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Interesse in de projectactiviteiten of 
meer info nodig?  

Contacteer avandevelde@iom.int  

Dit project is gefinancierd door het 

Asiel-, Migratie- en Integratiefonds 

van de Europese Unie 

Co-financiering door: 

 

Fostering Across Borders 
FAB project 

 

U-CARE bouwt verder op de goede  

praktijken en materialen ontwikkeld onder  

het FAB project. Het project liep van Januari  

2018 tot September 2019 in 6 Europese landen. 

Het doel was om de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van pleegzorg voor NBM te 

verhogen. Voor meer info en toegang tot  

de FAB materialen, ga naar  

https://eea.iom.int/ 

fostering-across-borders 
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Het U-CARE project draagt bij tot het ontwikkelen en verbeteren van alternatieve niet-geïnstitutionaliseerde 

zorgsystemen voor niet-begeleide minderjarige migranten in België, Duitsland en Griekenland. Door  

middel van een inclusieve aanpak waarin het kind centraal staat en de uitwisseling van goede  

praktijken, kennis en ervaringen zullen bestaande systemen en instrumenten versterkt worden. 

Het project focust zich in de eerste plaats op niet-begeleide minderjarigen (NBM) door het  

verkennen, versterken en overwegen van alternatieve zorgopties als een geschikter antwoord 

op hun specifieke noden. Om te garanderen dat de standpunten van kinderen worden  

gerespecteerd en dat de voorziene instrumenten wel degelijk beantwoorden aan hun actuele  

noden, worden NBM doorheen het project uitgenodigd om hun meningen te delen. Het project  

streeft ook naar het mobiliseren, rekruteren en trainen van pleegzorgverleners, met een specifieke  

focus op deze met een migratieachtergrond, alsook het trainen van professionals die werkzaam zijn in 

nationale/regionale instanties voor kinderbescherming. Tot slot zal het project de algemene bevolking en 

meer gespecialiseerde actoren sensibiliseren over het belang van pleegzorg en residentiële zorgalternatieven. 

  

Training en capaciteitsopbouw 
 

Nieuwe module in de FAB handboek gericht op 

pleegzorgverleners met een migratieachtergrond  
 

FAB handboek aangepast aan lokale situaties en 

aangevuld met nieuwe info flyers 
 

Sessies (ToT) voor professionals 

Training voor pleegzorgverleners 

 

 

Bewustmaking en uitwisseling 
 

Jaarlijkse nationale stakeholder evenementen 
 

Thematische workshops voor publieke instanties, 

(jeugd) zorgorganisaties, IOM landenbureaus in de EU 
 

Bewustmakings- en rekruteringscampagne in België 

en Griekenland voor nieuwe pleeggezinnen 

 

 

Pleegzorg 
 

Verbeterde materialen en praktijken voor rekrutering 
 

Richtlijnen op het opzetten van een rekruterings-

campagne in migrantengemeenschappen  
 

Nieuwe pleeggezinnen (met migratieachtergrond) 

gerekruteerd voor jongere NBM 

 

 

Alternatieve woon-/zorgvormen 
 

3 alternatieve woon(zorg)prototypes voor oudere NBM 

 

Handleiding over hoe de prototypes te gebruiken en 

toe te passen op bestaande systemen / instanties 

 

Participatie van een Duitse stad/steden in de 

implementatie van een prototype 
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