Waar?

Stichting Kompas is te vinden in Zaltbommel in de Brede School
De Waluwe, waar veel activiteiten plaatsvinden. Daarnaast zijn er in alle kernen van de Bommelerwaard mogelijkheden om activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. Bezoekadres: Prins Clausstraat 2F, 5301 RT
Zaltbommel. Ingang Prins Bernardweg.

Stichting Kompas
biedt kansen op
actief en krachtig meedoen
in de Bommelerwaard

Voor wie?

Stichting Kompas is er voor vrouwen en mannen. Alle inwoners kunnen actief meedoen. Ideeën en initiatieven zijn van harte welkom.
Iedereen kan terecht voor advies en steun. Ook bij het organiseren en opzetten van activiteiten kan Kompas helpen.

K osten?
IInformatie over activiteiten?

Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd, de hoogte
is afhankelijk van de activiteit.

www.kompasbommelerwaard.nl Mail: info@kompasbommelerwaard.nl
Telefonisch: 0418-512656/06-44614237 of 06-21958250

Wilt u meewerken?

Heeft u belangstelling om mee te werken of
anderszins een bijdrage te leveren, neem dan contact met ons op.

Secretariaat en Bestuur Stichting Kompas
A. Wichard van Pontlaan 19, 5302 XA Zaltbommel T. 0418-512656
E. info@kompasbommelerwaard.nl W. www.kompasbommelerwaard.nl

Wilt u Stichting Kompas steunen met een financiële bijdrage?
Rabobank IBAN: NL33RABO0104256613. K.v.K. 57698821.
Stichting Kompas heeft de Anbi-status, zie de website.
Sponsors: Gemeente Zaltbommel, Oranje Fonds, VSB-Fonds, Stichting Kringloop Zaltbommel,
Van Voorden Stichting, Rotary Club Zaltbommel, Stichting Jan Nieuwenhuizen, e.a.

STICHTING

KOMPAS
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
BOMMELERWAARD

L eren participeren, participerend leren

Stichting Kompas biedt kansen op actief en krachtig meedoen in de Bommelerwaard, door het versterken van maatschappelijke participatie, emancipatie
en welzijn van alle inwoners. In samenwerking met inwoners en betrokken
organisaties biedt Stichting Kompas de mogelijkheid om samen te leren, talenten te ontwikkelen en krachten te bundelen. Een bruisend centrum voor activiteiten, samenwerking, nieuwe initiatieven en inspiratie. Een ontmoetingsplaats
en vraagbaak, waar inwoners en organisaties terecht kunnen met hun vragen
voor informatie, advies en ondersteuning.

A ctiviteiten

Stichting Kompas organiseert sociale, educatieve en culturele activiteiten.
Inwoners kunnen terecht voor activiteiten en trainingen o.a. gericht op scholing, arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling, vrijwilligerswerk, oefening en ondersteuning bij Nederlandse taal. Andere activiteiten richten zich op gezond leven
en veiligheid. Er worden thema-bijeenkomsten georganiseerd rond actuele
onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken. Ook is er aandacht voor
kunst, cultuur en creativiteit.

S amenwerking

Stichting Kompas kan door de inzet van professionals en gekwalifi ceerde
vrijwilligers een breed programma aanbieden voor verschillende groepen.
In samenspraak met inwoners, gemeente, organisaties en verenigingen worden
vragen, ideeën, creativiteit en krachten gebundeld, programma’s samengesteld
en in samenwerking uitgevoerd.

Werkvelden

De werkzaamheden en activiteiten van Stichting Kompas zijn ondergebracht
in drie werkvelden waar inwoners en organisaties op allerlei manieren aan
mee kunnen doen. ‘Leren participeren en participerend leren’ is het uitgangspunt bij alle activiteiten.

Stichting Kompas biedt kansen op
actief en krachtig meedoen!

L eren, werken en economie

Heeft u vragen over taal, leren en werken dan kunt u bij Stichting Kompas terecht. Belangrijke thema’s zijn Nederlandse taal, maatschappelijke participatie,
oriëntatie op de arbeidsmarkt, scholing, beroep en vrijwilligerswerk. Kompas
biedt ondersteuning op weg naar zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het
versterken van de sociale- en economische positie. Voorbeelden van activiteiten zijn: Nederlandse taal op maat; Trainingen sociale vaardigheden; Digitale
vaardigheden, computerlessen; Trainingen richting werken en leren; Basis Engels.
Het LeerWerk Kompas biedt extra ondersteuning richting werken en leren,
informatie en advies, persoonlijke begeleiding, workshops en trainingen.
Bij de Formulierenbrigade kunt u terecht met uw vragen en zorgen over administratieve- en f nanciële zaken. Zoals het aanvragen van toeslagen, uitkeringen,
het invullen vani formulieren, moeilijke brieven, contacten met instanties enz.

Gezond leven en veiligheid

Stichting Kompas organiseert activiteiten gericht op gezond leven voor vrouwen en mannen, o.a. sportief bewegen, informatieve bijeenkomsten over
voeding, fysieke en psychische gezondheid, welzijn, zorg en wonen. Ook
heeft Kompas een speciaal programma voor ‘Ouder worden in twee culturen’
met aandacht voor zelfredzaamheid, stimuleren om mee te doen en specif ieke informatie. Andere activiteiten zijn gericht op veiligheid, het versterken
van eigen kracht en het bespreken van actuele vragen. Er wordt voorlichting
gegeven over rechtspositie, sociale voorzieningen en wetgeving.

Maatschappij, kunst en cultuur

Inwoners praten mee over belangrijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die hen raken. In het kader van verbinding en participatie worden,
in samenwerking met organisaties en inwoners, bijeenkomsten en debatten
georganiseerd over actuele samenlevingsvragen. Verschillende vormen van
kunst, cultuur en creativiteit bieden inwoners mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling. Meedoen met creatieve- en kunstprogramma’s geeft inspiratie
en brengt mensen bij elkaar. Het hele jaar door zijn er activiteiten zoals
de Burendag, Internationale Vrouwendag, muzikale, literaire activiteiten etc.

