Samenwerking

FRANS - WAALS

Euroregio op
het spel

Samenwerking

FRANS - WAALS

(2 fases)

Naar grensoverschrijdende gezondheidsprogramma’s
Observatoire franco-belge de la Santé
Allée Vauban, 11
F-59062 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tel.: 00 33 3 20 05 61 61
E-mail: philippe.lorenzo@sa.u-picardie.fr

Partners | Observatoire régional de la santé de Picardie (F), ObserNo Télé – Télévision Régionale du Hainaut Occidental

vatoire régional de santé Champagne – Ardenne (F), Comité régional

Rue du Follet, 4c

d’éducation pour la santé du Nord-Pas de Calais (F), Comité régional

B-7540 Tournai

d’éducation pour la santé de Picardie (F), Comité départemental

Tel.: 00 32 69 89 19 19

d’éducation pour la santé de l’Aisne (F), Comité régional d’éducation

E-mail: notele@notele.be

et de promotion de la santé de Picardie (F), Observatoire de la santé

Partners | Télé Mons-Borinage (W), Centre Régional des Ressources

du Hainaut (W) en Centre local de promotion de la santé van de
arrondissementen Mons en Soignies (W).

AudioVisuelles (F), Stad Valenciennes (F).

Totaal budget | € 1.109.576,60 waarvan € 443.833,44 EFRO

Doelstelling
Het project heeft als doel te ontdekken hoe het leven op school
eruitziet aan de andere kant van de grens en na te denken over
de gelijkenissen en de verschillen. Dat gebeurt aan de hand van
televisie-uitzendingen. Ook wil het project bij de Franse en Waalse
scholen belangstelling wekken voor de audiovisuele beroepen en
voor de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het project bestaat in essentie uit televisie-uitzendingen die door jongeren gerealiseerd worden en uit de actie ‘grensoverschrijdende ontmoetingen
rond schoolfilm’.

Totaal budget | € 2.120.099,99 waarvan € 1.050.049,99 EFRO
Website | www.franckobelge.org

Doelstelling
Het doel van dit project is instrumenten te ontwikkelen die het mogelijk maken om grensoverschrijdende gezondheidsprogramma’s uit
te werken. De belangrijkste instrumenten zijn een grensoverschrijdend scorebord inzake gezondheid, dat een beeld moet opleveren
van de situatie op het gebied van volksgezondheid, en een grensoverschrijdende gezondheidsenquête bij jongeren. Op die manier
kunnen methodes ontwikkeld worden waarmee op systematische
wijze relevante indicatoren bijeengebracht kunnen worden voor de
verzameling en de analyse van de gegevens.

