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STAATSBLAD
No. 129
VAN DE
REPUBLIEK SURINAME
WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-E
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE
HET MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te
worden vastgesteld;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée,
bekrachtigd de onderstaande Wet.
Artikel 1
De 18-E Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2015 betreffende het MINISTERIE VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN wordt
vastgesteld als volgt:
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD1.000,=
Code Kostensoort

Bedrag

10

Personeelskosten

15.600

20

Materiële kosten

4.000

30

Subsidies en Bijdragen

1.000

40

Aanschaffingen

1.000

Totaal Apparaatskosten

21.600
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TITEL II: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD 1.000 ,=
code Beleidsmaatregel

No. 129

Bedrag

100 Intensievere aanpak van de Recreatiesport, de Jeugdsport en
Bewegingsrecreatie

4.035

102 Voorzien in de ontwikkeling van de jeugd, ter ondersteuning van
het algemene jeugdbeleid

1.250

103 Ondersteuning instellingen met jeugdprogramma’s

1.250

104 Instandhouding en verdere uitbouw Nationaal Jeugd Instituut

3.250

105 Subsidie aan Sportorganisaties en andere instellingen

2.000

106 Subsidie aan Jeugdorganisaties

1.250

113 Bouw-, Civieltechnische en Logistieke activiteiten ondersteuning
v/h Algemeen Sport- en Jeugdbeleid
18.200
114 Ontwikkeling van het Sport- en Jeugdbeleid middels
Onderzoek, Informatievoorziening en
Deskundigheidsbevordering

2.000

116 Bijdragen aan Overheidsinstellingen/niet commerciële instellingen
150
117 InterGuyanese Spelen
118 Instituut Nationale Sportselecties

1.750
750

121 Topsportprojecten

1.500

123 Versterking en begeleiding van risico jongeren

1.000

124 Subsidieaan Suriname Anti Doping Authority

150

125 Jeugd en Sportontwikkeling Regionale Gebiedsdelen

1.000

126 RegionalSports Academy

1.750

127 Versterking Jeugd en Gemeenschapsontwikkeling

1.000

129 Health Promotion
Totaal

500
42.785
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TITEL lll: Middelen begroting
Bedragen x SRD 1000
code

Ontvangsten

Raming

Niet belastingmiddelen
80.50.99

Opbrengst veldvehuur WBA Sportcentrum

53

Totaal Niet Belasting Middelen

53

Leningen
90.00.99

PetroCaribe

8.200

Totaal Leningen

8.200

Totaal Middelen

8.253

TITEL lV: Parastatalen

-

StichtingAnti DopingAutoriteit Suriname (SADA)
Stichting Nationaal Indoor Stadion (NIS)
Stichting RegionalSports Academy (RSA)
Overgangsmaatregelingen
Artikel 2
1. In afwijking van de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2003 no.76) wordt de begroting gesplitst:
voor de uitgaven: in ministeries en in kostencategorieën; een
kostencategorie bestaat uit operationele uitgaven en programma’s per
directoraat en is onderverdeeld in artikelen.
voor de ontvangsten: in afdelingen en naar aard uitgesplitste
ontvangstramingen per directoraat.
2. Bij Staatsbesluit wordt een werkdocument gepubliceerd conform de
instructies genoemd in lid 1. De totale bedragen van de begrotingen zullen
niet veranderen. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek
Suriname afgekondigd

2015

4

No. 129

Artikel 3
1.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de republiek Suriname afgekondigd.

2.

Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

3.

De Ministers van Financiën en van Sport- en Jeugdzaken zijn belast met de
uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 8 ste juli 2015
DESIRÉ D. BOUTERSE
Uitgegeven te Paramaribo, de 4 e september 2015
de Minister van Binnenlandse Zaken
M.F. NOERSALIM
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WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 18-E AFDELING
VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR
HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen deel
Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de
implementatie van het regeringsbeleid inzake Sport en Jeugd, en heeft de zorg
voor:
1. Een gecoördineerd en planmatig sport- en jeugdbeleid;
2. De ontwikkeling, de bevordering en de begeleiding van de sport in de ruimste
zin;
3. De bevordering van de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten;
schoolverband voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander Ministerie
is opgedragen;
4. De bevordering van de totstandkoming, de instandhouding en de inrichting van
o.m accommodaties nodig voor de uitvoering van het sport – en jeugdbeleid;
5. Het beleid ten aanzien van het opleiden van leidinggevend kader voor de sport
en het jeugdwerk;
6. De regeling van subsidies ter bevordering van de sport en het jeugdwerk;
7. De educatie en de voorlichting op het gebied van lichamelijke vorming en de
sport voor zover het betreft taken die niet reeds aan enig ander Ministerie zijn
opgedragen;
8. De bevordering van internationale samenwerking met daarvoor in aanmerking
komende landen en organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van de sport
en de jeugd;
9. Het aangaan van duurzame de samenwerkingsverbanden met organisaties die
werkzaam zijn op het gebied van sport en het jeugdwerk.
Vanwege bovenstaande taakstelling is het Ministerie van Sport en Jeugdzaken het
aangewezen ministerie om de coördineerde rol te vervullen van het kinder - en
jeugdbeleid in de Republiek Suriname. Daartoe is er een besluit genomen in mei
2012, tijdens een stakeholders bijeenkomst, georganiseerd door de presidentiële
commissie kinder- en jeugdbeleid, die een beleidsondersteunende en monitoring
functie daarin zal vervullen.
Uitgaande van de taakstelling van het ministerie zijn de volgende visie en missie
geformuleerd.
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MISSIE
Wij staan garant voor het ontwikkelen, implementeren en coördineren van het Sport
en Jeugdbeleid ter bevordering van welvaart en welzijn van de Surinaamse
samenleving.
VISIE
Wij zijn een lerende organisatie met een integer, oplossingsgericht denkend team dat
met professionele discipline en op creatieve wijze de totale ontwikkeling van de
jeugd ter hand neemt, bewegings- en sportmogelijkheden voor een ieder aanbiedt,
om zodoende te geraken tot een gezonde en harmonieuze samenleving.
Het algemeen Sport-en Jeugdbeleid
De Regering ziet Sport als een wezenlijk onderdeel van ons leven, van het onderwijs
en van de volksgezondheid. Dit is geheel in overeenstemming met de Caricom
Declaration of Port of Spain Unitingto stop the epidemic of chronicNCDs en het
Internationale Handvest voor lichamelijke Opvoeding en Sport van de UNESCO,
waaruit geconcludeerd kan worden dat gezondheid en kennis van de Surinaamse
burgers de duurzame rijkdom is van Suriname. Bewegen, lichamelijke opvoeding en
sport zijn belangrijke voorwaarden voor het bevorderen van onderwijs, werk en
ontwikkeling. Zij hebben daarom in het ontwikkelingsplan 2012- 2016 een
belangrijke plaats voor het vestigen voor welzijn van onze burgers.
De regering van Suriname formuleert in haar regeringsverklaring daarom haar
doelen m.b.t. sport en bewegen alsvolgt:
“De regering is van oordeel dat sport een wezenlijk onderdeel vormt van het leven,
het onderwijs en de volksgezondheid. Zij zal derhalve een beleid voeren gericht op
een hernieuwde aanpak van sport beoefening en - ontwikkeling. Zij zal daarbij
prioriteit geven aan het scheppen van condities en randvoorwaarden waardoor
Suriname zo hoog mogelijk op sport gebied kan meedoen in de regio en in de
wereld”.
Met betrekking tot de Jeugd formuleert de regering haar doelen in dezelfde
regeringsverklaring alsvolgt:
“De regering hecht groot belang aan het beschermen van de jeugd. Zij zal derhalve
een beleid voeren gericht op het bieden van kansen aan jongeren waardoor zij
kunnen participeren in het arbeidsproces en in het beleid en bestuur van ons land”
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Het uitgangskader van waaruit de regering is gegaan met betrekking tot het sport - en
jeugd beleid, is gestoeld op ondermeer de volgende dimensies:
1. Het vrije tijdsbestedingkarakter van sport; (sportieve recreatie, recreatie sport,
buurtsport)
2. Sport als middel voor een gezonde leefstijl; preventie tegen ziekten en als
stabilisator van de gezondheid (verhoging kwaliteit van het leven)
3. Sport als middel ter ontwikkeling van woon- en leefgemeenschappen;
4. Sport als diplomatieke factor tussen mogendheden;
5. Sport als middel voor betere leerprestaties;
6. Sport als middel voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit;
7. De Jeugd als bron voor de ontwikkeling van Suriname, nu en in de toekomst;
8. Ontwikkelen en stimuleren van talenten bij de jeugd;
9. Het scheppen van voorwaarden en mogelijkheden voor de jeugd op hun actieve
burgerschap; (volwaardige maatschappelijke deelname aan de samenleving)
10. Het scheppen van voorwaarden voor deelname aan instituties om zodoende bij
te dragen aan besluitvormingsprocessen;
11. Fysieke en fysische ruimte geven aan de jeugd voor hun ontwikkeling naar
volwassenheid.
Het ministerie heeft derhalve de taak deze regeringsuitgangspunten te vertalen naar
een beleidsplan met concrete beleidsdoelen en - programma’s. Een voorloper op dit
beleidsplan is het Ontwikkelingsplan 2012-2016 “Suriname in Transformatie”,
welke de lange termijn doelen van alle sectoren in hoofdbeleidsgebieden en -doelen
weergeeft. Aan de hand van deze beleidsgebieden, beleidsdoelen en uitgangskaders
zullen per directoraat een aantal ontwikkelingsgebieden, c.q. strategieën, voor de
integrale ontwikkeling van Jeugd en Sport worden beschreven.
In het streven van het Ministerie om een geïntegreerd sport en jeugdbeleid uit te
voeren zullen een aantal noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden, welke
als randvoorwaarden moeten dienen voor dit beleid. Het gaat concreet om de
volgende zaken:
1. Het instellen van een nieuw directoraat Algemene Zaken Sport- en Jeugdzaken;
2. Het instellen van een Nieuw onderdirectoraat “Recreatie en Sport Binnenland”.
Met de instelling van dit onderdirectoraat komt er een beleidsprogramma erbij
geheten; Jeugd en Sportontwikkeling binnenland. De redenen die ten grondslag
liggen aan bovenstaande aanpassingen, houden verband met het feit dat de
organisatie structuur van het Ministerie niet is meegegaan met de geografische
ontwikkeling van het land na 1987. Dit heeft ondermeer ertoe geleid dat
metname het achterland van Suriname haast uitgesloten is van een
geïnstitutionaliseerde opvang van jong en oud op het gebied van bewegen, sport
en naschoolse vormingsactiviteiten.
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3. Om adequaat te kunnen inspelen op het promoten van een gezonde leefstijl bij
jong en oud, alsook de aanpak van chronische aandoeningen, zoals Obesitas en
overgewicht, is het nieuwe beleidsprogramma “Health Promotion” opgenomen;
4. Binnen de bestaande directoraten Sport – en Jeugdzaken zullen in het kader van
de juiste interpretatie en taakstellingen van diverse Onderdirectoraten en
afdelingen, enkele naamsveranderingen en aanpassingen worden doorgevoerd;
5. Verder zullen voor een efficiëntere uitoefening van de subsidieverlening aan
instellingen die deeltaken van het Ministerie uitvoeren, deze als aparte
beleidsprogramma’s worden opgebracht.
Directoraat Sportzaken
“Het directoraat Sportzaken geeft richting aan het sportbeleid in Suriname en
biedt daarbij garanties voor een planmatig, gestructureerd, gecoördineerd en
geïntegreerd Sport-, Recreatie- en Bewegingsbeleid, welke is afgestemd op de
behoeften van de burgers en de Regionale en Internationale trends”.
De uitvoering van het sportbeleid is niet alleen gelegen aan het Ministerie van
Sport en Jeugdzaken, maar vraagt een nationale aanpak waarbij meerdere
ministeries en organisaties betrokken zijn om vooral de probleemgebieden aan te
pakken. Een kleine greep uit de scala van probleemaspecten geeft ons het
volgend beeld:
• Te weinig Surinamers bewegen actief;
Overgewicht is aan het toenemen, vooral onder de jongeren;
• Het vak lichamelijke opvoeding wordt niet op alle basisscholen verzorgd;
• Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij sportactiviteiten en –verenigingen;
• Sportaccommodaties en openbare voorzieningen zijn in onvoldoende mate
toegankelijk voor mensen met een beperking.
Missie en Ambitie
Uitgaande van de taakstelling van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken en de
regeringsverklaring, is de volgende missie en ambitie van het Sportbeleid
geformuleerd:
1. Het tegengaan van Sportverarming.
(Slechts 20% van de Surinamers beweegt actief). Het streven is erop gericht om
binnen 4 jaar 40% van de Surinamers structureel actief te laten bewegen; het
accent ligt daarbij op de jeugd;
2. Het verhogen van de algemene gezondheidstoestand van de Surinaamse burger;
3. Suriname behoort met tenminste 7 Olympische sporten bij de top 3 van de
Caricom.
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Zoals eerder aangegeven zijn de uitgangspunten uit het Ontwikkelingsplan 20122016 leidend geweest voor het bepalen van de koers van het sportbeleid. Het
hoofdbeleidsgebied 4. Welzijn, geeft aan dat Sport dient als instrument voor
ontwikkeling. Het mondiaal en regionaal concept dat hier aan de orde wordt gesteld
is: “Sport for Development”.

•
•
•

Dit concept staat voor het intentioneel inzetten van sport, lichamelijke activiteit
en spel voor het realiseren van specifieke ontwikkelingsdoelstellingen;
Programma’s die het recht op participatie aan bewegingsactiviteiten van elk
individu in de samenleving waarborgen;
Programma’s die doelbewust prioriteit geven aan ontwikkelingsdoelstellingen en
die zorgvuldig ontworpen zijn om mensen, gemeenschappen en naties te
ontwikkelen.

