TEJO Vlaanderen - doelstellingen van onze overkoepelende organisatie

1.

Waken over één TEJO-gedachtegoed in heel Vlaanderen en in alle TEJO-huizen
TEJO Vlaanderen waakt over de missie en visie van het TEJO-gedachtegoed en zorgt voor de verdere
ontwikkeling en verspreiding ervan in heel Vlaanderen en op een consistente manier in alle lokale TEJOhuizen. Onze missie, visie en de drie kernfuncties liggen vervat in het TEJO-charter. De bijhorende
engagementsverklaringen naar de jongeren, het huis, de vrijwilligers en de koepelorganisatie vormen de
basis van de TEJO-werking in de verschillende lokale TEJO-huizen.
Missie & visie: (Het TEJO-charter dd 0 905 2018)
TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar, toegang tot laagdrempelige therapeutische hulp, anoniem en
gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er nood aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats.
Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten op vrijwillige basis vanuit
verschillende TEJO-huizen in Vlaanderen, gesteund door onthaalmedewerkers en andere deskundige
vrijwilligers.
TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de
probleemsituatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.
Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht
zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen.

2.

Verder ontwikkelen van het TEJO-gedachtegoed
TEJO Vlaanderen zal als lerende organisatie haar kwalitatieve hulpverlening en methodologie verder
blijven ontwikkelen en aanpassen aan de noden van de jongeren in deze snel evoluerende maatschappij.
Ze zal zich hiervoor baseren op de ervaringen en input van alle lokale TEJO-huizen, en hiervoor samen
met de lokale TEJO-huizen een forum vormen waarin plaats is voor overleg, opvolging, coördinatie,
ontwikkeling van nieuwe concepten en methoden.

3.

Signaalfunctie en beweging
TEJO Vlaanderen streeft samen met de lokale TEJO-huizen naar een attitudeverandering in de omgang
met jongeren, met meer ruimte en positieve aandacht voor hen. We willen, in dialoog met andere actoren
uit het jeugdhulpverleningsveld, vorm geven aan een sociale beweging die de juiste omstandigheden
creëert waarin jongeren zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. We formuleren hiervoor
informatie- en sensibiliseringsinitiatieven gericht naar de jongerenhulpverlening, de overheid, andere
maatschappelijke actoren en het ruime publiek. TEJO Vlaanderen is hiervoor de spreekbuis namens alle
TEJO-huizen.

4. Fondsenwerving
Met de oprichting van TEJO Vlaanderen werd ook het Fonds Vrienden van TEJO opgericht, beheerd door
de Koning Boudewijnstichting, zodat we aan onze donateurs fiscale attesten kunnen uitreiken. Zowel
TEJO Vlaanderen als de lokale TEJO-huizen hebben hun eigen gestructureerde mededeling zodat
duidelijk is welk TEJO-huis begunstigde is van welke donatie.
Vanuit TEJO Vlaanderen benaderen we verschillende financieringsbronnen die onze overkoepelende
werking structureel willen ondersteunen zodat we voldoende middelen hebben om deze te kunnen
verderzetten.
5.

Beheer van de gezamenlijke gelden
TEJO Vlaanderen heeft een eigen onafhankelijke bankrekening voor de gelden die we vanuit de overheid
of de KBS ontvangen en die gebruikt dienen te worden voor de overkoepelende werking en groei van
TEJO in Vlaanderen. TEJO Vlaanderen heeft een open en transparante boekhouding die beheerd wordt
door de penningmeester.
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6. Ondersteuning van de lokale TEJO-huizen
TEJO Vlaanderen treedt op als koepelorganisatie van de lokale TEJO-huizen in Vlaanderen met het oog
op hun vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij de overheid en andere maatschappelijke actoren
op Vlaams niveau. De TEJO-werking positioneert haar lokale TEJO-huizen in het hulpverleningsaanbod
voor jongeren en in het maatschappelijke veld. Ze zal hiervoor acties ondernemen en coördineren.
TEJO Vlaanderen biedt de nodige ondersteuning bij de oprichting en de kwalitatieve uitbouw van de
lokale TEJO-huizen en dit op verschillende vlakken: inhoudelijk, praktisch en financieel, via begeleiding,
opleiding, studie- en onderzoekswerk en promotie. Ze bouwt een financiële buffer op voor de toekomst
en rekent op de solidariteit tussen de verschillende TEJO-huizen. TEJO Vlaanderen werkt met haar lokale
TEJO-huizen op basis van vertrouwen en zoals vermeld in het TEJO-charter en de bijhorende
engagementsverklaringen.
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