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MOBIEL UITPUNT VANAF

MEI OOK IN JOUW BUURT!

IN NAVOLGING VAN
HET ARTIKEL OVER DE
UITPAS EN HET DOSSIER ROND VRIJETIJDSPARTICIPATIE IN
ONZE VORIGE EDITIE
KUNNEN WE MELDEN DAT HET MOBIEL
UITPUNT EEN FEIT IS!
Dankzij middelen van schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen Annelies Storms kan Samenlevingsopbouw
Gent de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod in Gent, met behulp van de UITPAS 1, realiseren. Maar dat niet alleen, het Mobiel UiTPUNT zet in op
verschillende sporen.

Natuurwandeling Zuidpoort

WAT IS HET EIGENLIJK?
Het Mobiel UiTPUNT is een rondreizend project waar mensen proeven van en praten over cultuur, sport, jeugdactiviteiten en vrije tijd in het algemeen. Het Mobiel UiTPUNT
zet in op: het geven van toegankelijke informatie over de
UiTPAS, het kansentarief en het aanbod van de UiTPAS, het
organiseren van laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten, het organiseren van ontmoeting in functie van
een verhoogde deelname aan vrijetijdsactiviteiten, de uitbouw van wijkgerichte vrijetijdsnetwerken en het signaleren van drempels en formuleren van verbetervoorstellen
rond vrijetijdsparticipatie. Op een aantal momenten zal het
ook mogelijk zijn om in het Mobiel UiTPUNT een UiTPAS en
een beperkt aanbod van tickets voor vrijetijdsactiviteiten
aan te kopen. De verkoop van de UiTPAS en tickets zit nog in
een experimentele fase. Op termijn hopen we dit standaard
als dienstverlening te kunnen aanbieden.

Groepsbezoek SIVI vzw

Het Mobiel UiTPUNT is er voor iedereen en in het bijzonder
voor mensen in kwetsbare posities. In 2016 zal het Mobiel UiTPUNT te vinden zijn in de 19de-eeuwse gordel rond
Gent en het centrum. Per wijk is er een nauwe samenwerking met verschillende plaatselijke organisaties.

HOE GAAN WIJ DIT DOEN?
Na een testmaand in de wijken Rabot en Watersportbaan is het Mobiel UiTPUNT vanaf mei maandelijks in
zes verschillende wijken aanwezig. Minimaal om de
2 maanden strijkt het Mobiel UiTPUNT opnieuw in
dezelfde wijk neer. Telkens op dezelfde plaats en
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tijdens dezelfde uren. Regelmaat en herkenbaarheid zijn belangrijk. De medewerkers van het
Mobiel UiTPUNT, Paula en Ann, gaan in gesprek
met de bezoekers rond de verschillende mogelijkheden om aan vrijetijd te doen. Zij geven informatie over de UiTPAS en het aanbod. Zij maken
een overzicht van het aanbod op maat, zorgen
voor de reservatie én begeleiden de mensen naar
activiteiten, zoals een museumbezoek, een
theater voorstelling, helpen bij inschrijving van
hun kinderen in de sportkampen, enzovoort.
Benieuwd waar en wanneer je het Mobiel UiTPUNT
kan vinden? Vanaf mei vind je alle informatie op
http://samenlevingsopbouwgent.be/
Met al je vragen kan je terecht bij:
• Ann Hendriks – M: 0492 72 52 51
E: ann.hendriks@samenlevingsopbouw.be
• Paula Silva – M: 0490 41 31 40
E: paula.silva@samenlevingsopbouw.be

Bezoek aan het Huis van Alijn
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De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Gent waarvan de organisatoren meewerken met het systeem.
Zowel cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten komen in aanmerking. Mensen die in
aanmerking komen voor het kansentarief betalen slechts 1 euro voor de UiTPAS én
krijgen 80% korting voor de activiteiten.
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