In het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Bewegen, Lichamelijke Opvoeding en
Sport (NOBLS), wordt Sport for Development door de President van de Republiek
Suriname als volgt beschreven:“Bewegen, Lichamelijke Opvoeding en Sport zijn
de instrumenten om te geraken tot een Gezonde, Productieve, Harmonieuze
samenleving en een succesvolle Regionale Integratie .
Binnen het streven van de regering om gezonde, geschoolde en ideale burgers te
vormen, staat de Surinaamse Jeugd centraal.Binnen het concept van Sport for
Development is er een verbinding gemaakt van Sport met andere sectoren in de
samenleving, maar vooral met Gemeenschapsontwikkeling, Volksgezondheid,
Onderwijs en Arbeid.
Door de basis te versterken en door gericht te investeren in nieuwe strategieën en
onderdelen kunnen de doelen worden gehaald. Er zal daarnaast meer geïnvesteerd
worden in Buurtsportvoorzieningen (lees gemeenschapsontwikkeling), in een
Regionale Sport Academie en in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling aan het vak lichamelijke opvoeding op scholen (vanaf de
basisschool tot en met de universiteit).
Ook zal er fors geïnvesteerd worden in conditie scheppende maatregelen zoals
capaciteitsversterking van het Directoraat Sportzaken, de Sportbonden en
Buurtorganisaties; in het synchroniseren van de schoolvakantieperiodes, vooral
i.v.m. deelname van topsporters aan evenementen binnen de regio en wereldwijd; in
Sport marketing, ICT en dataontwikkeling. De uitwerking en de uitvoering van
bovengenoemde maatregelen resulteren in een sportplan, waarbij breedte sport en
schoolsport de basis vormen voor topsport en waarbij topsport rolmodellen
voortbrengt, die de basis inspireren.
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In het Ontwikkelingsprogramma (OP) zijn naar aanleiding van bovengenoemd
concept de volgende hoofddoelen voor sport geformuleerd:
1. Iedereen Actief
2. Talentontwikkeling
3. Versterking Wedstrijdsport en Topsport
4. Verbetering van de infrastructuur
5. Organisatie, waar onder Capaciteitsversterking en HRM
Door het kabinet van de Vice President, is uitgaande van het OP een totaal schema
gemaakt waarin de 6 hoofdbeleidsgebieden worden vertaald naar 6 hoofddoelen.
Deze hoofddoelen zijn verder vertaald naar concrete subdoelen en acties.
Op het Ministerie van Sport en Jeugdzaken is het hoofdbeleidsdoel 5 van
toepassing: “Welzijn in de ruimste zin van het woord, voor het individu en voor de
samenleving is bevorderd. Vanuit gerealiseerde sociale zekerheden gaan krachtige
impulsen uit ter versterking van de economische ontwikkeling”.
De acties die van toepassing zijn op sport conform het totaal schema zijn:
- ACTIES SPORT(TALENT)ONTWIKKELING
- ACTIES SPORTINFRASTRUCTUUR
- ACTIES IEDEREEN ACTIEF
De begroting van het dienstjaar 2015 is daarom geheel in lijn gebracht met het OP,
hetgeen zichtbaar is in alle beleidsbegrotingen (zie toelichting op
beleidsprogramma’s), waarin alle acties duidelijk zijn opgenomen.
De Speerpunten van het Sportbeleid voor het jaar 2015 zien er daarom
ondermeeralsvolgt uit:

1. Talent ontwikkeling :
Er vindt verbetering en uitbreiding van sportbuurtwerk plaats in de buurten in alle
districten; talent scouts worden aangetrokken en opgeleid door het Instituut
Nationale Sportselecties i.s.m. sportbonden; er worden district- sportplannen
opgesteld
en
uitgevoerd;
professionalisering
van
wedstrijdsport
en
capaciteitsversterking.
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2. Sport infrastructuur:
Er vindt instelling plaats van een topsportbranding commissie die een inhoudelijk en
financieel uitvoeringsplan zal samenstellen; er komt een Regionale Sport Academie
voor
talentontwikkeling,
wedstrijdsport
en
topsport
bevordering
in
Caricomverband;er wordt een sportaccommodatieplan opgesteld en uitgevoerd;
aanleg van multifunctionele gemeenschapscentra in Paramaribo en districten; het
toegankelijk maken van alle openbare pleinen en parken voor sport en
bewegingsactiviteiten; Er wordt een Sportfonds ingesteld.

3. Iedereen Actief
Een actieve leefstijl wordt gepromoot; recreatiesport die programma’s ontwikkelt
voor inactieve volwassenen met speciale aandacht voor ouderen, minvermogenden,
mensen met een beperking of chronische aandoeningen; Recreatiesport naar de
districten wordt versterkt en verbreed; er vindt capaciteitsversterking plaats van
vrijwillige buurtsportorganisaties en – verenigingen; de volksgymnastiek beweging
wordt ontwikkeld en weer opgestart en geïnstitutionaliseerd.
Deze speerpunten en de beleidsgebieden uit het Ontwikkelingsprogramma zijn
vertaald naar de specifieke beleidsprogramma’s.
Directoraat Jeugdzaken
Algemeen
Het directoraat jeugdzaken heeft de zorg voor de ontwikkeling en bevordering van
een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid, waarbij jeugdigen de mogelijkheid
geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met respect voor
anderen en het actief deelnemen aan het sociaal en economisch leven. Belangrijk
hierbij is de samenwerking met en ondersteuning van particuliere en nietgouvernementele organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van het jeugdwerk
en met overheidsinstanties, die belast zijn met deeltaken van het jeugdbeleid. Een
geïntegreerde en samenhangende beleidsmatige aanpak onder de vakministeries,
waarbij het ministerie van Sport en Jeugdzaken een coördinerende en monitorende
taak vervuld ligt in het vooruitzicht.
Het directoraat Jeugdzaken verstaat onder jeugd, personen in de leeftijd 0 tot 30 jaar.
Deze categorie vormt een aanzienlijk deel van het ontwikkelingspotentieel van ons
land. Hieronder vallen schoolgaande/niet schoolgaande personen (out of school
youth), inclusief vroegtijdige schoolverlaters (drop outs), werkende/niet werkende
personen. Het directoraat Jeugdzaken zal haar beleid toespitsten op activiteiten die
gefocust zullen zijn op kinderen en adolescenten.
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Het streven van de regering en dus ook van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken;
directoraat Jeugdzaken, is gericht op de creatie van een jeugd- en kindvriendelijke
samenleving waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten
kunnen ontwikkelen en actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zichzelf en
de maatschappij.
De Regering van Suriname heeft als hoofdbeleidsdoel, het scheppen van
voorwaarden die het mogelijk maken dat de jeugd zich individueel en in
georganiseerd verband intensief kan concentreren op het Suriname van vandaag. Ook
zal het bevorderen van deelname van de jeugd in het arbeidsproces, in het beleid en
in het bestuur van het land geoptimaliseerd worden.
Bijzondere aandachtspunten van het Directoraat Jeugdzaken welke zijn
voortgevloeid uit het Ontwikkelingsplan 2012-2016, zijn:
Het bevorderen van actieve deelname van de gemeenschappen in
buurtontwikkelingsprocessen,
Versterking van buurt- en jongeren organisaties,
Opzetten van multifunctionele centra in de verschillende (kansarme) buurten,
Versterking van de positie van het Nationaal Jeugd Instituut,
Versterking van de positie van kwetsbare jongeren (zogenaamdYouth at risk)
en -Na schoolse vorming (out of school education) van de doelgroep.
Het Directoraat Jeugdzaken zal gelet op haar doelgroep (0-30) jaar zich voornamelijk
richten op het gebied van preventie, begeleiding, bescherming, rehabilitatie en
participatie.
Deze dimensies zullen moeten bijdragen tot de optimale ontwikkeling van
voornoemde doelgroep:
1. Preventieve programma’s creëren waarbij voor deze doelgroep een leven van
economische welvaart en sociaal welzijn gegarandeerd kan worden, welke
gekenmerkt
wordt
door
structuur,
aanpassingsmogelijkheden
en
ontplooiingskansen zodat zij in de toekomst een gelukkig en volwaardig leven
kunnen leiden als volwassenen;
2. Schenken van optimale aandacht, alsook het bieden van ondersteuning en
begeleiding aan adolescenten die in situaties verkeren waar ze extra risico’s
lopen en extra kwetsbaar zijn; gedacht wordt aan gezondheid, onderwijs,
hulpverlening, arbeid. Hierbij zal voornamelijk de samenwerking met de overige
ministeries (met een jeugdbeleid) van eminent belang zijn;
3. Adolescenten in staat stellen om hun potenties en talenten te ontwikkelen en als
competente personen hun plaats binnen hun familie, het onderwijsproces, de
sport, kunst en cultuur, het arbeidsproces en de samenleving in te nemen;
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4. Erop toezien dat voor alle kinderen van 0-8 jaar een goede start gegarandeerd
wordt en de optimale ontwikkelingskansen ter ontplooiing van de capaciteiten
en competenties bieden voor het effectief afronden van het basisonderwijs, het
aanleren van goede sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een nationaleen culturele identiteit.
Door middel van een consistent en planmatig jeugdbeleid zal de investering in jonge
Surinamers gecontinueerd worden.
Het beleid zal de maatschappelijke participatie en participatie in het
ontwikkelingsproces van de doelgroep bevorderen. Jongeren in kansarme milieus en
achterstandsgebieden met de problematiek op het gebied van onderwijs, met als
prioriteit het met succes doorlopen van de schoolloopbaan, voorlichting, drugs,
criminaliteit, tienerzwangerschap, zullen speciale aandacht krijgen.
Er zal door middel van preventieve, begeleidende en resocialiserende methoden,
specifieke aandacht aan jongeren uit sociaal zwakke gebieden worden besteed,
teneinde hen de gelegenheid te geven tot ontwikkeling te komen. De ontwikkeling
van het menselijk kapitaal is naast de andere productiefactoren van eminent belang
voor de ontwikkeling van een natie.
Dit omdat het rendement van alle andere productiefactoren, pas maximaal kan zijn,
indien de factor mens en in het bijzonder de jeugd, als zodanig wordt ingezet en
bewapend.
.
Het Ontwikkelingsplan richt zich op 6 hoofddoelen die zijn voortgevloeid uit 6
hoofdbeleidsgebieden. De hoofddoelen bestaan uit concrete subdoelen en acties.
Voor het Ministerie van Sport en Jeugdzaken is het hoofdbeleidsdoel 5 van belang.
Welzijn in de ruimste zin van het woord, voor het individu en voor de samenleving is
bevorderd. Vanuit gerealiseerd sociale zekerheden gaan krachtige impulsen uit ter
versterking van de economische ontwikkeling.
De acties die van toepassing zijn op jeugd volgens het totaal schema van het OP zijn:
- ACTIES ONTWIKKELING JEUGD EN BURGERSCHAP
- ACTIES JEUGD IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
- ACTIES RECHTEN VAN HET KIND
Het jeugdbeleid voor het jaar 2015 ziet er ondermeer alsvolgt zijn:
Ontwikkeling jeugd en burgerschap
Er zullen awareness programma’s ontwikkeld worden die moeten leiden tot attitude
verbetering van de jongeren. Het opzetten van multifunctionele centra voor het
educatief en creatief begeleiden van jongeren alsook het versterken van buurt en
jongeren organisaties. Het verzorgen van trainingen voor kansarme jongeren (drop
outs) ter verbetering van hun sociaal economische situatie.
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Voorwaarden scheppen voor de begeleiding van vergaderingen van het
Jeugdparlement voor het nemen van beslissingen, het initiëren van projecten,
seminars, het onderhouden van contacten tussen de leden.
Jeugd in Internationaal perspectief
Er zullen voorwaarden geschapen worden om jongeren in de gelegenheid te stellen
om actief te participeren aan conferenties e.d. op regionaal en internationaal niveau
teneinde te kunnen doen aan informatie uitwisseling alsook netwerken. Daarnaast
zullen de ambassadeurs programma’s welke ressorteren onder het directoraat
Jeugdzaken volledig ondersteund worden.
Rechten van het kind
Voorlichtingsprogramma’s zullen ontwikkeld worden om jongeren bewust te maken
van hun rechten en plichten m.b.t. de rechten van het kind, ook zullen er awards
worden uitgereikt aan jongeren die zich als voorvechters profileren.
TITEL I: Apparaatskosten
Bedragen x SRD 1.000
Kostensoort

Realisatie
2013

Vermoed. Raming
2014
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

10 Personeelskosten

10.618

12.600

15.600

16.068

16.550

17.047

17.558

20 Materiële kosten

3.556

5.000

4.000

4.120

4.244

4.371

4.502

30 Bijdrage

274

700

1.000

1.030

1.061

1.093

1.126

40 Aanschaffingen

239

1.700

1,000

1.030

1.061

1.093

1.126

14.687

20.000

21.600

22.248

22.915

23.604

24.312

Totaal

Toelichting op de apparaatskosten
10. Personeelskosten
De instelling van dit nieuw Ministerie is gepaard gegaan met veranderingen in de
personeelsformatie. Echter blijkt uit evaluatie dat de minimale formatie nog niet
gehaald is en er sprake is van een tekort aan capaciteit, waar in dit dienstjaar met
veel voortvarendheid aan gewerkt zal worden. Vooral op de afdelingen belast met
project management, voorlichting en onderzoek zal deze capaciteitsversterking
moeten leiden tot een beter gezicht voor het Ministerie.
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Volledige automatisering van het personeelsbestand en invoering van Human
Resource Management (HRM), met nadruk op de ontwikkeling van het menselijk
potentieel, behoren tot hoge prioriteiten van dit ministerie.
Door de huidige ontwikkelingen binnen het personeelsgebeuren en de nieuwe
ontwikkelde visie m.b.t. de zgn. “ Human Resource“, waarbij de mogelijkheden
benut moeten worden om de mens als hulpbron effectief in te zetten, welk trend zich
wereldwijd manifesteert en wordt ontwikkeld, is het nodig dat het Ministerie van
Sport en Jeugdzaken zich ook aan deze ontwikkelingen gaat aanpassen.
Teneinde zich hieraan te verbinden is het nodig om de bestaande probleemgebieden
m.b.t. het personeelsbeleid te identificeren en deze te elimineren c.q. op te heffen,
zodat het werk in zijn algemeen, welk tot de taakstelling van het Ministerie behoort,
tot zijn recht komt. De probleemgebieden die geïdentificeerd zijn kunnen in 4 (vier)
hoofdgroepen verdeeld worden nl.:
I. Personeelsverloop
II. Opleidingen
II. Aantrekkingen
IV. Materiaal/Materieel

I.

II.

Ten aanzien hiervan kan het volgende gesteld worden.
Personeelsverloop
Door natuurlijk verloop (pensioen), overlijden, overplaatsingen en ontslag is de
afgelopen jaren het personeelsbestand afgenomen. De toenemende vergrijzing onder
het personeel, in het bijzonder de afdelingen die zich met veldwerk bezighouden
(uitvoerende afdelingen), heeft zijn weerslag. Het is daarom van eminent belang dit
verloop adequaat op te vangen door een strategisch wervingsbeleid te
implementeren.
Opleidingen
Door de huidige ontwikkelingen en de technische mogelijkheden die er zijn is het
vereist, dat het personeel geschoold c.q. bijgeschoold wordt in nieuwe technieken en
trends, die zich
manifesteren m.b.t. werkuitvoering en arbeidssatisfactie.
Het beleid zal erop gericht zijn het personeel, middels opleidingen en training
zodanig competent te maken dat de gestelde doelen gehaald kunnen worden.

III. Aantrekkingen
Door de huidige personeelsstop en het personeelsverloop de afgelopen ( tien) jaren is
de bezetting van het Ministerie sterk afgenomen, zodat er van goed functioneren uit
hoofde van de taakstelling geen sprake is. Het is van eminent belang dat de Regering
ontheffing verleend van personeelsstop ,teneinde personeel aan te trekken over alle
geledingen om de gestelde beleidsdoelen vervat in de Regeringsverklaring Kruispunt
en het Ontwikkelings Programma 2012- 2016 te verwezenlijken. Gelet op het kader
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vraagstuk zal prioriteit gegeven worden aan hoger kader maar zoals eerder verwoord
zal eveneens aandacht besteedt worden aan het midden en lager kader. Teneinde het
tekort enigszins op te vangen, is in afwachting op de verlening van “Ontheffing van
de personeelsstop’ het nodig om al is het van tijdelijke aard te werken met
“externen” zoals verwoord in kostensoort 10.50. (continuïteit van de dienstverlening
waardoor er geen stagnatie ontstaat in de uitvoering. De instroom m.u.v. eventuele
overplaatsing zal nihil zijn, tenzij ontheffing wordt verleend om kader aan te trekken.
Uitgaande van het bovengestelde zal er niet aan ontkomen worden dat er gewerkt zal
moeten worden aan de institutionele versterking van het Ministerie van Sport en
Jeugdzaken,waarbij de personele bezetting in hoge mate prioriteit geniet om de
gestelde doelen zoals verwoord te halen .
IV. Materiaal/Materieel
Teneinde de fysieke conditie, arbeidsrust en voldoening voor het personeel te
garanderen is het vereist, dat zij over goed materieel en materiaal beschikken om hun
werk naar behoren uit te voeren. Met het oog op de voortschrijdende technologische
ontwikkelingen kunnen wij niet aan voorbij gaan om deze niet te introduceren
binnen ons werkplek. Voorts heeft dit zijn voordelen aangezien zaken middels de
nieuwe technieken elektronisch kunnen worden opgeslagen en deze makkelijk
teruggevonden kunnen worden, hetgeen ruimte- en tijdbesparend is.
Met het oog op het voorgaande is het nodig, dat binnen kostensoort 10
(Personeelskosten) er rekening gehouden dient te worden met aantrekkingen van
personeel (contracten en tijdelijk) en opleidingen c.q. bijscholing van het personeel.
Het personeelsbestand van het Ministerie is 444 ambtenaren verdeeld in:
Het gender evenwicht is nagenoeg gelijk verdeeld, alleen hebben de vrouwen een
lichte overwicht nl: 51% om 49% mannen
Overzicht personeel Directoraten Sport-en Jeugdzaken
Directoraat

Hoger kader

Midden kader Lager kader Totaal

Sportzaken

20

100

70

190

Jeugdzaken

26

54

27

107

Ondersteunde diensten

25

57

65

147

Totaal

71

211

162

444

Het personeelsbeleid zal zich richten op de institutionele versterking en verbetering van
de kwaliteit van de ambtenaren. Om de kwaliteit van de dienstverlening naar het publiek
alsook de sport- en jeugdorganisaties te verhogen, zal het personeel specifiek opgeleid
worden. De implementatie van Human resources management zal ter hand worden
genomen om verdere versterking van de capaciteit van de directoraten te garanderen.
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Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan het projectmatig werken en de
automatisering van de dienstonderdelen.
Het apparatuur, welke nodig is om deze dienstverlening te garanderen zal derhalve
worden aangeschaft. Verder zullen de kantoorruimten zodanig worden ingericht dat
het personeel goed gemotiveerd de werkplek zal betreden.
De bijdragen aan overheidsinstellingen, welke in de post personeelskosten reeds
zijn verwerkt, betreffen de Pensioenen en Staats Zieken Fonds (SZF). Hiervoor
is een vast bedrag uitgetrokken. De totale personeelskosten van de directoraten
Sport-en Jeugdzaken zijn voor het dienstjaar 2015 geraamd op SRD 15.600.000,
=. De stijging betreft de jaarlijkse periodieke verhogingen op o.a. de salarissen de
upgrading van het personeel, de aantrekking van personeel gelet op de totale
vergrijzing binnen het Ministerie en te komen tot een standaard
Personeelsformatie (overplaatsingen naar het Ministerie meegerekend)
Overzicht van de opbouw van de personeelskosten
Grootboekrekeningen
Salarissen

Bedrag
10.345.000

Vakantietoelagen

817.000

Toelagen

300.000

Opleidingen

217.000

Externen

2.600.000

Werkgeverslasten Pensioenen/SZF

1.021.000

Vacatiegelden

150.000

Vergoedingen

150.000

Totaal Personeelskosten

15.600.000

20. Materiële Kosten
De vaste en operationele kosten zullen zich richten op het in stand houden van het
Ministerie van Sport-en Jeugdzaken en houden verband met de behoefte aan: reis- en
verblijfkosten in binnen- en buitenland, diensten van derden, kantoorkosten, huur
van panden, verzekeringen, elektra, water, klein onderhoud van gebouwen en
terreinen, exploitatievervoermiddelen, contributie nationaal en internationaal,
telefoonkosten, bewaking, personeelszorg etc. Het totaal begroot bedrag voor de
materiële kosten bedraagt SRD 4.000.000, =
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Overzicht materiële kosten
Grootboekrekening

Bedrag

Kantoorkosten

500.000

Gebouwen en energie

500.000

Reis en verblijfkosten

1. 000.000

Automatisering

350.000

Voorlichting

175.000

Algemeen

1.350.000

Onderwijs

75.000

Medische voorzieningen

50.000

Totaal materiële kosten

4.000.000

30. Subsidies en bijdragen
De reguliere bijdragen aan jeugd- en sportorganisaties en scholen zullen worden
voortgezet in 2015, evenals ondersteuningen op hoogtijdagen aan sociale
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de jeugd. Hiervoor is er een bedrag
van SRD 1.000.000,= begroot. Overheidsinstellingen zoals stichtingen, scholen e.a
zullen voor dit dienstjaar ondersteund worden.
40. Aanschaffingen
Door jarenlange achterstand in het onderhoud van de kantoorpanden en
dienstwoningen in de districten is het dringend noodzakelijk renovaties te plegen om
verdere kapitaal vernietiging tegen te gaan. Daarnaast zal de koeling van de
kantoorruimten aangepakt worden. Het aanschaffen van computers en aanleggen van
een netwerk zal verder voortgezet worden. Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken
zal in het hoofdkantoor de nodige inrichting moeten plegen w.o de aanschaffingen
van bureaus, computers, het representatief inrichten van het
hoofdgebouw, transportmiddelen etc. Het totaal begroot bedrag is
geraamd op SRD 1.000.000, =
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Grootboekrekening

Bedrag

Kantoorinrichting

400.000

Automatisering

250.000

Inventaris

200.000

Gereedschappen

50.000

Auto’s

100.000

Totaal

1.000.000

TITEL II: Beleidsprogramma’s
Tabel 1:
Bedragen x SRD 1.000
Realisatie
2013

Vermoe Raming
delijk
2015
beloop
2014

Raming Raming
2016
2017

Raming
2018

Raming
2019

Ontwikkelingsplan: Welzijn
Ontwikkelingsplan: “Jeugd en Sport”
100 Intensievere aanpak
van de recreatiesport,
jeugdsport en
bewegingsrecreatie

1.638

2.400

4.035

4.210

4.244

4.371

4.502

102 Voorziening in de
ontwikkeling van de
jeugd, ter ondersteuning
van het algemene
jeugdbeleid

1.128

1.250

1.250

1.288

1.326

1.366

1.407

681

1.250

1.250

1.288

1326

1.366

1.407

104 Instandhouding en
verdere uitbouw
Nationaal Jeugd Instituut

4.367

7.000

3.250

5.150

5.305

5.464

5.628

105 Subsidie aan
Sportorganisaties en
andere instellingen
106 Subsidie aan
Jeugdorganisaties

1.761

2.500

2.000

2.575

2.652

2.732

2.814

1.000

1.250

1.250

1.288

1.326

1.366

1.407

103 Ondersteuning aan
instellingen met
jeugdprogramma’s
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113 Bouw-,
Civieltechnische
Logistieke activiteiten ter
ondersteuning v/h
algemeen sport- en
jeugdbeleid

1.874 14.000
en

114 Ontwikkeling van het
Sport en Jeugdbeleid
middels Onderzoek,
Informatie- voorziening en
Deskundigheidsbevorderin g

2.519

116.Bijdragen
overheidsinstellingen
117. Inter Guyanese
Spelen

No. 129

18.200

23.381

24.082

24.804

25.549

3.000

2.000

2.060

2.122

2.185

2.251

126

150

150

155

159

920

1.800

1.750

1.854

1.910

1.967

2.026

118.Instituut Nationale
Sportselectie

2.000

1.500

750

1.030

1.061

1.093

1.126

121.Topsportprojecten

659

750

1.500

1.288

1.326

1.366

1.407

122.Nationaal
ontwikkelingsplan voor
bewegen, lichamelijke
opvoeding en sport

285

0

0

0

0

0

0

123.Versterking en
begeleiden van Risico
Jongeren

98

1.500

1.000

1.030

1.061

1.093

1.126

124.Subsidie aan Suriname
anti Doping authority

150

150

150

155

159

125.Jeugd en Sport
ontwikkeling Regionale
Gebiedsdelen

794

2.000

1.000

1.030

1.061

1.093

1.126

2.000

2.000

1.750

2.060

2.122

2.185

2.251

494

1.000

1.000

1.030

1.061

1.093

1.126

500

515

530

546

563

42.785

51.387

52.833

52.233

56.054

126. Regional Sports
Academy
127.Versterking jeugd en
gemeenschapontwikkeling
129.Health Promotion

96

164

164

169

169

1.085
Totaal

22.588

44.585
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Toelichting op de beleidsprogramma’s sportzaken:
100. Intensievere aanpak van de Recreatiesport, de Jeugdsport en
Bewegingsrecreatie
Het doel van dit beleidsprogramma is:
Bevordering van actieve deelname van de totale gemeenschap aan Bewegings- en
sportactiviteiten en het bieden van garanties voor een adequate naschoolse/
buitenschoolse en vakantie opvang en begeleiding van de jeugd.
Door de jeugd een kansrijke deelname te bieden aan bewegingsactiviteiten en
bewegingssituaties, zal de interesse voor verdere sportbeoefening groeien, alsook de
ontwikkeling van het talent. Hierdoor zal er een vlottere doorstroming naar de
georganiseerde Sport gegarandeerd zijn. Ook de jong volwassenen, volwassenen en
ouderen zullen gestimuleerd worden om aan bewegings en sportactiviteiten deel te
nemen. Binnen deze aanpak zal het gereed maken van de diverse sport
accommodaties en de opleiding van sporttechnisch personeel een voorwaarde zijn.
Het Sport buurtwerk
Het Sport buurtwerk vormt de basis voor sportontwikkeling en streeft de volgende
doelen na:
 Ontwikkelen van een Surinaams programma welk gericht is op bewegen,
gezondheid en talentontwikkeling; Sportbuurtwerk (bewegen en sport) , Healthy
Life Styles, vroege identificatie van talenten (OP, pg. 77)
 Het neerzetten van een sportinfrastructuur die het geïdentificeerd talent via een
vaststaand structuur opvangt, begeleidt en doorgeleidt naar de RegionalSports
Academy
 Capaciteitsversterking van alle betrokken partijen
 Verbetering, uitbreiding c.q. renovatie van bestaande sportfaciliteiten
 Komen tot een aangepast onderwijs systeem voor (top) talenten; de zogenaamde
talentscholen
Het Sportbuurtwerk dat de “CoreBussines” van het directoraat Sportzaken is wordt
geïntegreerd uitgevoerd met het naschoolse project van het directoraat Onderwijs.
Het programma omvat in grote lijnen de volgende onderdelen:

•
•
•
•

Bewegen en gezondheid
Sportactiviteiten
Capaciteitsversterking
Verbetering infrastructuur
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Het programma biedt de mogelijkheid voor jeugdigen en volwassenen om minimaal
op regelmatige wijze, een aantal keren, in de week deel te nemen aan bewegings- en
sport activiteiten, welke zijn aangepast aan alle niveaus.
In dit sportbuurt programma zijn verschillende takken van sport geïncorporeerd,
zoals voetbal, atletiek, volleybal, slagbal en basketbal, waarin op pupillen en
aspiranten niveau ook competities worden gehouden. Op regelmatige basis zullen de
verschillende jeugdigen die de potentie hebben, worden geïdentificeerd en kunnen zij
aansluiten bij bestaande sportclubs. Voorts wordt er ook gewerkt aan de integratie
tussen de jeugdigen van de stad en de districten.
De vakantie sportactiviteiten zijn bedoeld om gedurende de lange vakantieperiode
van augustus en september in de buurten landelijk sportactiviteiten te organiseren
onder leiding van gediplomeerde sportleiders en buurtorganisaties.
Een aantal keren in het jaar zal er binnen dit programma voor mensen met een
beperking een sportdag gehouden worden. Het is de hoogste prioriteit van het
ministerie om deze doelgroep zo goed mogelijk te integreren in de gemeenschap, en
vooral via het sportbuurtwerk; ook binnen deze doelgroep zijn er talenten.
Buurtsportontwikkeling is net als schoolsport een belangrijke factor in het
bewustwordingsproces van het kind, dat bewegen in georganiseerd verband een
wezenlijke bijdrage levert in de vorming en ontwikkeling van het individu.
Als onderdeel hiervan is daarom ook Sportieve Recreatie opgenomen. Het gaat in
deze om het sociaal bewegen, waarbij de bewegingsactiviteiten divers zijn en heel
laagdrempelig. In dit verband moet ondermeer gedacht worden aan de diverse
traditionele en volksspelen (FositenPrey). Nieuwe onderdelen zoals
JumpRopeforHeart, Ready andAble worden toegevoegd aan het repertoire van
Sportieve Recreatie.
Alle sportfaciliteiten nodig voor de uitvoering van dit programma worden
gebruiksklaar gemaakt en instant gehouden door een speciaal aangewezen
onderhouds team.
Door sportleiders, die via de RegionalSports Academy (RSA) zijn opgeleid is het
tekort aan sportleiders enigszins opgevangen, maar de behoefte van 200 staat nu nog
overeind. In samenwerking met diverse opleidingsinstituten zullen in 2015 meer
sportleiders landelijk worden opgeleid en ingezet in het sportbuurtwerk. Als
onderdeel van dit programma is opgenomen een speciaal traject voor “on the job
training” van sportleiders, alsook overige leidinggevenden binnen het programma.
Inter districten toernooi
Doel:
Het Inter Districten toernooi heeft ten doel: stimuleren en bevorderen van de
integratie tussen de districten en het verbeteren en verhogen van het sportniveau in
de verschillende districten. Dit evenement zal het niveau van het sport gebeuren in
de verschillende districten positief moeten beïnvloeden. Er zal een pilot worden
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afgedraaid in het onderdeel voetbal waarbij selecties van de verschillende districten
tegen elkaar zullen uitkomen. Uiteindelijk zal er een winnaar uit de bus komen en die
mag zich kampioen noemen van het interdistricten toernooi.
Schoolsport evenementen
Doel: Integrale aanpak van de schoolsport in de takken van sport voetbal, slagbal,
atletiek, volleybal, zwemmen en recreatie activiteiten in stad en district.
Middels een integrale organisatie van Schoolsport evenementen op GLO, VOJ en
VOS niveau in voornamelijk, voetbal, slagbal, atletiek, volleybal, zwemmen en
recreatie activiteiten in stad en district, legt het ministerie de basis voor de jeugdsport
en de wedstrijd sport gebeuren, maar vooral deelname aan nationale, regionale en
internationale schoolsport evenementen en studenten uitwisselingsprogramma’s. Het
aantal schoolsportevenementen zal worden opgevoerd door meer GLO-scholen uit de
districten Marowijne en Brokopondo op te nemen in het programma.
Schoolzwemmen en vakantie zwemmen
Het zwemonderwijs op de basisscholen en in de vakantie perioden zullen naar meer
districten en buurten worden uitgebouwd. Gedurende het schooljaar worden kinderen
van de 4e klasse van het basisonderwijs, de basis technieken van het zwemmen
aangeleerd. Zo kunnen kinderen, indien zij goed bevonden worden afzwemmen voor
een A, B of zwemvaardigheid diploma. In 2015 zal er een samenwerking worden
aangegaan met een zesde particulier zwembad, zodat er meer kinderen van de GLO
4e klas kunnen participeren in ons schoolzwemprogramma.
In de vakantie zal er een samenwerking worden aangegaan met drie particuliere
zwembaden. Zo krijgt de jeugd die niet met vakantie kan naar het buitenland of in
het binnenland de gelegenheid zich op een nuttige, veilige en productieve manier
bezig te houden.
Inzet van buitenlands kader voor sporters in ontwikkelingsgebieden
Bij de keuze en inzet van het buitenlands kader worden in overweging genomen het
niveau van het desbetreffend land in een specifieke tak van sport, de bereidheid van
de betrokkenen om onder minder gunstige omstandigheden pionierswerk te
verrichten, en de gedrevenheid qua karakter om uit niets toch iets te stampen.
Prioriteitsgebieden zijn de verre districten en het binnenland. Door inzet van dit
kader worden jongeren aan het sporten gezet met het oog op competitie, en talenten
worden gespot en verder de juiste begeleiding gegeven.Naast de breedteaanpak
moeten deze trainers ook het bestaand kader upgraden. Dit programma heeft is de
afgelopen jaren haar bestaans recht bewezen. Binnen korte tijd zijn de resultaat zeker
regionaal al zichtbaar, terwijl de stap naar het wereldniveau al is ingezet. De
deelname aan de Wereldjeugdkampioenschappen atletiek bij zowel de u-18 als de u20 zijn twee oorbeelden. Momenteel ligt de aandacht op de volgende takken van
sport:
Volleybal, schaken, atletiek, wielrennen, boxen, tafeltennis en judo.
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Sportontwikkelingsproject Brokopondo
Sport is een geschikt middel om mensen te binden. Door een aanpak op diverse
gebieden zal aan gemeenschapsopbouw gewerkt worden met sport als
interventiemiddel. In de eerste plaatst worden lokale structuren m.b.t. sport,
vrouwen- en jeugdwerk, vormingswerk etc. opgezet. Sport- en recreatie faciliteiten
worden
aangepakt,
sporttechnisch
kader
worden
opgeleid
en
bewustwordingsprogramma’s maken de doelgroep betrokken en actief.
Gemeenschaps- / gemeenschappelijke problemen kunnen door de gecreëerde
mobiliteit ook aangepakt worden.
Dit project is een samenwerking tussen de lokale N.G.O.’s van Brokopondo, het
lokaalgezag, het traditioneel gezag en Sport- en Jeugdzaken.
Na afronding van dit project zullen lokale sport- en vereniging management- kader
actief zijn in het district; sportfaciliteiten zijn aangelegd c.q. verbeterd; groepen
komen samen om gemeenschapsproblemen te bespreken of aan te pakken; jongeren
worden weerbaar gemaakt door mogelijkheden aan te bieden om zich te ontwikkelen
zowel op sport-, maatschappelijk als onderwijsgebied.
Voor 2015 zijn de activiteiten alsvolgt:
OMSCHRIJVING
Sportbuurt werk
Pupillen Aspiranten Sport
Buurtsportactiviteiten en Competities(buitenschoolse opvang)
Bewegen en Sport voor mensen met een beperking en de FositenPrey
Interdistrictentoernooi en district sporttoernooi
Schoolsport tournooien(GLO,VOJ,VOS)
Schoolzwemmen en vakantiezwemmen
Internaten Sport tournooi
Lantimantournooi
Srefidensi Sportweek
Wandelmars
Inzet van buitenlands kader voor sporters in
ontwikkelingsgebieden

Bedrag
100.000
735.000
275.000
100.000
200.000
175.000
50.000
50.000

2.000.000
Sportontwikkelingsproject Brokopondo
Totaal

350.000
4.035.000
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Toelichting op de beleidsprogramma’s Jeugdzaken:
Beleidsmaatregel 102
Voorzien in de ontwikkeling van de Jeugd, ter ondersteuning van het algemeen
Jeugdbeleid middels het ontwikkelen van projecten gericht op de bevordering
van het maatschappelijk functioneren van de jeugd en het leveren van een
bijdrage aan de vermindering van jeugdwerkloosheid
Het Ministerie van Sport en Jeugdzaken beschouwt gemeenschapsontwikkeling als
een onlosmakelijk deel van de principes die gelden in het concept van duurzame
ontwikkeling. Gemeenschapsontwikkeling/ buurtwerk is bij uitstek het instrument
voor armoedebestrijding en bevolkingsparticipatie. Belangrijk is dat de percepties,
ervaringen en levensomstandigheden aan de basis zijn van hun vertrekpunt. Het gaat
er bij om het scheppen van die mogelijkheden voor jeugdigen van vooral de
zogenaamde achtergestelde buurten, om te kunnen overgaan tot zelfontplooiing om
zodoende kansen te creëren voor een betere toekomst. De mogelijkheden betreffen:
kennis ontwikkeling, kennis over de eigen ( leef) situatie, het aanleren van (sociale)
vaardigheden. Aanleren van competenties die de jeugd in staat moet stellen om hun
recht op participatie in de gemeenschap te kunnen toepassen door het de juiste
attitude aan te leren.
Middels het buurtwerk kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vorming
en ontwikkeling van buurtbewoners in het algemeen en de jeugd in het bijzonder,
waarbij karaktervorming, aanpassingsvermogen, vaderlandsliefde, geloof in eigen
kunnen, zelfwerkzaamheid, organisatievermogen, creativiteit, moraliteit en
geestelijke gezondheid centraal staan. Het buurtwerk richt zich voornamelijk op
sociaal zwakke buurten waarbij actieve participatie aan de basis ligt.
De regering acht het van groot belang dat de actieve participatie van
gemeenschappen bij het creëren van condities voor optimale ontwikkeling van
jongeren versterkt wordt. Het is tegen deze achtergrond dat de programma’s en
activiteiten van het Onderdirectoraat Jeugdcentra zijn ontwikkeld en in het dienstjaar
2015 zullen worden geïmplementeerd.
Buurtorganisaties landelijk zullen worden versterkt en moeten samen met het
Ministerie inhoud geven aan het hoofduitgangspunt: De vorming van jongeren buiten
schoolverband. De creatieve en culturele vorming, de talentontwikkeling, sport en
spel en voorlichting zijn de hoofdactiviteiten. Uitwisselingsprogramma’s op buurt en
district niveau zullen worden gestimuleerd.
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Overzicht activiteiten 2015
OMSCHRIJVING
Zinvolle vrijetijdsbesteding activiteiten
- Vakantie centra (landelijk)
-Educatieve dagtochten
-Vakantie werkgelegenheid
-Vakantie Instuif te Paramaribo, Nickerie en Brokopondo
-Vakantie kampen
-Vakantie afsluitingsmanifestatie
- Netwerkontwikkeling/ondersteuning voor buurt- en
jongerenorganisaties
Totaal

No. 129

BEDRAG
1.250.000

1.250.000

Zinvolle vrijetijdsbesteding
Vakantiekampen
Hierbij zullen Twee vakantiekampen voor jongeren tussen 12 en 15 jaar en tussen 16
en 20 jaar, uit sociaal – zwakken buurten en uit internaten en weeshuizen
georganiseerd worden. Deze kampen zullen respectievelijk plaatsvinden van 1
september t/m 15 september 2015 te Marinalex. Tijdens deze kampen, waaraan per
kamp ± 75 jeugdigen zullen deelnemen wordt naast recreatieve activiteiten ook
aandacht besteed aan creatieve en informatieve activiteiten.
Educatieve Dagtochten
In samenwerking met het bedrijfsleven zullen jeugdigen in de leeftijdsgroep 12 t/m
20 jaar in de gelegenheid worden gesteld om bezoeken te brengen aan productie
(bedrijfsactiviteiten) in ons land. Aan elk bedrijfsbezoek wordt ook een bezoek aan
een recreatieoord (zanderij 1/Colakreek) gekoppeld om ernst en luim te combineren.
Vakantie Werkgelegenheid (jobs)
In samenwerking met het Bedrijfsleven en de Overheid, zullen sociaalzwakke
jongeren van 15 jaar en ouder in de gelegenheid worden gesteld om een vakantiejob
uit te oefenen om daardoor wat geld te verdienen voor de aanschaf van
schoolbenodigdheden,hetgeen een verlichting betekent voor de financieel zwakke
ouders.
Vakantie instuif
In samenwerking met het Platform van Buurtorganisaties zullen kinderen uit de
verschillende buurten een week lang in competitie verband tegen elkaar uitkomen.
De activiteiten zijn gefocust op: zang, dans, drama, handvaardigheid, sport en spel.
Voorts zal er adequate voorlichting worden gegeven over zaken de doelgroep
regarderende waaronder drugs, seksualiteit.
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Vakantiemanifestatie
Jongeren van de leeftijdsgroep 5 jaar tot en met 15 jaar zullen de gelegenheid krijgen
om zich te vermaken met allerhande creatieve en culturele uitingen met hun
leeftijdsgenoten.
Vakantiecentra
Jongeren tussen 5 en 14 jaar worden in diverse zogenaamde Vakantiecentra
(landelijk) opgevangen met recreatieve, creatieve en educatieve activiteiten, waarbij
ook uitwisseling tussen de diverse centra plaatsvinden.
Beleidsmaatregel 103 Ondersteuning instellingen met jeugdprogramma’s
Om de jeugd goed voor te bereiden op haar (latere) functie in de maatschappij is het
noodzakelijk hen de vaardigheden en instrumenten aan te reiken. Deze kunnen onder
andere uit allerhande voorlichtingsactiviteiten en/of trainingen bestaan waardoor zij
bewuste keuzen kunnen maken voor de toekomst van het land in het algemeen en
hun toekomst in het bijzonder. Als Caricom land heeft Suriname Caricom
Jeugdambassadeurs die tot taak hebben de Caricom gedachte aan de Jeugd uit te
leggen. De Jeugdambassadeurs hebben een jaarprogramma die samen met het
Directoraat Jeugdzaken uitgevoerd wordt. De anti discriminatie loop die elk jaar
wordt georganiseerd is een uiting van de roep van de Verenigde Naties om op 21
maart alle racisme en discriminatie uit te bannen.
Het beleidsprogramma richt zich op de volgende activiteiten in 2015. De
hoofdafdeling Nationale Jongeren Aangelegenheden bestaande uit drie afdelingen te
weten Nationale en Internationale Betrekkingen;Coöperatieve Jongeren Projecten en
het Jeugdinstituut zijn belast met de uitvoering van deze beleidsmaatregel. Voor het
komend dienstjaar zijn de volgende projecten geprogrammeerd

NO

OMSCHRIJVING

BEDRAG

Afdeling NIB
1

Oriëntatiebezoek

2

ECD Awareness Program

3

Programma: bestrijding van geweld tegen kinderen/jeugd

40.800

4

Milieuprogramma’s

25.500

5

Brandpreventie

28.050

6

“Informatie &vorming”

7

8.150
102.000

(training en demonstratie, wat een ramp is).

25.500

Publicatie & workshop Ondernemerschap

25.500
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8

Award program for active youth citizen

25.500

9

Training institutionele versterking jongeren organisaties

50.000

10

Facilitering CYA’s en MDG’s

11

Financiering van het Caricom Jeugd Ambassadeursprogramma

255.000

12

Financiering van het Millenium Development Goals Jeugd Ambassadeurs

255.000

63.750

programma
13

Capaciteitsversterking CYA’sMDG’s en Personeel

51.000

14

Reis en verblijfkosten CYA’s/MDG’S

25.500

15

Uitwisseling binnen/buitenland

16

Awareness Program mbt de rechten van het kind

17

Ondersteuning aan buurt/jeugdorganisaties met materiaal voor binnen en

114.750
25.500

buitenspelen

25.500

18

Project: Junior Computerrijbewijs

20.000

19

Nationaal jongeren Discussie

20.000

20

Creative Impowerment

25.000

21

Talent Ontwikkeling en Vorming (TOV)

20.000

22

Evaluatie van het jaarprogramma met alle actoren binnen NJA

18.000
Totaal

1.250.000

1. Orientatiebezoek
Oriëntatiebezoeken zullen vooraf in de verschillende districten afgelegd worden voor
het initiëren van nieuwe maar ook ter voorbereiding van bestaande projecten. Hierbij
zullen onder andere gesprekken gevoerd worden met partners en andere
verschillende actoren op het gebied van jeugdwerk. De middelen die hiervoor
gereserveerd zijn zullen onder andere besteedt worden aan huisvesting en transport.
2. ECD-AwarenessProgram
Onderzoek uitgevoerd in het Caraïbisch gebied en internationaal heeft aangetoond
dat de eerste jaren van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de sociale en
emotionele ontwikkeling van het kind. Het directoraat Jeugdzaken zal een
programma uitvoeren in de verschillende buurten en districten gericht op ouders/
verzorgers (jonge ouders). Hierbij zullen de buurtorganisaties betrokken worden om
samen met het directoraat Jeugdzaken dit programma uit te voeren. Het programma
zal onder ander bestaan uit het organiseren van workshops, lezingen, trainingen en
het verstrekken van informatie folders, etc.
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3. Programma: bestrijding van geweld tegen kinderen/jeugd
Tijdens de 23th COHSOD meeting is aangegeven dat het welzijn en de ontwikkeling
van veel kinderen en jongeren in het Caraïbisch gebied negatief wordt beïnvloed
door de aanwezigheid van verschillende vormen van geweld. Dergelijk geweld vindt
plaats op verschillende gebieden in het leven van kinderen,onder andere thuis, op
school, op verschillende instellingen en tijdens de migratie.
Een ander vorm van geweld, die zich voordoet is het seksueel geweld . Schokkend is
het feit dat seksueel geweld tegen kinderen – in zijn meest extreme vormen:.seksueel
misbruik en seksuele uitbuiting voor commerciële doeleinden – zeer
weerzinwekkend is. Het kan ernstige gevolgen hebben voor hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid en daardoor. Het kan hun vertrouwen vernietigen in
volwassenen, juist de mensen die de plicht hebben voor hen te zorgen. Artikel 34 van
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, tegen alle
vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Programma’s op dit gebied
zullen ervoor moeten zorgen dat kinderen/Youth, ouders, buurtorganisaties,
symptomen kunnen herkennen en adequaat hierop kunnen inspelen. Ook zullen er
workshops en seminars georganiseerd worden gericht op preventie.
4. Milieuprogramma’s
Klimaat en duurzaamheid zijn aspecten die in de afgelopen periode wereldwijd in
toenemende mate aandacht hebben gekregen. Dit vanwege het feit dat onzorgvuldig
omgaan met het milieu nu geleid heeft tot klimaatsverandering op aarde. De effecten
van deze verandering hebben zich niet beperkt tot de landen die zich schuldig
maken, maar worden ook de landen die redelijk goed omgaan met het milieu,
getroffen door de effecten van klimaatsverandering. Voor wat Suriname betreft, zijn
we in het verleden vrij goed omgegaan met ons milieu. Echter merken we dat in de
afgelopen jaren hierin een verandering komt. We merken dat vooral gebruik van
verpakkingsmateriaal toenemen en dat deze na gebruik gedumpt worden in het
milieu. We denken hierbij aan petflessen, draagzakken, gebruik van Kwik in de goud
velden etc. Het milieuprogramma is een aanzet om jongeren bewust te maken van de
gevolgen van onzorgvuldig omgaan met het milieu, maar hun ook betrekken om na
te denken hoe we op een met hun peers het best kunnen communiceren en hun
bewust te maken van het belang van zorgvuldig omgaan met het milieu.
5. Brandpreventie
Het aantal woningbranden in Suriname is erg groot.Uit statistieken is gebleken dat de
meeste branden ontstaan door onzorgvuldig menselijk handelen. Het is daarom
belangrijk dat aan kinderen/jongeren goede voorlichting gegeven moet worden over
de gevaren van brand. Ter voorkoming van brand zal aan kinderen/jongeren
voorlichting brandveiligheidtips gegeven worden ter voorkoming van brand en hoe
te handelen bij brand.
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6. Informatie & vorming
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat als gevolg van de klimaatsverandering
Suriname regelmatig geconfronteerd wordt met natuurrampen. We merken ook dat
dit fenomeen steeds toeneemt en agressiever wordt. Natuurrampen zijn moeilijk te
voorkomen, maar kunnen in sommige gevallen voorspeld worden. Het doel van dit
programma is de jongeren te informeren over rampen en hoe voorzorgsmaatregelen
te treffen om schade aan mens en milieu te beperken.
7. Publicatie & workshop Ondernemerschap
Binnen de regio alsook in Suriname merken we dat we steeds geconfronteerd raken
met het feit dat de werkloosheid aan het toenemen is. Om dit probleem op te lossen
zullen we jongeren moeten stimuleren om te gaan ondernemen. Uit verschillende
onderzoeken is gebleken dat er jongeren zijn met goede business ideeën, maar dat
deze niet tot een business wordt omgezet door gebrek aan o.a vaardigheden voor het
opzetten van een bedrijf, of vaak ook door gebrek aan financiering.
Middels dit programma wordt er getracht om vooral in de districten jongeren te
trainen en te begeleiden om micro-ondernemingen te starten.
8. Award program for active youth citizen
Jongeren klagen vaak dat zij geen rolmodellen hebben. Geen mensen naar wie ze
kunnen opkijken. Echter, merken we dat we binnen de samenleving genoeg
voorbeeldige jongeren hebben. Ze zijn vaak bescheiden en willen niet altijd op de
voorgrond treden.
Dit programma is bedoeld om jonge actieve burgers, jongeren die zich inzetten voor
hun peers, voor hun gemeenschappen, in de schijnwerpers te plaatsen. Organisaties
zullen in de gelegen worden gesteld jongeren voor te dragen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt binnen de samenleving. Het Directoraat Jeugdzaken zal dan een
jury samenstellen waarin deskundigen plaats zullen nemen om de inzendingen te
beoordelen. De voordrachten die een positieve beoordeling krijgen zullen dan op een
speciale avond een Award/ decoratie ontvangen voor Roll Model forYouth.
9. Training institutionele versterking jongerenorganisaties
Middels trainingen zullen jongerenorganisaties versterkt worden waardoor zij in staat
zullen zijn de taken van de organisatie op een professionele wijze uit te voeren en tot
betere prestaties te komen. Ook jongeren zullen versterkt worden met als doel
vraagstukken m.b.t. jeugd/jongeren aan te pakken. Tevens zullen de organisaties in
kennis gesteld worden van de doelen van het ministerie zodat projecten/activiteiten
van jongerenorganisaties hierop afgestemd kunnen worden. Het doel van het
Nationaal Internationaal Bureau (NIB) is het onderling, begrip en heilzame
communicatie onder de jeugd bevorderen zowel nationaal als international, ter
realisatie van het jeugdbeleid. Ter realisatie van het doel van NIB zijn een aantal
activiteiten van eminent belang alsook het ondersteunen van prominente doelgroepen
binnen het Ministerie van Sport en Jeugdzaken.
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Voortvloeiend uit het bovenstaande zijn het ontplooien van onderstaande activiteiten
die gepland zijn voor het jaar 2015 nodig.
10. Facilitering projektenCYA’s en MDG’S
Het ambassadeursprogramma is veel omvattend en om jongeren in de gelegenheid te
stellen hun werk naar behoren te doen zal het Ministerie moeten voorzien in de
behoefte van de jeugd. De facilitering houdt dus in het voorzien in de behoefte mbt
de inrichting van hun kantoor ruimte alsook het aanschaffen van noodzakelijk
apparatuur.
De financiering
Gedurende de zittingsperiode (2 jaren) van de Ambassadeurs behoren zij jaarlijks
een jaarplan op te stellen. In dit jaarplan zijn activiteiten opgenomen die zij graag
willen uitvoeren. De bijdrage van het Ministerie is voorzien in de financiële behoefte
zodat de projecten uitgevoerd kunnen worden.
11. Financiering van het CaricomJeugdambassadeursprogramma
Sinds het jaar 1993 is het Caricom jeugdambassadeurs programma ontstaan nadat de
vergadering van CARICOM staatshoofden dit heeft besloten.
De rede hiertoe was dat men het nut is gaan inzien om ook jongeren in de
gelegenheid te stellen om te participeren op beleidsniveau. Hierdoor is het intussen
welbekend woord “jongeren participatie” ontstaan. Dit houdt dus in dat
kinderen/jongeren worden betrokken bij zaken die hun direct of indirect aangaan en
dat zij hierover goed geïnformeerd worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om
hun mening te geven, mee te beslissen en veranderingen teweeg te brengen.
Het hoofddoel van de CYA’s is dus het promoten van de CSME alsook het initiëren
van projecten die betrekking hebben op de problematiek van jongeren op
regionaal/nationaal niveau bv. HIV/AIDS.
12. Financiering van het Millenium Development Goals
JeugdAmbassadeurs programma
Dit programma is voortgevloeid uit de first ever GlobleYouthLeadershipSummit in
New York. De belangrijkste taak van de UN MDG YA is de Surinaamse jongeren
zoveel als mogelijk bekend te maken met en betrekken bij activiteiten in het kader
van de MDG’s. Hierbij is het gebruik van sport, cultuur en jongeren participatie als
methode gehanteerd ter realisatie van de activiteiten. Er is wereldwijd afgesproken
dat reeds in het jaar 2015 de 8 ontwikkelingsdoelen gerealiseerd dienen te worden.
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13. Capaciteitsversterking CYA’S, MDG’S en Personeel
Het is heel erg belangrijk om mensen te trainen /scholen om zodoende hun werk
optimaal te kunnen doen. Nadat er nieuwe ambassadeurs zijn gekozen worden zij in
de gelegenheid gesteld om een aantal trainingen te volgen die hun in de gelegenheid
stelt te werken na professionalisme in hun werkzaamheden. Enkele trainingen zijn:
vergaderingtechnieken, schrijven van projecten, protocol, Basic life skills, Engelse
conversatie, leiderschapstrainingen, enz. Vaak wordt ook in overleg met hun gewerkt
aan de verschillende thema’s voor de trainingen. Aangezien ons personeel ook nauw
betrokken wordt bij de activiteiten van de Ambassadeurs worden zij ook in de
gelegenheid gesteld de trainingen te volgen.
14. Reis- en verblijfkosten CYA’S/MDG’S
Op uitnodiging van het Caricom Secretariaat en andere organisaties worden de
jeugdleiders in de gelegenheid gesteld om van gedachten te wisselen over
vraagstukken de jongeren rakende. Daarnaast zijn er ook meetings/trainingen vanuit
het Caricom Secretariaat speciaal ontwikkeld voor de CYA’s. De bijdrage van
Suriname resulteert meer in het voorzien van daggeleden, airporttax, transport. Gaat
het om uitnodigingen van andere organisaties dan moeten de totale kosten vergoed
worden door Jeugdzaken.
15. Uitwisseling binnen/buitenland
Binnen dit project proberen wij naast de jeugdleiders ook andere jongeren in de
gelegenheid te stellen om hun kennis te verbreden op zowel nationaal, regionaal als
internationaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan uitwisseling met district
jongeren onderling alsook met jongeren in Paramaribo of jongeren van de
verschillende buurtorganisaties in de gelegenheid te stellen om een
conferentie/meeting bij te wonen in het buitenland. Vaak worden ook scholen (op
verzoek) ondersteund door het beschikbaar stellen van bv. Transport voor een
educatieve dagtocht of schoolreis. Ook bij grote activiteiten zoals Carifesta worden
jongeren met talent gefaciliteerd door het Ministerie.
16. Awareness Program mbt de rechten van het kind
Het is de plicht van de Staat om onder alle omstandigheden de fundamentele rechten
van de mens te garanderen, te bevorderen en te beschermen. Met betrekking tot de
rechten van het kind zullen voorlichtingsactivititeiten, workshops e.a. georganiseerd
worden met als doel om de bewustwording hieromtrent onder de gemeenschap in het
bijzonder de jongeren te vergroten. Dit zal geschieden door deskundigen en met
jongeren die doormiddel van entertainment de boodschap naar de jongeren toe zal
brengen.
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17. Ondersteuning aan buurt/jongerenorganisaties met materiaal voor
binnen- enbuitenspelen en creatieve vorming
Buurt en jongerenorganisaties hebben door het jaar heen, in het bijzonder in de
vakanties, behoefte naar materiaal voor binnen- en buitenspelen en materiaal met
betrekking tot de intellectuele en creatieve vorming. Middels deze beleidsmaatregel
zullen de organisaties voorzien worden van het benodigd materiaal zodat zij instaat
zijn om hun recreatieve en creatieve programma’s met de jongeren uit te voeren.
18. Project: Junior Computerrijbewijs
Het introduceren van een op maat gemaakte ICT basis training voor jongeren tussen
12 en 20 jaar. Het programma behelst het aanleren van basis vaardigheden in het
gebruik van Windows, internet, MS word, MSexcel en MSPowerpoint.
Dit project zal in 5 districten worden uitgevoerd, waarbij het team van instructeurs
met hun trainingsmateriaal (w.o. laptops) zal afreizen naar de districten om er de
lessen te verzorgen. Aan het eind van de cursus komen de participanten (na
succesvolle toetsing) in aanmerking voor een certificaat dat zal heten: Junior
Computerrijbewijs.
Centraal doel van het project: ontwikkelen c.q. verbeteren van ict-vaardigheden
onder de jongeren
19. Nationaal jongeren Discussie
Slogan: Zeggen wat je moet zeggen, weten hoe je het moet zeggen.
Hierbij zullen kinderen van de VOJ-scholen in getraind worden in discussie
vaardigheden. De trainingen vinden onder andere plaats tijdens de Naschoolse
opvang, jongeren zullen worden getraind om op een pro-actieve en assertieve
manier hun mening te kunnen geven over allerhande onderwerpen. Ook de
leerkrachten zullen worden getraind om discussies te faciliteren. In juni 2014 zal er
een nationale discussiemiddag worden georganiseerd waarbij elke participerende
school één leerling kan afvaardigen om aan mee te doen. Centraal doel van het
project: ontwikkelen van vaardigheden in effectief discussiëren met de bedoeling
kinderen assertiever te maken, zodat zij op respectvolle wijze hun mening kunnen
uiten.
20. Creative Empowerment
“Creative Empowerment” is een programma welke zich zal richten op het
ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van creativiteit en kunst (visual en
performance arts). Dit programma is bestemd voor onder andere de buurt- en
jongerenorganisaties en zal ook tijdens de “Naschoolse opvang” uitgevoerd worden.
De jongeren die hieraan zullen deelnemen zijn in de leeftijdsgroep 6-18 jaar.
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21. Talent Ontwikkeling en Vorming (TOV)
Het programma “TOV” is een programma dat bedoeld is om jongeren die talent
hebben in visual en performance arts te herkennen en verder te ontwikkelen. Hierbij
zal nauw samengewerkt worden met deskundige organisaties en ter zake
deskundigen. Deze organisaties en deskundigen zullen tijdens de verschillende
activiteiten van “Creative Empowerment worden ingezet om de talenten te
ontdekken en verder te begeleiden .
22. Evaluatie van het jaarprogramma met alle actoren binnen NJA
Om na te gaan als wij gedurende het hele jaar op de goede weg waren wordt er aan
het eind van het jaar geëvalueerd met het personeel, alsook met de
jeugdvertegenwoordigers. Deze evaluatie stelt ons in de gelegenheid om onze
activiteiten/programma’s bij te stellen of te continueren waardoor wij ook de
wijzigingen kunnen aanbrengen in ons volgend jaar plan.

Beleidsmaatregel 104 Instandhouding en verdere uitbouw van het Nationaal
Jeugdinstituut
Voor u ligt het Strategisch Beleidsplan van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI). Dit
plan geeft de hoofdlijnen van het beleid en de strategische keuzes voor het dienstjaar
2015 aan. Het Beleidsplan staat niet op zichzelf. Het beleid is een logisch gevolg op
het Ontwikkelingsplan 2012 – 2016.
In dit plan geven wij aan wat het beleid is van het NJI en hoe wij die waar willen
maken. Daarnaast zijn er “going concern” tal van zaken die onze aandacht hebben
maar niet in dit plan worden beschreven. Zo ressorteren we onder het Directoraat
Jeugdzaken van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het Nationaal Jeugd
Instituut (NJI) is bij het Staatsbesluit van 19 februari 2004 no. 39 ingesteld. Het NJI
heeft een Jeugdparlement als onderdeel die de jeugd in dit instituut
vertegenwoordigd. Dit Instituut heeft als doel het recht op participatie van de jeugd
op bestuurlijk niveau tot uiting en volle beleving te brengen waardoor het
jeugdbeleid gericht en doelmatig wordt.
Het NJI heeft als hoofdtaken:
a) De regering te voorzien van informatie en inzichten om zodoende tot een
harmonisch jeugdbeleid te geraken dat maatschappelijk relevant is

b) De bewaking van en de controle op de uitvoering van het jeugdbeleid
De andere taken van het Instituut zijn:

a) Het innemen van standpunten betreffende jeugdaangelegenheden;
b) Het voordragen van jeugdambassadeurs;
c) Het consulteren van –alle relevante personen en organisaties die zich bezig
houden met jeugdaangelegenheden;
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d) Het organiseren van het jaarlijks Nationaal Jeugdcongres;
e) Het opstellen van de agenda voor het Nationaal Jeugdcongres;
f) Het verwerken van het resultaat van het Nationaal Jeugdcongres in een nota
ten behoeve van de regering;

g) Het in overleg treden met de Jeugdadviesraad.
In het komend jaar gaan wij ons ook focussen op het uitvoeren van projecten die
gerelateerd zijn aan het doel van het NJI. Het Jeugdparlement is het orgaan die
ondersteunend werkt naar het NJI om de doelen na te leven. Het is het NJI welke
faciliterend optreedt naar het Jeugdparlement voor wat de vergaderingen, activiteiten
en projecten betreft.
Om de verschillende taken van het Nationaal Jeugd Instituut te verwezenlijken
worden de navolgende doelstellingen nagestreefd:
N0

OMSCHRIJVING

BEDRAG

1

Het scheppen van voorwaarden voor de belegging van vergaderingen van het
Jeugdparlement voor het nemen van beslissingen, het initiëren van projecten,
seminars, het onderhouden van contacten tussen de leden.

400.000

2

Het informeren van de samenleving over het jeugdbeleid.

324.000

3

De zorg voor deelname aan conferenties nationaal, regionaal en internationaal ten
behoeve van de kwaliteitsontwikkeling van het Nationaal Jeugd Instituut en het
Jeugdparlement.

100.000

4

De zorg voor netwerkversterking van het Jeugdparlement nationaal en
internationaal.

5

Uitvoering van de projecten van de vaste commissies van het Jeugdparlement.

6

Het opzetten van een nieuw gebouw voor het Nationaal Jeugd Instituut

26.000

2.250.000
Totaal

1.

150.000

3.250.000

Het scheppen van voorwaarden voor de belegging van vergaderingen van
het Jeugdparlement voor het nemen van beslissingen, het initiëren van
projecten, seminars, het onderhouden van contacten tussen de leden

Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is dat het Nationaal Jeugd Instituut
alle ondersteuning biedt aan het Jeugdparlement bij het beleggen van hun reguliere
vergaderingen. Deze vinden 2 tot maximaal 3 keer in de maand plaats. In de maand
maart en april vinden die maximaal 3 keer plaats vanwege de voorbereidingen die
getroffen worden voor het Nationaal Jeugd Congres die telkens in de maand april
wordt georganiseerd. Bij elke vergadering is er consumptie in de vorm van een
warme maaltijd en drank aanwezig.
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Verder worden er financiële middelen gealloceerd voor de projecten van het
Jeugdparlement. Ook een eventuele samenwerking met een organisatie is niet
uitgesloten waarbij het NJI inkomt met een financiële bijdrage.
Specifiek:
Voor het zorg dragen van een milieuvriendelijke en jeugdvriendelijke ruimte,
die de jeugd die faciliteiten biedt die nodig zijn om hetgeen waarvoor zij
gekozen zijn, succesvol te realiseren. Om dit doel te verwezenlijken zal niet
alleen apparatuur aangeschaft worden om de jeugd alle tools aan te reiken om
hun dichter bij hun doel te brengen, maar ook personeel van het NJI die de
nodige ondersteuning zal geven voor het onder andere begeleiden en
schrijven van projecten.
Te verwachten resultaten:
De voorwaarden zullen een stimulans zijn voor de jeugd om adequaat haar
taken te verrichten. De leden zullen beslissingen kunnen nemen, ze zullen
projecten initiëren, seminars organiseren en opkomen voor de belangen van
de jeugd. Hierdoor worden zij ook gevormd. Door hun actieve participatie in
projecten zullen ze artikel 12 van het kinderrechten verdrag in uiterste maten
kunnen beleven.

2. Het informeren van de samenleving over het jeugdbeleid
Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is de samenleving te informeren
over de Rechten van het Kind en de werkzaamheden van het Jeugdparlement. De
samenleving, in het bijzonder de jeugd, dient te worden geïnformeerd over de
verwikkelingen ten aanzien van het jeugdbeleid en de bijdrage van het
Jeugdparlement daarin in het bijzonder. De instrumenten die gebruikt zullen worden
om dit doel te bereiken via het vervaardigen van een jeugdkrant (per kwartaal), radioen televisieprogramma’s, spotjes, onderhouden en opzetten van de website, het
organiseren van workshops. De jeugdkrant zal landelijk gedistribueerd worden. Er
zijn gesprekken gevoerd met televisiestations die in een ver gevorderd stadium zijn.
Ook het Nationaal Jeugd Congres (NJC) welke jaarlijks gehouden moet worden in de
paasvakantie behoort tot dit beleidsmaatregel. Voorafgaand worden er
districtscongressen gehouden in alle 10 districten van ons land. Op de
districtscongressen worden er jongeren afgevaardigd voor participatie aan het NJC.
Het Nationaal Jeugd Congres heeft als doel jeugdparticipatie op bestuurlijk niveau te
maximaliseren. Alle jongeren in de leeftijdsklasse 12 – 25 jaar worden in de
gelegenheid gesteld vragen te stellen over het jeugdbeleid van alle 6 ministeries met
een jeugdbeleid.
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Deze zijn: Ministerie van Sport en Jeugdzaken, Ministerie van Arbeid, Technogische
Ontwikkeling en Milieu, Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en
Volksgezondheid. Het NJC wordt meestal in de Congreshal gehouden. Aan het eind
van het jaar worden er kalenders gedrukt van het Jeugdparlement en landelijk
gedistribueerd.

3. De zorg voor deelname aan conferenties nationaal, regionaal en
internationaal ten behoeve van de kwaliteitsontwikkeling van het Nationaal
Jeugd Instituut en het Jeugdparlement.
Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is de leden van het Jeugdparlement
en de medewerkers van het NJI in de gelegenheid te stellen partnerschappen te
sluiten en waar mogelijk conferenties bij te wonen. Dit ter versterking van de
structuur van het NJI c.q het Jeugdparlement.
Het ligt in de bedoeling andere structuren van andere Jeugdinstituten te bekijken en
eventueel de huidige structuur van het NJI aan te passen. Dit met het resultaat dat er
doelgerichter wordt gewerkt zodat de doelstellingen van het NJI worden
gerealiseerd.
Te verwachten resultaten:
• Kwaliteitsontwikkeling van het Nationaal Jeugd Instituut en het
Jeugdparlement;
• Bijdrage van de Surinaamse jeugd in internationale; Besluitvorming
t.b.v. de jeugd;
• Versterking van de structuur van het NJI c.q. Jeugdparlement;
• Verbetering van het algemeen jeugdbeleid.

4. De zorg voor netwerkversterking van het Jeugdparlement nationaal en
internationaal
Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is dat de medewerkers van
het NJI en de leden van het Jeugdparlement hun netwerk gaan versterken op
nationaal en internationaal niveau. Dit zal gedaan worden middels de
conferenties maar ook door middel van de internetverbinding op het NJI. Ook
de website dient als hulpmiddel om bekendheid te geven aan het
Jeugdparlement maar ook om organisaties in de gelegenheid te stellen vragen
te stellen en eventueel partnerschappen te sluiten.
Te verwachten resultaten:
• Kwaliteitsontwikkeling van het Jeugdparlement;
• Versterking van de structuur van het NJI c.q. Jeugdparlement nationaal,
regionaal en internationaal;
• Verbetering van het algemeen jeugdbeleid.
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5. Uitvoering van de projecten van de vaste commissies van het
Jeugdparlement
Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is dat er middelen worden
gealloceerd voor het uitvoeren van projecten die aangeboden worden door de vaste
commissies van het Jeugdparlement. Het Jeugdparlement is in beginsel een
inspraakorgaan maar komt er niet onder uit projecten te willen realiseren die
gerelateerd zijn aan jeugdproblematiek. Deze projecten zijn verschillend van aard en
worden veelal in de verschillende districten uitgevoerd. Voor het indienen van een
project moet deze ter goedkeuring worden aangeboden door de leiding van het
Jeugdparlement die het daarna opstuurt naar de Griffier. De Griffier stuurt het
volgens de ambtelijke procedure naar de Directeur Jeugdzaken.

6. Het opzetten van een nieuw gebouw voor het Nationaal Jeugd Instituut
De President van de Republiek Suriname, Z.E. DesireDelano Bouterse, heeft aan het
Jeugdparlement publiekelijk een nieuw gebouw beloofd met alle faciliteiten en de
nieuwste technieken. Het zal stapsgewijs eraan toe gaan zoals elke andere opzet van
een gebouw.
Beleidsmaatregel 105 Subsidies aan Sportorganisaties en andere
instellingen
Subsidie geldt als instrument van de Overheid teneinde voorwaarden scheppend de
sportontwikkeling integraal te ondersteunen, daar dit nodig is voor de nodige cohesie
in de samenleving en natievorming. In 2015 zal wederom getracht worden vooral de
sportorganisaties financieel bij te staan in de uitvoering van hun jaarprogramma’s,
hun operationele kosten en hun regionale/internationale evenementen en trainingen,
maar ook voor carrière planning van topsporters.
De bijdrage aan sportorganisaties en andere instellingen is geëvalueerd en richt zich
thans op een strenge controle op de besteding van de middelen en adequate
verantwoording door de begunstigden. Binnen dit kader is voor dit dienstjaar het
subsidie kader onderstaand duidelijk omschreven. Aan de hand van het aantal
ontvangen verzoeken en realisatie cijfers is het bedrag aangepast en begroot voor
SRD 2.000.000,=
Subsidiebeleidskader
Het beschikbare subsidiebudget van Sportzaken wordt in eerste instantie bepaald aan
de hand van de jaarlijkse begroting voor het komend dienstjaar en is verdeeld in vier
categorieën. Er wordt geen maximering op voorhand gehanteerd, daar het
beschikbare deelbudget evenredig wordt toegekend aan subsidieaanvragers.
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Subsidiesoort

Subsidiehoogte

Structurele subsidie

Budget gedeeld door het
aantal aanvragen

Incidentele subsidie

Budget gedeeld door het
verwachte aantal aanvragen

No. 129
Beschikbaar
subsidiebudget Sportzaken
30%: Srd.
600.000
20%: Srd.

400.000

40%: Srd. 800.000
Accommodatie subsidie Budget gedeeld door het
verwachte aantal aanvragen
Budget wordt toegewezen 10%: Srd.
200.000
Project subsidie
indien er sprake is van
duurzaamheid en
voordeel naar de
doelgroep
Criteria

Subsidiesoort
Structurele subsidie

Criteria
Doelgroep
Nationale sportbond en sportaanbiedende organisaties
aangesloten bij sportbond

•
•
•
•
•
•
•

Te overleggen documenten
Activiteitenplan voor komend jaar
Organisatiebegroting
Financieel overzicht
Overzicht bestuurssamenstelling
Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement
Beschrijving organisatievorm
Begroting voorgaand kalenderjaar
Termijn
Voor 01 november van het lopende dienstjaar indienen
voor het komende dienstjaar. Uiterlijk 31 december reactie
van Sportzaken. Verstrekking van subsidie voor 01 maart.
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Prioriteiten
Breedtesport(ontwikkeling)
Schoolsport(ontwikkeling)
Wedstrijd
Doelgroep
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale sportbond en
sportaanbiedende organisaties aangesloten bij sportbond.
Anderzijds de niet-georganiseerde sport:
onderwijsinstellingen, buurt- en jeugdorganisaties en
anders georganiseerde

•
•
•
•
•
•
•

Te overleggen documenten
Activiteitenplan
Organisatiebegroting
Financieel overzicht
Overzicht bestuurssamenstelling
Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement
Beschrijving organisatievorm
Begroting voorgaand kalenderjaar

Termijn
Indienen uiterlijk 3 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en). Reactie
van Sportzaken binnen twee maanden, uiterlijk 1 maand voor aanvang van de
activiteit(en). Vertrekking van subsidie voor aanvang van activiteit(en).
Prioriteiten
1 Breedtesport(ontwikkeling)
2 Schoolsport(ontwikkeling)
3 Jeugdsport
4 Wedstrijdsport
5 Kwetsbare groepen (senioren en mensen met een beperking)
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Accommodatie subsidie
Doelgroep
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale sportbonden en sportaanbiedende
organisaties aangesloten bij hen. Anderzijds de niet-georganiseerde sport:
onderwijsinstellingen, buurt- en jeugdorganisaties en anders georganiseerde
Te overleggen documenten
• Activiteitenplan
• Organisatiebegroting
• Financieel overzicht
• Overzicht bestuurssamenstelling
• Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement
• Beschrijving organisatievorm
• Begroting voorgaand kalenderjaar
Prioriteiten
1 Primaire behoefte (o.a. velden en banen)
2 Secundaire / ondersteunende behoefte
(o.a. verlichting, tribune en kleedkamers)
Project subsidie
Doelgroep
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale sportbonden en sportaanbiedende
organisaties aangesloten bij hen. Anderzijds de niet-georganiseerde sport:
onderwijsinstellingen, buurt- en jeugdorganisaties en anders georganiseerde.
Te overleggen documenten
• Projectvoorstel met goed omschreven doelstellingen en verwachte
resultaten
• Doelgroep moet duidelijk voordeel hebben bij uitvoering van het project
o Projectvoorstel moet passen binnen het algemeen sportbeleid
o Project moet duurzaam karakter hebben en daadwerkelijk voorzien in een
dringende behoefte
• Een goed onderhoud/beheersplan
Termijn
Niet gebonden aan indieningtermijn; Behandeling geschiedt binnen twee weken
na indiening
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Prioriteiten:

