PROJECT VAN SGAN IS GENOMINEERD VOOR NATIONALE
ZORGVERNIEUWINGSPRIJS
Ons project "Lotgenotencontact voor oudere migranten" is genomineerd.
Vanaf nu kunt u stemmen op project van SGAN via onderstaande link. Om te kunnen
stemmen moet u op facebook teken boven project omschrijven liken.

http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/ideeenbank/…

Project van SGAN “Lotgenotencontact voor oudere migranten”
Nederland telt ongeveer honderd inloophuizen met psychosociale begeleiding voor (ex)
kankerpatiënten en hun mantelzorgers. Oudere migranten komen hier echter niet naartoe,
terwijl lotgenotencontact juist van wezenlijk belang is voor deze groep. Ze zwijgen meestal
over hun ervaringen en moeten deze alleen verwerken. Ook hebben ze vaak een gebrek aan
kennis en ziekte-inzicht. Een lotgenotengroep kan oudere migranten en hun mantelzorgers
ondersteunen en hen begeleiden naar het Inloophuis. De vrijwilligers van het Inloophuis
krijgen een training om cultuursensitief te gaan werken Of de aanpak effect heeft, wordt in
dit project onderzocht door het Verwey-Jonker Instituut, dat de methode ook zal beschrijven
voor de verdere verspreiding.

Nationale Zorgvernieuwingsdag
Op 29 november 2016 organiseren ZonMw en VSBfonds de Nationale Zorgvernieuwingsdag. Traditiegetrouw
wordt op deze dag ook de Nationale Zorgvernieuwingsprijs uitgereikt. Dit jaar is dat voor ons een extra bijzondere
aangelegenheid. Want het thema voor de prijs is deze keer 'Zorg voor welzijn van oudere migranten'. Dat ligt het
NOOM natuurlijk na aan het hart! Aan het einde van deze dag wordt de prijswinnaar van de
Zorgvernieuwingsprijs 2016 bekend gemaakt. De stem van het publiek geeft de doorslag.
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 29 november 2016
9.30-16.30 uur
DeFabrique, Westkanaaldijk 7 in Utrecht.

Naast de activiteiten rondom de toekenning van de prijs is er deze dag nog meer te 'halen'. U kunt deelnemen
aan allerlei workshops: Hoe kom je op vernieuwende ideeën? Hoe vind je draagvlak voor dit idee? En hoe zorg je
ervoor dat je projectplan van hoge kwaliteit is en goed onderbouwd, zowel inhoudelijk als financieel?
Het programma is interessant voor professionals en vrijwilligers uit de zorgpraktijk die vernieuwende ideeën
hebben en zich willen bekwamen in het aanvragen van subsidie.
Deelname is gratis.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan!
Voor het programma en aanmelding kunt u terecht bij www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl

