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Begunstigde van het GPMI
Algemene informatie
Formulieren
Actiegebieden
Lijst hier de actiegebieden op voor dewelke u acht dat er gewerkt moet worden binnen de sociale begeleiding.
Stappen begunstigde
Plaats hier de stappen die de begunstigde moet ondernemen.
Stappen OCMW
Plaats hier de stappen die het OCMW moet ondernemen
Extra hulp
Stel een lijst op van eventueel extra hulp in verband met de vereisten van het GPMI (bijb. verplaatsingskosten, kosten voor kinderopvang).
Studies met volledig leerplan
Beschrijf de studies gevolgd door de begunstigde tijdens deze GPMI.
Soort studie
Schoolinstelling
Contactpersoon
Vervangend contactpersoon
Opleiding
Beschrijf de gevolgde opleiding in het kader van dit GPMI.
Opleiding
Opleidinginstituut
Contactpersoon
Vervangend contactpersoon
Gemeenschapsdienst
Beschrijf de gemeenschapsdienst uitgevoerd in het kader van dit GPMI.
Gemeenschapsdienst
Begeleider
Vervangend begeleider
Deelname van extra betrokkenen
Stel een lijst op van de eventuele externe betrokkenen die hun medewerking verlenen aan de uitvoering van het GPMI en beschrijf hoe en volgens welke modaliteiten.
Tewerkstelling
Evaluaties
Plaats hier evaluatiegesprekken die afgelopen zijn en indien mogelijk evaluatiegesprekken die voorzien zijn.
Gezondheid;  Inkomen; Sociale zekerheid en administratie; Huisvesting; Onderwijs, vorming, persoonlijke ontwikkeling (kennis, taal, persoonlijkheidskenmerken) ; Arbeid en tewerkstelling; Schuld;  Relaties en gezin; Vrije tijd, socio-culturele participatie, mobiliteit; Andere, wensen, interesses
Het maximum aantal ondertekenaars is bereikt.
Bent u er zeker van de geselecteerde gegevens te verwijderen?
Bevestiging van de verwijdering
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