Het sociaal centrum Murialdo

Het Sociaal Centrum Murialdo (QSM, Qendra Sociale Murialdo) werd gesticht in 1995 volgens de wens van de
congregatie van de paters Josefieten van St. Leonardo Murialdo. In Fier en Durrës werkt het centrum aan de
integrale vorming van kinderen en zwakkere jongeren; in samenwerking met de plaatselijke instellingen en
organisaties.
Het werk van het QSM ontwikkelt zich vooral op 3 grote domeinen:
- beroepsopleiding en steun bij jeugdondernemerschap
- bescherming en verdere ontwikkeling van de kwetsbare groepen van de gemeenschap
- jongeren samenbrengen en de bevordering van het plaatselijk en internationaal vrijwilligerswerk

BEROEPSOPLEIDING EN STEUN BIJ JEUGDONDERNEMERSCHAP
Met de steun van het Albanese Ministerie van Werkgelegenheid heeft het QSM vanaf januari 1997 in Fier de
eerste cursussen van de beroepsopleiding opgestart. Tegenwoordig worden de volgende cursussen gegeven:
automechanicus, elektricien, kantoorbediende, soldeerder, hydraulicus, reclamegraficus, informatica en vreemde
talen.
In 2011 werd een begeleid traject opgestart voor de start-up van kleine ondernemingen voor jongeren. Dit dankzij
de steun van internationale schenkers. Op vandaag zijn er 34 nieuwe bedrijven opgestart in diverse sectoren:
landbouw en voeding, textiel, technologie, de commerciële en artisanale sector.
Sinds 2014 werd er bovendien een ploeg opgericht voor beroepsoriëntatie en -integratie. Deze wil in de lagere en
secundaire scholen het non-formeel onderwijs, dat op de leefwereld van jongeren gericht is, bevorderen. Dit met
het oog op de persoonlijke en beroepsmatige vaardigheden die nuttig zijn voor de eigen toekomst en voor de
Europese interculturele dialoog.

BESCHERMING EN VERDERE ONTWIKKELING VAN MINDERJARIGE RISICOGROEPEN
Vanaf 2004 heeft het QSM een geïntegreerd steunprogramma ontwikkeld dat de Roma-gemeenschap als
belangrijkste doelgroep heeft. De werking van het project is op minderjarigen gericht; vooral op kinderen en
jongeren die met de school gestopt zijn.
Het QSM biedt de kinderen schoolse en opvoedende steun aan via de inspanningen van onderwijzers,
opvoeders en sociaal werkers. Die professionele krachten houden zich ook bezig met de familiebanden en met
de betrokkenheid van de familie bij het educatieve project van de kinderen.
Sinds mei 2014 is er een samenwerking opgestart met het regionaal departement van onderwijs en met de
gemeente Fier om de sociale integratie te bevorderen van gehandicapte minderjarigen. Dat is zowel op schoolsopvoedend vlak als op vormend en beroepsmatig vlak; in partnerschap met ENGIM (*) en de gemeente Fier.
(*) (ENGIM = Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo = Nationale Stichting Jozefieten van Murialdo: zorgt voor opleiding,
oriëntatie en samenwerking van jongeren)

JONGEREN SAMENBRENGEN EN BEVORDERING VAN VRIJWILLIGERSWERK
Binnen het eigen jeugdcentrum biedt het
QSM aan de jongeren de mogelijkheid om
sport te doen. De opvoeders en
gekwalificeerde instructeurs zorgen ook
voor opvoedende en speelse activiteiten.
In de zomer organiseren de medewerkers
van het centrum "l'Estate Ragazzi" (een
speelse en vormende activiteit voor 120
kinderen van 6 tot 12 jaar) en "Campeggi"
(voor jongeren van 15 jaar en ouder).
In het bijzonder bij de zomeractiviteiten
werken de Albanese adolescenten en
jongeren van de scholen als vrijwilligers
mee aan de organisatie van de kampen.
Zo brengen ze waarden als
onbaatzuchtigheid, actief burgerschap,
samenwerking en broederlijkheid in de
praktijk. Deze waarden liggen aan de
basis van de opvoedende missie van het
QSM.

Sinds haar ontstaan heeft het QSM ook
deelgenomen aan talrijke projecten van
vrijwilligerswerk en internationale
uitwisseling, gepromoot door Albanese en
internationale instanties. Voor korte en
voor lange periodes ontving het centrum
jongeren uit Italië, Spanje, Malta,
Roemenië, Argentinië, Colombia,
Ecuador, Mexico, de V.S. en Ghana.
Deze realisatie zorgde ervoor dat het
QSM een belangrijke uitvalsbasis werd
voor de uitvoering van menselijke en
professionele groeitrajecten voor
honderden Europese en niet-Europese
jongeren.
Het levendige getuigenis van veel buitenlandse vrijwilligers heeft bovendien ook een geest van solidariteit en
dienstbaarheid op gang gebracht bij de Albanese jongeren die dagelijks met het QSM in contact komen en die
zich gratis ten dienste stellen van de anderen.
Het QSM telt verder verscheidene jeugdvoetbalploegen, waarvan er drie deel uitmaken van de Albanese
Nationale Federatie. Er worden ook interne toernooien voor andere sporten georganiseerd (volley, basket, ping
pong, tafelvoetbal, enz...); in het kader van het nationale programma QSSH (Qendra Sportive Shqiptare =
Albanees Sportcentrum). Dit geeft aan de Albanese jongeren de mogelijkheid een sport te beoefenen die hen
verrijkt. Deze verrijking gebeurt op verschillende vlakken: ze leren samenwerken, ze verlangen nog beter te
worden, ze zien het belang van inspanning in, ze leren regels respecteren en ze krijgen plezier in een
voetbalploeg en in groep vormen.

Wilt u dit project steunen. Klik op uw steun op de homepage
en volg de gegevens. Naam van het project: Albanië Koen Van
Kerschaver