1. Materiaal
2. Ondersteuning onderhoud behoefte
3. Technische ondersteuning (personeel)
Beleidsmaatregel 106 Subsidies aan Jeugdorganisaties
Het algemeen jeugdbeleid van de regering is het specifiek beleid met betrekking tot
de maatschappelijke positie van de jeugd en gericht op het scheppen van
voorwaarden om tot haar ontplooiing te komen. Om dit beleid mede te helpen
realiseren is subsidie een belangrijk instrument.
Financiële ondersteuning aan jeugdorganisaties en organisaties die werken met en
voor de jeugd en individuen is noodzakelijk, aangezien het Directoraat Jeugdzaken
zich absoluut richt op kansarmen in de samenleving. Het subsidiebeleid zal ingezet
worden om het jeugdwerk te ondersteunen. Dit beleid krijgt zijn impact omdat het
zich richt op kansarmen en tevens een preventief karakter heeft. Het beleid zal erop
gericht zijn om middels subsidies jeugdorganisaties in staat te stellen zich verder te
ontwikkelen waardoor zij op lang termijn zelfstandig hun doelen kunnen bereiken.
De financiële ondersteuning aan jeugdorganisaties en of hun afgevaardigden bij
internationale ontmoetingen is nodig, aangezien jonge mensen meestal de middelen
niet hebben en het dus de overheidstaak is daarbij in te springen. Internationale
ontmoetingen van de doelgroep draagt bij tot de verdere ontwikkeling van de jeugd
in haar algemeenheid en die organisaties in het bijzonder en draagt dus ook bij tot de
verdere ontwikkeling van onze samenleving. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen voor
subsidie. Om organisaties de gelegenheid te bieden het jeugdwerk landelijk uit te
voeren en tevens te werken aan de institutionele versterking van de organisatie is
hiervoor een bedrag van SRD 1.250.000,= begroot.
Beleidsmaatregel 113 Bouw-, Civieltechnische en Logistieke activiteiten ter
ondersteuning van hetAlgemeen Sport- en Jeugdbeleid
Deze maatregel is specifiek opgenomen in het beleidsplan van het Ministerie van
Sport- en Jeugdzaken met als doel het scheppen en instant houden van voorwaarden,
faciliteiten en middelen ten behoeve van de vorming, ontwikkeling en participatie
van de totale bevolking aan sport- en gemeeschapswerk, maar in het bijzonder de
jeugd in Suriname.
In dit kader wordt er ook aandacht gegeven aan het personeel, waarbij er gewerkt zal
worden aan verbetering van de fysieke werkomgeving, middels renovaties aan
bestaande werkruimten en dienstpanden en de inrichting van de Centrale Huisvesting
van het Ministerie alsmede de verbetering en uitbreiding van het bestaande
wagenpark, sportaccommodaties en aankoop van sportmateriaal.Voor een centraal en
optimaal beheer van het wagenpark van het Ministerie zal er een autowerkplaats
opgezet moeten worden. Om materieel en materiaal goed te kunnen beheren zal er
een centrale magazijn ingericht worden, die zal worden beheerd door een
magazijnbeheerder.
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Het beleid met betrekking tot de verbetering, instandhouding en uitbreiding van
openbare sportaccommodaties landelijk zal worden gecontinueerd.
De beschikbaarheid van goede sportvoorzieningen is een noodzakelijke voorwaarde
voor zowel de basis beoefening van sport, als de topsportbeoefening. Gelet op het
feit dat het Ministerie van Sport en Jeugdzaken voornemens is het
gemeenschapsontwikkelingswerk ter hand te nemen, waarin de directoraten Jeugden Sportzaken met elk op hun vakgebied invulling geven, zullen ook de faciliteiten
hiervoor landelijk geïnventariseerd en aangepakt moeten worden.
In het beleid van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken zal in het dienstjaar 2015
ook de aandacht de mens met een beperking speciale aandacht genieten. Er zal bij de
verschillende opvangtehuizen nagegaan worden welke rol het Ministerie kan spelen
bij de lichamelijke beweging van deze speciale groep.
Bij de totstandkoming van nieuwe sportaccommodaties zullen er voorzieningen
getroffen worden voor het bereikbaar maken en het gebruik maken door burgers met
een beperking.
Aangezien de zwemsport veel belangstelling geniet en Suriname regelmatig op de
kaart gezet wordt, zal in het dienstjaar 2015 gewerkt worden aan de voorbereidingen
en opstart voor de bouw van zwembaden met bijbehorende opstallen in de
verschillende districten, zodat ook de districtskinderen de gelegenheid krijgen zich te
ontwikkelen op zwemgebied. Tevens zal er gestart worden met de voorbereidingen
voor de bouw van een zwembad die aan Olympische standaarden voldoet.De
financiering zal middels een lening via de PetroCaribe deal worden gehaald. Tevens
zal de renovatie en rehabilitatie van de Nickerie Indoor Sporthal en de sporthal van
WiKontren worden aangepakt middels de PetroCaribe deal.
Specifieke aandachtspunten:
 Onderhoud van terreinen, gebouwen en nieuwbouw:
Het terrein van het nieuw kantoorgebouw van het Ministerie van Sport- en
Jeugdzaken zal gecompleteerd moeten worden met een parkeerplaats en andere
terreinvoorzieningen. Om de veiligheid te bevorderen zullen op strategische locaties
op het terrein enkele wachthuisjes gebouwd moeten worden.
 Aankoop van panden en percelen:
Indien de behoefte daartoe bestaat, zullen terreinen geïdentificeerd en aangewerfd
worden ten behoeve van de sportbeoefening landelijk.
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Voor 2015 zijn de activiteiten als volgt:
NO
1
2

3

4

5

6

7

OMSCHRIJVING
Ontwikkeling jeugd en burgerschap/Talentontwikkeling
Renovatie en nieuwbouw multifunctionele gemeenschapscentra
Optimalisering Sportinfrastructuur
Aanleg en exploitatie van sportaccommodaties en ruimten,
parken, speeltuinen en schuttingen
Zwemsport
Ondersteuning ter instandhouding van zwemaccommodaties
Aanleg en exploitatie nieuwe zwembaden
Landelijke renovatie aan sport en jeugdaccommodaties

BEDRAG
1.700.000
2.200.000

300.000
750.000

Upgrade Algemeen zwembad Nickerie
Instandhouding WBA Sportcentrum

300.000
300.000

Renovatie Anthony Nesty Sporthal

750.000

Rehabilitatie overheidsvelden en sportaccommodaties
Renovatie Wikontren
Renovatie Nickerie Indoor Stadion
Ondersteuning aan Districtsbegrotingen
Aanleg sport- en jeugdcentra
Opzetten dependances

Iedereen actief
Steun ter vorming, ontwikkeling en participatie van de
gemeenschap m.b.t. sport
Ondersteuning met sportmaterialen en attributen
Ondersteuning ter bevordering van de sportbeoefening mensen met een
beperking
Ondersteuning ter bevordering van het Sportbuurtwerk en de
naschoolse opvang
Nieuwbouw, renovatie en inrichting van kantoorpanden
en dienstwoningen
Renovatiewerken en inrichting dienstpanden landelijk
Nieuwbouw werkruimten en loodsen
Nieuwbouw Olympisch zwembad
Totaal

750.000
2.000.000
4.200.000
500.000
350.000

400.000
500.000
400.000

800.000
2.000.000
18.200.000
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Beleidsmaatregel 114 Ontwikkeling van het Sport en Jeugdbeleid middels
Onderzoek, Informatievoorziening en Deskundigheidsbevordering
1.

Het uitvoeren van landelijke onderzoeksprojecten zowel op sport- als jeugd
gebied.
Inzicht verkrijgen in de huidige situatie door inventariseren en beschrijven
van de verschillende sport- en jeugd organisatie in stad en districten.

Inzicht krijgen in de ontwikkeling van de sport- en jeugdorganisaties alsook de
sterke en de zwakke kanten van deze organisaties.Onderzoek naar daadwerkelijke
behoefte aan talent en trainingen.
Onderzoek is tegenwoordig een onmisbaar instrument in de hedendaagse
samenleving. Ter verkrijging van betrouwbare data zullen diverse surveys uitgevoerd
worden. Met de beschikbare data zal het beleid na kunnen gaan hoe de uitgevoerde
beleidsdoelen aankomen bij de doelgroep en ook wat de impact daarvan is. Daardoor
kan eventuele bijstelling tijdig plaatsvinden. Om dit te kunnen uitvoeren zal de
afdeling Onderzoek en Planning versterkt moeten worden. Capaciteitsversterking
voor de afdeling is onontbeerlijk. Een dataverzameling van het onderzoek naar de
ontwikkeling van de sport- en jeugdorganisaties , en tegelijk inzicht krijgen in de
ontwikkeling van de sport- en jeugdorganisaties alsook de sterke en zwakke kanten
van deze organisaties.
Voorts is het belangrijk binnen de doelgroep (jeugd en jongeren) informatie te
verzamelen over de leef - en woonomstandigheden, mate van bewegingsactiviteiten
en ander sociaal maatschappelijke omstandigheden welke informatie van belang kan
zijn voor de verdere planning en implementatie van het beleid op kort, middenlang
en lang termijn.
2.

Het identificeren en uitvoeren van de opleidingsbehoefte van sportbonden
en NGO’s c.q. jongerenorganisatie en deze afstemming op de behoefte van
de gemeenschap.
Het opzetten van een integraal opleidingstraject en de uitvoering daarvan

Teneinde het aanbod van de diensten kwalitatief en representatief te laten zijn, zal
het personeel ook beter en specifiek getraind worden zodat men beter uitgerust de
zaken kan aanpakken.
Technische, deskundigheidsbevorderende en andere soorten opleidingen, maar ook
veiligheidsaspecten zowel preventief als curatief zullen worden aangeboden via
refreshments, workshops, clinics en andere modaliteiten.
Diverse sport- en jongeren(jeugd) opleidingen\trainingen zullen naar aanleiding van
de onderzoeksprojecten landelijk worden aangeboden.

2015

46

No. 129

Teneinde verantwoorde en doelgerichte opleidingen te kunnen garanderen voor een
sportwereld die dynamisch en steeds scherpere en hogere verwachtingen stelt, is het
essentieel om goed opgeleid kader te hebben dat inzichtelijk, technisch goed
opgeleid en bij de tijds is:
Curriculumontwikkeling diverse sportopleidingen en jeugdleidertrainingen
Ter verbetering van en aanpassing van het niveau van de diverse opleidingen zullen
zij aan een evaluatie worden onderworpen, waarna nieuwe en aan de tijd aangepaste
opleidingen zullen worden aangeboden aan de doelgroep.
Tevens zal gebruik gemaakt worden van expertise buiten het Ministerie of uit het
buitenland en afgestudeerden uit Cuba die onlangs na voltooiing van hun studie bij
ons in dienst zijn getreden. Hierbij kan het voorkomen dat voor specifieke trainingen
eventueel consultancy ingehuurd moeten worden.Het komt nogal eens voor dat
organisaties opleidingen draaien, waarbij ze steun van de overheid zoeken in de
vorm van toezicht voor kwaliteitswaarborg of anderszins. (toewijzing
gecommitteerde e.d.).
Ook kunnen er in de sportwereld onvoorziene situaties zich voordoen, waarbij door
clinics/workshops die problemen/situaties uitgewerkt wordt voor de
belanghebbenden. (Denk ook aan plotseling bezoek van een autoriteit op
sportgebied). Ook voorbereidingen m.b.t. grote evenementen waarbij eigen kader
bijgeschoold moeten worden, behoren hierbij.
Het verzorgen van landelijke voorlichtingprogramma’s m.b.t. sport- en
jongeren activiteiten promotie
Met behulp van de massamedia kunnen producties in elkaar worden gezet en
gepresenteerd, die tot de verbeelding van de jeugd spreken. Vanwege de grote
populariteit van tv- en radio zenders en sociale media, zullen deze kanalen in het
bijzonder worden aangewend om de actiepunten aan de doelgroep voor te houden en
bereiken. Door de voorlichtingprogramma’s op een wetenschappelijke basis te
stoelen zal een bijdrage worden geleverd aan de beïnvloeding van het
gedachtenpatroon van de Surinaamse jeugd, wat hen zal helpen bij het maken van de
juiste keuze in het leven. Naast gebruik van de massamedia blijven de traditionele
kanalen zoals gezondheids-, informatie- en sportbeurzen, interpersoonlijke
communicatie door clincs en sessies gehandhaafd.
3.

4. Het uitvoeren van programma’s gericht op moderne archivering van data
Binnen de informatieverschaffing naar de gemeenschap is gebruik van audio –
visuele middelen onmisbaar. Reden genoeg om acties uit te voeren die gericht zijn
op upgrading en uitbouwen van de video- en audiotheek van de afdeling Informatie
en Documentatie. De door de afdeling verzamelde digitale informatie zal ten alle
tijde beschikbaar en toegankelijk zijn voor gebruik en naslagwerk,terwijl ook het
apparatuur in belangrijke mate door derden gebruikt beschikbaar zal zijn.
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Binnen de mogelijkheden van deze dienst zullen radio en televisie producten
gemaakt worden die via de massa media zal worden gebracht naar de gemeenschap
steeds geëind op het verschaffen van bruikbare informatie over sporters, het
ministerie en het beleid.
Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en projecten ter
stimulering van eenheid en vereniging onder de jeugd om te komen tot
maximale ontwikkeling van de potentie en maximale maatschappelijk
functioneren van de jeugd
Met meer dan 60% van de bevolking als jeugd, is deze groep essentieel op elk
gebied, is het gebodengerichte kadertrainingen aan jeugdwerkers en jeugdleiders aan
te bieden alsmede capaciteitsversterkende opleidingen voor jeugd - en jongeren
organisaties om de jongeren te helpen hun plaats in de samenleving in te nemen.
Deze zullen voor zowel sport als anderszins een landelijk karakter hebben.
5.

6.

