Handvest van de Sociale Coördinatie van Elsene
De Sociale Coördinatie van Elsene (SCI) streeft naar het samenbrengen van verenigingen en diensten met
het oog op de identificering en de uiteenzetting van de sociale uitwerkingen naar de elsene bevolking toe. De
SCI wil een denk-en oriënteringsoord zijn van sociale politieken op het plaatselijke niveau en een
onderhande-lingspartner van de gemeentelijke overheid in de organisatie van een samenhangende en
geïntegreerde algemene politiek.

Grondbeginsels
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

De leden van de SCI verplichten zich tot het eerbiedigen van de filosofie en de wetteksten die de
democratie regelen, de vrijheid en het ontzag van het individu en de gemeenschappen. Hun
handelswijzen worden geïnspireerd door de deontologische beginsels die eigen zijn aan de
verschillende vertegenwoordigde beroepssectoren.
De SCI handelt in een perspectief van maatschappelijke rechtvaardigheid en emancipatie en
streeft naar de bevordering van een bedrijvig en verantwoordelijk burgerschap.
In de sociale en multiculturele omgeving van Elsene, bevordert de SCI de verschijning van de
sociale en culturele uitzetten van de wijken, brengt ze in debatten en maakt de resultaten ervan
over aan de bevoegde politieke overheden.
De leden van de SCI stellen zich de persoon voor als ingeschreven in verschillende kringen
(sociaal, cultureel, economisch, enz.) en bekwaam om in elke kring te handelen.
De leden van de SCI verplichten zich tot het eerbiedigen van een werkbeginsel dat steunt op de
valorisatie en de mobilisatie van de middelen, het eerbiedigen van de door de persoon gemaakte
keuzes en de verdediging van zijn burgerstatuut.
De leden van de SCI verplichten zich tot het werken in netwerk.
Het is niet in de roeping van de SCI persoonlijke problematieken te behandelen maar eerder over
de praktijken, de methoden en de samenwerkingen te praten.

Gronddoelstellingen
De SCI brengt de verenigingen en diensten samen waarvan de activiteiten plaats vinden op het grondgebied
van Elsene. Zij wenst :
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de wederzijdse kennis van de instellingen bevorderen en hun identificering door de bevolking
mogelijk maken
een informatie-, wissel- en debatplaats zijn tussen de verschillende tussenkomende partijen.
het overleg tussen de verschillende partijen aanmoedigen en deel nemen aan de inrichting van
samenwerkingen.
nadenken over de ethiek van het maatschappelijk werk.
deelnemen aan de inrichting van een sociaal diagnosemethode.
de nieuwe initiatieven zowel van verenigingen als van burgers ontvangen, oriënteren en
ondersteunen.
een gedachte en een actie op politiek niveau ontwikkelen door adviezen en oriëntaties te geven
met eerbied voor de verantwoordelijkheden en bekwaamheden van iedereen.

De SCI is open voor alle partners van de openbare en associatieve sector en beschouwt dat de aansluiting in
hoedanigheid van lid erkend wordt door de toetreding tot de beginsels van dit Handvest. Het is op basis van
deze toetreding tot de beginsels van het Handvest en ze in praktijk te brengen dat het behoud van het
lidmaatschap in voorkomend geval in vraag zou kunnen gesteld worden.

