden we hen naar oplossingen zodat ze
niet meer op straat moeten leven.
Samusocial richt zich op twee hoofdprofielen:
dakloze mensen en mensen met nood aan
internationale bescherming.

www.samusocial.be

De Pool «Daklozen»

Opvang

Psychosociale begeleiding

Telefonische permanentie en het
groene nummer 0800/99.340

Noodopvang :

Door de eigen middelen van de gebruiker te mobiliseren,
kunnen onze sociale teams, samen met al onze partners, de
persoon bij zijn (of haar) stappen begeleiden om ze te verwijzen
naar zo duurzaam mogelijke oplossingen voor hun dakloze
situatie.

De telefonische permanentie is 24u/24 bereikbaar en beoogt:
•

Een eerste welwillende luisterbereidheid te bieden om te
bepalen welke interventiewijze het meest geschikt is voor
de persoon in nood.

•

De verblijfaanvragen en binnenkomende verwijzingen van
andere diensten (OCMW, ziekenhuis structuren, Politie,
verenigingen...) noteren.

•

De meldingen en informatieaanvragen van de mobiele
teams en de informatieaanvragen noteren.

Elke gehuisveste persoon krijgt:
•

sociale en psychologische begeleiding.

•

medische en verpleegkundige ondersteuning.

•

maaltijdendienst (warme maaltijden, ontbijt).

•

toegang tot sanitaire diensten (douches, toiletten).

•

kledingdienst met reservekledij.

Onze noodopvangcentra maken de opvang mogelijk van
personen zonder verblijfoplossing. Als er genoeg capaciteit is,
zorgen we ervoor dat mannen en vrouwen elk hun eigen plek
hebben.

Wegwerken van een thuis- en
dakloos leven
De aanpak van Samusocial is verdeeld in drie fasen: noodhulp,
post-urgentie en integratie.
•

De noodhulp neemt de risico’s weg van een leven op straat.
We maken een balans op van de meest urgente noden en
verlenen eerste basishulp.

•

Post-urgentie stelt in staat de persoon onderdak te bieden,
zijn of haar situatie beter te analyseren en hem of haar te
helpen een toekomst te creëren.

•

Integratie via het begeleiden van mensen naar een nietdakloos bestaan.

Onze gezinscentra bieden specifieke opvang voor de opvang en
begeleiding van gezinnen en hun kinderen (Permanentie
« jonge kinderen en ondersteuning bij het ouderschap »).
Ons centrum voor kwetsbare personen: naast de opvang van
kwetsbare mensen (bejaarden, zwangere vrouwen, mensen
met mentale aandoeningen en/of verslavingen) huisvest deze
structuur ook de ‘Medihalte’. Dat is een plek waar we zieke
daklozen opvangen en medisch begeleiden.

Medische begeleiding
In onze centra en via onze mobiele teams bieden onze
verpleegkundigen en artsen zorgverlening en een individuele
follow-up via de opbouw van een zorgnetwerk rond de persoon.

De maraudes of mobiele teams
Onze mobiele hulpteams - de maraudes - doorkruisen Brussel
dag en nacht om dakloze personen hulp te bieden. Zij bestaan
uit een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en/of een
psycholoog.
De maraudes streven 4 doelstellingen na:
•

Contact leggen: benaderen, in contact komen en een
vertrouwensband opbouwen.

•

Luisteren en diagnose.

•

Indien nodig eerste zorgen verlenen.

•

Begeleiden en verwijzen naar onze verblijfcentra of naar een
andere geschikte instelling naargelang de problematiek.

Housing:
Verblijfprogramma’s waarbij het herstel van een persoon start
met de intrek in een nieuwe woning.
•

Onze Casas’: transitverblijven voor alleenstaande vrouwen
en eenoudergezinnen.

•

Step Forward: ons Housing First programma voor jongeren
tussen 18 en 25 jaar met verslavingen en/of een mentale
kwetsbaarheid.

•

Uitweg: ons project dat tijdelijk individuele transitwoningen
aanbiedt in samenwerking met Hoeksteen, SMES, Het
Eilandje en Diogenes.

De opvang en begeleiding in een
geruststellende omgeving stelt
ons in staat om te beantwoorden
aan de onmiddellijke behoeften
van de persoon vóór we hem
of haar een begeleidingsplan
bieden naar oplossingen voor
hun dakloze situatie.

