Transit vzw | Opdrachten en doelen

TRANSIT VZW IS EEN LAAGDREMPELIGE STRUCTUUR
DIE NIET-MEDISCHE PSYCHOSOCIALE STEUN

EN CRISISOPVANG BIEDT AAN VOLWASSENEN
MET EEN DRUGSPROBLEEM.

Sinds 1995 is Transit zijn opdrachten maar blijven uitbreiden om een antwoord te bieden op de problemen
op het terrein (zie de 9 projecten van de instelling). Het hoofddoel is drugsgebruikers de kans bieden om

weer een normaal sociaal leven uit te bouwen. In dit kader wil het centrum dat een plaats voor herbronning
en een poort naar een leven in de maatschappij zijn.

Opdrachten en doelen van Transit
Algemeen doel: de levenskwaliteit, de sociale cohesie en het welzijnsgevoel van alle burgers verbeteren.
o

o

Doel 1: de sociale band met een gemarginaliseerd publiek herstellen
o Opdracht 1: een plaats zijn voor opvang en resocialisatie, noodopvang en opvolging in het
dagcentrum
o Opdracht 2: persoonlijke begeleiding op straat bieden
Doel 2: de leefomgeving en de gezondheid van drugsgebruikers verbeteren
o Opdracht 3: harm reduction (risico's inperken)
o Opdracht 4: sociaal-administratieve formaliteiten op orde brengen
o Opdracht 5: doorverwijzing naar zorg- en huisvestingsdiensten
o Opdracht 6: begeleiding op weg naar autonomie en huisvesting

o Doel 3: sensibilisering en verdediging
o Opdracht 7: de expertise van Transit delen (naar de overheid, professionals en het grote
publiek toe)
Het ALGEMENE DOEL van Transit is de levenskwaliteit, de sociale cohesie en het welzijnsgevoel van alle
inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeteren. Door een extreem gemarginaliseerd publiek
van gebruikers zijn zorg aan te bieden, helpt Transit bepaalde overlast in de openbare ruimte of situaties
met risico's voor de volksgezondheid te beperken. Zijn werk streeft drie doelen na:
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Doel 1: de SOCIALE BAND met het kwetsbare publiek herstellen. Dankzij de laagdrempelige toegang en het
outreachend werken (zie Werkingsstrategieën) kan een publiek worden bereikt dat vaak is uitgesloten van
de traditionele opvangdiensten of ziekenhuisdiensten, zoals daklozen, mensen met weinig of geen toegang

tot gezondheidszorg, mensen die de gevangenis verlaten of nog in de gevangenis zitten en personen die
illegaal op het grondgebied verblijven.

Dit vertaalt zich concreet in een plaats voor opvang, herbronning en resocialisatie, namelijk een instelling
met deuren die altijd openstaan en waar mensen zonder oordeel worden opgevangen. Transit probeert zo

de marginalisering tegen te gaan en de gevolgen van de criminalisering van de gebruikers te beperken. In
het besef dat deze lage drempel nog steeds een niet te verwaarlozen drempel is voor sommige extreem

uitgesloten personen, werkt er ook een team op straat, rechtstreeks in de leefomgeving van de gebruikers.
Doel 2: de LEVENSKWALITEIT van de gebruikers verbeteren, of het nu gaat om hun algemene leefomgeving
of om hun gezondheid. Een netwerk van verschillende perspectieven is hierin van fundamenteel belang om
de toestand van onze gebruikers aanzienlijk te verbeteren. Onze aandacht gaat net zozeer naar de
medische als naar de administratieve of huisvestingsaspecten. Een complexe situatie kent verschillende
facetten die daarom samen moeten worden aangepakt.

Transit focust daarom op een beperking van de risico's die gekoppeld zijn aan het drugsgebruik in de brede
zin, om de gezondheid van de gebruikers rechtstreeks te beïnvloeden. Daarnaast werd gestart met een

project om de sociaal-administratieve formaliteiten weer in orde te brengen, omdat dit noodzakelijk is voor

elk toekomstig integratieproject. Transit probeert ook de huidige en kortetermijnsituatie van de gebruikers

te verbeteren door hen zo goed mogelijk te begeleiden naar de sociale en gezondheidsdiensten, afhankelijk
van hun financiële, sociale of medische situatie. Tot slot wordt er hulp bij huisvesting geboden, volgens het

basisprincipe 'Housing First'. Een correcte en veilige huisvesting is immers de eerste noodzakelijke
voorwaarde voor het herstel van een persoon.

Doel 3: analyseren, sensibiliseren en verdedigen. Het is de bedoeling om de manier waarop mensen over

drugsgebruik en drugsgebruikers denken te veranderen. Gebruikers zijn vaak het slachtoffer van

spanningen, onbegrip, stigmatisering en zelfs discriminatie, bijvoorbeeld wat toegang tot de zorg betreft.

Om die mentaliteit te veranderen, werkt Transit aan SENSIBILISERING en VERDEDIGING bij politici, professionals
en het grote publiek.
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