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Alba vzw is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg.
Alba is werkgever van de diensten Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA) in de
gerechtelijke arrondissementen Brussel en Leuven. Deze diensten bieden herstelbemiddeling (Hergo),
leerprojecten en gemeenschapsdiensten aan.
Daarnaast heeft Alba een dienst Ondersteunende Begeleiding voor jongeren van Vlaams-Brabant,
Brussel en Vlaanderen. Zij organiseert vanuit een onafhankelijke positie ondersteunende activiteiten,
complementair aan een begeleidingstraject. De vzw speelt flexibel in op vragen van verwijzers en
jongeren en ontwikkelt zo een gedifferentieerd programma dat zorg op maat mogelijk maakt.
Het aanbod is gericht op en ondersteunend aan een reeds lopend hulpverleningstraject in de
jeugdzorg. De leeftijdsafbakening ligt op 18 jaar. In het kader van voortgezette hulpverlening kan dit
maximum tot en met 19 jaar.
Volgende werkvormen worden aangeboden :
- Time-outprojecten
- Korte ervaringsgerichte trajecten op maat
- Dagactiviteit
- Onthemingsprojecten
- Bemiddelen in voorzieningen
Visie:
Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk
of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm.
Hierbij is er aandacht voor alle betrokkenen: jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de
bredere context. Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.
De vzw treedt in een creatieve dialoog, stapt onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de
ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal. Ze speelt flexibel in op vragen met maximale
inspraak en participatie van alle betrokkenen en wil een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening
realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.
Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. Ze
gelooft in het herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof wil ze mensen
kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken naar het
bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden.
Project:
Een wagen voor het vervoer van de kinderen

