Zo draagt MDT bij aan jouw beleidsthema’s

Inspiratiedocument bij subsidieoproep MDT-kort voor gemeenten

Meer dan 250 gemeenten hebben in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met MDT
(maatschappelijke diensttijd). MDT is een programma dat jongeren tussen de 12 en
30 jaar de kans biedt om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Via MDT wordt bijgedragen aan een veelheid aan
maatschappelijke vraagstukken, zoals jongerenparticipatie en sociale cohesie. Met
de subsidieoproep MDT-kort voor gemeenten willen we nog meer gemeenten kennis laten maken met MDT. Dit inspiratiedocument biedt een overzicht van de belangrijkste beleidsthema’s van gemeenten waar MDT aan bij kan dragen, inclusief
inspirerende voorbeelden.1 Sluit jij je ook aan?

MDT -kort voor gemeenten
De subsidie MDT-kort voor gemeenten biedt gemeenten de kans om kennis te maken met
MDT. Per gemeente kan één subsidieaanvraag worden ingediend in deze subsidieronde.
Er is maximaal € 50.000,- beschikbaar voor een project met een looptijd van maximaal 16
weken. Je kan tot 28 februari 2023 de subsidieaanvraag indienen.
Meer weten? Lees de volledige subsidieroproep hier.
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Dit inspiratiedocument bevat voorbeelden afkomstig uit diverse MDT-varianten, waaronder ook meer langdurige MDT-trajecten tot 6 maanden.
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Facts & figures MDT juli 2022, uitgevoerd door Kantar Public.
Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland, online beschikbaar via:
Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl
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en studenten die de minor Sport & Samenleving volgen
aan de Hogeschool Utrecht (hu) gekoppeld worden als
sportvriend aan jongeren in de jeugdzorg. Hoe dat werkt
kun je lezen in de verhalen van Fleur en Christian. En nu
heeft gemeente Utrecht, als onderdeel van hun kortlopende mdt-project voor Oekraïne, samen met On the Move
Utrecht ook een On the Move Sportvrienden Oekraïne opgezet voor jongeren gevlucht vanuit Oekraïne.
Schulden en betalingsproblematiek bij jongeren
Steeds meer jongeren hebben betalingsproblemen. Dit
gaat vaak gepaard met stress en zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om mee toe doen in de maatschappij. mdt kan
daarvoor een oplossing bieden. Zo wordt in de gemeente
Arnhem mdt bijvoorbeeld aangeboden aan jongeren met
schulden zonder afloscapaciteit, omdat ze geen inkomen
hebben. Lees er alles over in dit artikel.
Tegengaan vroegtijdig schoolverlaten
Vroegtijdig schoolverlaters zijn vaak vastgelopen in het
huidige systeem. Het bouwen aan toekomstperspectief
en zelfvertrouwen zijn van cruciaal belang om hun leven
weer op de rails te krijgen. Daar kan mdt waarde toevoegen, door met de juiste ondersteuning, jongeren te helpen
naar de beste versie van henzelf. Voorbeelden van projecten waar specifiek aandacht is voor deze jongeren zonder
startkwalificatie zijn mdt ‘Zoek het Uit!’ en mdt Baas.
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