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Provinciale noord-zuidsamenwerking
Een solidaire provincie: Zuidwerking
De noord-zuidwerking van de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en stimuleert organisaties, scholen en
gemeenten om actief te werken aan wereldburgerschap in eigen omgeving en in de samenleving. Het accent
ligt daarbij op thema’s zoals duurzame ontwikkeling, globalisering, diversiteit, noord-zuidverhoudingen, vrede en
mensenrechten.

Partnerorganisaties in het Zuiden
Wat?
Via rechtstreekse partnerschappen met organisaties (in Vlaanderen en in het Zuiden, meer bepaald in
Ecuador, de Filipijnen en Rwanda) steunt de provincie Oost-Vlaanderen bepaalde regio’s in het Zuiden.
Doelstellingen?
• Het welzijn en de gezondheid in de regio’s verbeteren.
• De civiele maatschappij en de actieve verhouding met de lokale besturen versterken.
• De beeldvorming, sensibilisering, communicatie en uitwisseling tussen Oost-Vlaanderen en het Zuiden
stimuleren.
Aanbod?
• Uw gemeente in contact brengen met onze partnerorganisaties.
• Helpen om het werk van die partner zichtbaar te maken in je gemeente.
• Tussenschakel om je gemeente in beeld te brengen in het Zuiden.
• Begeleiding en financiële middelen voor lokale besturen en actoren die zich engageren om de
samenwerking met de regio’s in het Zuiden te versterken.
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http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid
www.wereldcentrum.be - www.oost-vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

Ondersteuning zuidprojecten
Wat?
4de-pijlerorganisaties en ngo’s kunnen van de provincie Oost-Vlaanderen ondersteuning ontvangen voor projecten die te maken hebben met duurzame ontwikkeling. De voorwaarde is dat er ook in Oost-Vlaanderen
sensibiliserend rond wordt gewerkt. Projecten die bijdragen tot directe lotsverbetering en maatschappelijke
participatie krijgen de voorkeur.
Aanbod?
• Subsidies - vorming - begeleiding.
Voor wie?
• Oost-Vlaamse ngo’s.
• Oost-Vlaamse 4de-pijlerorganisaties.
• Particulieren.

Ondersteuning Oost-Vlaamse ngo’s
Wat?
Het provinciebestuur biedt financiële ondersteuning aan enkele Oost-Vlaamse ngo’s via een aanvullende werkingssubsidie. De programmawerking in het kader van ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden van deze
ngo’s moet echter wel erkend zijn door de federale overheid.
Aanbod?
• Aanvullende werkingssubsidies.
Voor wie?
• Lokale besturen.
• Lokale vrijwilligers uit jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, ouderraden, vrijwilligerswerkingen
van ngo’s of andere verenigingsvormen …
• Intergemeentelijke samenwerkingen.
• Bovenlokale actoren (regionale en/of provinciale werkingen).

Voor meer informatie:
Provincie Oost-Vlaanderen - Wereldcentrum
Zuidwerking
Agnes Verspreet
09/265.99.79, agnes.verspreet@oost-vlaanderen.be
www.wereldcentrum.be
www.oost-vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