Inzet van kader voor opleiding en begeleiding van sporters en
jongerenwerk in ontwikkelingsgebieden
Bij de keuze en inzet van het kader worden in overweging genomen het niveau van
het desbetreffend land in een specifiek tak van sport, de bereidheid van de
betrokkenen om onder minder gunstige omstandigheden pionierswerk te verrichten,
en de gedrevenheid qua karakter om uit niets toch iets uit te stampen.
Prioriteitsgebieden zijn de verre districten en het binnenland. Door inzet van dit
kader worden jongeren aan het sporten gezet met het oog op competitie, en talenten
worden gespot en verder de juiste begeleiding gegeven. Naast de breedte-aanpak
moeten deze trainers ook het bestaand kader upgraden. Voorlopig ligt de aandacht op
de volgende takken van sport:
Volleybal, schaken, atletiek, wielrennen, boxen, tafeltennis, cricket en worstelen.
NO

1

2

3
4

OMSCHRIJVING
Sport- en jeugd overzicht
Landelijk onderzoeksprojecten en inventarisatie van sporten jeugd organisatie en behoefte meting
Verbetering Sportinfrastructuur
Het identificeren en uitvoeren van opleidingsbehoefte van
sport- en jongeren organisaties en afstemming op de
behoefte van de gemeenschap
Iedereen Actief
Het opzetten van landelijke voorlichtingsprogramma’s in
het kader van sport- en jongeren activiteiten promotie
Het uitvoeren van programma’s gericht op moderne
archivering van data

BEDRAG

1.300.000

100.000

100.000
100.000
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Het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en
projecten ter stimulering van eenheid en vereniging onder
de jeugd om te komen tot maximale ontwikkeling van de
potentie en maximale maatschapelijk functioneren van de
jeugd
5
6

100.000
Inzet van kader voor opleiding en begeleiding van sporters
jeugdwerk in ontwikkelingsgebieden.
Totaal

300.000
2.000.000

Beleidsmaatregel 116 Bijdragen aan overheidsinstellingen/niet
commerciële instellingen
Productieve Jeugdprojecten en reguliere bijdragen aan jeugd- en sportorganisaties en
scholen zullen worden voortgezet in 2015. Evenals ondersteuningen in hoogtijdagen
aan sociale organisatie die werkzaam zijn met de jeugd. Hiervoor is er een bedrag
van SRD 150.000,= begroot. Overheidsinstellingen zoals stichtingen,
scholen,jongerenorganisaties, e.a zullen voor dit dienstjaar ondersteund worden.
Beleidsmaatregel 117 InterGuyanese Spelen
Doel:
• Het bevorderen van een zo breed mogelijk en verantwoorde deelname zijdens de
jeugd aan sportactiviteiten;
• Het systematisch en planmatig verbreden van het niveau van de sportbeoefening
van de schoolgaande jeugd onder 14, 17 en 19 jaar, als belangrijke onderbouw
voor de piramidale opbouw van de sport in het algemeen;
• Het scheppen van mogelijkheden voor de schoolgaande jeugd van de Guyanas
en de regio om elkaar op sportief gebied te ontmoeten in diverse takken van
sport en mede om sportieve relaties tussen de landen en contineten te
bestendigen;
• Het creëren van frequente internationale meetmomenten voor de jeugdige
sporters en zodoende betere sociale en culturele relaties tussen de jongeren te
bewerkstelligen.
In 2015 zal wederom bijzondere aandacht worden besteed aan de Inter- Guyanese
Spelen (IGS), waarin de studenten van de drie Guyanas elkaar bekampen in 7 sporten,
nl. atletiek, schaken, wielrennen, zwemmen, basketbal, volleybal en voetbal. In de
afgelopen jaren is Suriname sterk vooruit gegaan voor wat betreft het spelniveau. Het
eerste deel van de spelen is in 2014 georganiseerd door Guyana en het tweede deel
door Suriname.
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Naast de nationale schoolsport evenementen en de InterGuyanasese Spelen (IGS)
heeft Suriname haar vleugels ook uitgeslagen naar andere delen in de regio en de
internationale wereld. De Consude Games; de Zuid Amerikaanse Schoolsport
wedstrijden voor scholieren van 12 t/m 14 jaar, worden jaarlijks georganiseerd in het
kader van regionale integratie en culturele uitwisseling in een der Zuid-Amerikaanse
landen die lid is van de CONSUDE (ConsejoSudamericano de Deporte). Suriname
heeft in het jaar 2012 op uitnodiging van gastland Brazilië succesvol deelgenomen op
de individuele onderdelen, Atletiek, Sport voor mensen met een beperking,
zwemmen, judo, tafeltennis en schaken. Met een resultaat van 2 goud op het
onderdeel atletiek voor mensen met een beperking en 3 bronzen medailles bij judo
mogen we terugblikken op een goed resultaat, ondanks geduchte tegenstand. De
Consude Games zijn in 2014gehouden in Brazilië.
Een ander school sport evenement waaraan onze schooljeugd deelneemt, is de
Gymnasiade.Dit zijn de Wereld kampioenschappen voor scholieren van 14 t/m 17
jaar. De gymnasiade van 2013 werd georganiseerd door Brazilië. Suriname heeft
succesvol deelgenomen met een Judo, Karate en Atletiek team.
Onder dit beleidsprogramma komen ook de regionale en internationale universiteits
spelen in aanmerking, zoals de universiade.
Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 1.750.000,= begroot.
NO OMSCHRIJVING
BEDRAG
SPORT TALENTONTWIKKELING
1

Kosten deel 1

350.000

2

Kosten deel 2

450.000

3

Consude Games

700.000

4

Gymnasiade

250.000

Generaal Totaal

1.750 .000

Beleidsmaatregel 118 Instituut voor
de Nationale Sportselecties (INS)
Het Instituut Nationale Sportselecties (INS) heeft als doel om uitgaande van het
nationale sportbeleid, een bijdrage te leveren aan een gestadige groei en
ontwikkeling van de topsport in ons land, dit in samenwerking met de daarvoor in
aanmerking komende organisaties, instanties en personen. Sport is in de afgelopen
periode gaan groeien en is niet meer weg te denken in onze samenleving. Vanaf 2013
is het Instituut met het aantrekken van een Coördinator over gegaan tot revitalisering.
Specifieke stappen zullen worden ondernomen dat moet resulteren in een werkbare
structuur en een gezonde INS organisatie. Het tekort aan kader is de grootste
belemmering voor het INS. Het is dan ook hoge prioriteit de openstaande vacatures
in 2015 in te vullen.
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De organisatieversterking van het INS heeft als doel de duurzaamheid van het INS te
vergroten, de participatie van het INS in het beleid van het Ministerie van Sport en
Jeugdzakenaan beslissingsprocessen te verhogen en de diensten aan de doelgroep, de
sportgemeenschap te optimaliseren.
Aangetekend mag worden dat de middelen aangewend zullen worden ter uitvoering
van taken die aan het Instituut voor Nationale Sportselecties (INS) zijn opgedragen
ingevolge het Staatsbesluit van 14 april 1986 S.B 1986 No. 23. Onder deze
kostensoort zijn o.a opgenomen de kosten voor advertenties, bekendmakingen
binnenlandse verblijf en reiskosten, drukwerk, nutsvoorzieningen, aanschaf kantoor
benodigdheden huur en onderhoud van gebouwen en terreinen, schoonmaak enz.
Voor het landelijk uitvoeren van het INS beleid zijn twee transport- middelen
opgenomen.
Het Instituut voor de Nationale Sport Selecties (INS) werd op grond van het
Staatsbesluit van 14 april 1986 S.B 1986 No. 23 ingesteld en valt rechtstreeks onder
de Minister van Sport en Jeugdzaken.. Specifieke stappen zullen worden
ondernomen dat moet resulteren in een werkbare structuur en een gezonde I.N.S
organisatie. Dit Instituut zal moeten functioneren als een beleid en dienstverlenend
orgaan voor het Ministerie en de Sportgemeenschap en heeft als taak het verhogen
van het Sport niveau in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder waarbij in
haar nieuwe opzet het I.N.S een toegevoegde wetenschappelijke meerwaarde zal
betekenen voor de ontwikkeling van ons sporttalent. Het I.N.S zal in haar
beleidsbenadering en beleidsontwikkeling meer gebruik maken van de nieuwe
bevindingen uit de sportwetenschap en met name de bevindingen die van toepassing
zijn op de Surinaamse situatie. Om de ontwikkelingen in de topsport en
talentontwikkeling beter tot haar recht te doen komen zullen behalve
wetenschappelijk onderzoek ook deskundigheidsbevordering middels trainingen,
vaardigheden en specifieke vakopleidingen geëntameerd dienen te worden voor
topsport coaches en trainers, waardoor kennis en competenties voor het aansturen
van talent verder ontwikkelt kunnen worden.
In het beleidsprogramma voor het jaar 2015 en de navolgende jaren zal deze aanpak
steeds weer centraal staan. Daarbij wordt nog eens benadrukt dat veel initiatieven,
activiteiten en maatregelen in het kader van het integraal Sportbeleid zullen worden
uitgevoerd in aanvulling op en in nauwe samenhang met afzonderlijke doch
wezenlijk aanverwante beleidsterreinen zowel intern als extern het Ministerie.
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OMSCHRIJVING

BEDRAG

Topsport en Talent ontwikkeling

145.000

1
2

3

Educatie en specifieke kader vorming
Sociaal maatschappelijke, psychologische
begeleiding

200.000
en

mentale
200.000

Sport Medisch Advies en Keuring (SMAK)
75.000

4
Sport en Wetenschap

50.000

5
6

Sportdata Infrastructuur

50.000

7

Organisatorische versterking INS

30.000

Totaal

750.000

Beleidsmaatregel 121 Topsportprojecten

1. Deze beleidsmaatregel heeft als hoofddoel garanties te bieden voor deelname
van topsporters uit Suriname aan regionale en internationale sportevenementen.

2. Binnen dit project zullen meerdere financiële partners uit Suriname middelen
ter beschikking stellen om te voorzien in een objectieve beoordeling van
uitzendingen van nationale sportselecties en individuele sporters die namens
Suriname deelnemen aan eerdergenoemde wedstrijden, na verkregen advies van
het Instituut voor Nationale Sportselecties.

3. Alle faciliteiten en aspecten die in dit kader noodzakelijk zijn voor een
professionele deelname van onze sporters zullen binnen deze beleidsmaatregel
gefinancierd worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de aanleg van
specifieke trainingslocaties,het opzetten van een school voor talenten,
bijscholing en nascholing van sporters en begeleiders en alle andere activiteiten
die passen binnen dit geheel.
De directe aanleiding voor het invoeren van deze beleidsmaatregel is gelegen in de
onzekere toestand waarin sporters regelmatig verkeren betreffende hun deelname aan
belangrijke evenementen, die vaak cruciaal zijn voor hun verdere carrière. Vaak
heeft “niet deelname aan een evenement” de consequentie dat de betreffende bond
een boete opgelegd krijgt ,welke vaak ook niet voldaan kan worden. De bijdrage
voor topsportprojecten is geraamd op SRD 1.500.000,=
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BEDRAG

VERBETERING SPORTINFRASTRUCTUUR
1

Ondersteuning carrièreplanning van individuele topsporters

800.000

2

Ondersteuning in de uitrustingskosten voor topsporters

350.000

3

Ondersteuning bij en toekenning van sportbeurzen

200.000

4

herintroductie, aanschaf en ontwerp Nationaal Sport tenue

150.000

Generaal Totaal

1.500.000

Beleidsmaatregel:123 Versterking en begeleiding risico
Bevordering van actief burgerschap en talentontwikkeling bij jeugd:
Gemeenschapsontwikkeling en vormingswerk tbv buurtorganisaties
vormingsactiviteiten stimuleren /bevorderen
Het doel van gemeenschapsontwikkeling en vormingswerkis het aanbieden van
activiteiten aan jeugdigen op het gebied van creatieve en culturele vorming, Sport en
spel, en voorlichting ter bevordering van de creatieve vermogens,
verbeteringvanschoolprestaties
en
verminderen
van
drop-outs.
Deze
vormingsactiviteiten worden voornamelijk uitgevoerd in de sociaal zwakke buurten
in Paramaribo en de districten. Om dit programma uit te voeren zal gebruik gemaakt
worden van gemeenschapscentra in de districten.
Verbetering effectiviteit Kadervormingsprogramma’s (Training en
begeleiding)
(buurtkaders, jongerenkaders, trainingenbegeleiding, personeel jeugdcentra)
Bij dit programma zal de kwaliteit van het buurt- en jeugdwerk verbeterd worden,
evenals hetbevorderen van betrokkenheid van ouders/buurtbewoners bij het
gemeenschapsontwikkelingsproces en het vergroten van de zelfwerkzaamheid van
buurtorganisaties. Trainingen zullen opgezet worden t.b.v. jeugdwerkers/
buurtwerkers en personeel. Ook zullen financiële middelen gezocht worden bij
donoren.
Jongeren informatiebeurs te Paramaribo
Tijdens de informatiebeurs zal informatie worden verstrekt over opleiding,
trainingsmogelijkheden en hulp- en dienstverlenende instanties aan Surinaamse
jongeren van 12 jaar en ouder.Ook zullen jongeren bewust gemaakt worden met
jongeren/gezondheids issues zoals HIV/AIDS/Drugs/ Criminaliteit, etc. en
beïnvloeding van de attitude.
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Verbetering en Stimulering vormingsprogramma’s tbv Gemeenschapsontwikkeling buurtwerk. (Netwerkontwikkeling, Ondersteuning voor buurt en
jongeren organisaties)
Doel: steun aan CBO’s , NGO’s ter stimulering om activiteitentbv de jeugd te
organiseren en om onderling samen te werken. Regelmatig contact onderhouden met
diverse jeugd/ buurtorganisaties (telefonisch, schriftelijk, bijeenkomsten,
samenwerking bij activiteiten).
Bevordering van Gemeenschaps ontwikkelingswerk Pilot Programma in
het kader van (Gezinscoaching, Gezinsbegeleiding, Individuele
maatschappelijke begeleiding voor jongeren en ouders)
Teneinde meer invloed te hebben op het gedrag van jongeren zal in een der buurten
een pilot programma worden geïmplementeerd waarbij naast de gebruikelijke
buurtwerk en vormingsactiviteiten speciale aandacht zal worden besteed aan
gezinsbegeleiding en coaching. Dit laatste zal samen met de overige Ministeries die
ook met deeltaken van het jeugdbeleid belast zijn worden uitgevoerd. Voor de
risicogroep ( tienermoeders) is voor het jaar 2015 een compleet
begeleidingsprogramma met vernieuwde inzichten mbt de individuele begeleiding en
coaching ontwikkeld. Onnodig aan te geven dat bij nieuwe beleidsuitgangspunten
meer menskracht ( personeel) nodig is.
Beleidsprogramma 123 Youth at Risk
No
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

OMSCHRIJVING
Individuele en groepscounseling en Begeleiding
Het intensief begeleiden en counselen van jonge moeders
Studie en huiswerkbegeleiding tienermoeders.
Het tot stand brengen van de actieve participatie van tienermoeders in het
onderwijs proces
Vooronderzoek decentralisatie t.b.v begeleidingsprogramma in Wanica en
Brokopondo
Vaktrainingt.b.v scholierenmoeders.
Aanleren vakbekwaamheid t.b.v doelgroep
SexualEducationt.b.v VOJ school te Brokopondo / Nickerie
Partnerbegeleiding
Begeleiding en opvang vaders in het project scholieren moeders
Pre Counseling Training t.b.v Brokopondo en Sipaliwini
Trainers in vaardigheden voor begeleiding en opvang scholieren moeders.
Vormingsweekend (s) t.b.v scholieren moeders
Vormingskampen voor risico jeugd zonder thuis begeleiding (s) t.b.v vijf
districten
Parttime medewerkers t.b.v Counseling en Coaching werkzaamheden
Totaal

BEDRAG
100.000

100.000
125.000
100.000
75.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000
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Beleidsmaatregel 124 Subsidie aan Stichting Suriname Anti Doping
Autoriteit
De Stichting Suriname Antidoping Autoriteit zal in het dienstjaar 2015, wederom
mogen rekenen op middelen van de overheid. Deze Doping Autoriteit heeft tot taak
het gebruik van verboden middelen en methoden binnen de sport, uit te bannen en
zal in samen werking de daarvoor in aanmerking komende instanties die regelgeving
op dit stuk uitvoeren en maken. Binnen dit kader zullen er een aantal doping testen
worden afgenomen, alsook awareness en educatie programma’s worden uitgevoerd.
Het verzorgen van Workshops, Trainingen en het organiseren van verschillende
vergaderingen en activiteiten in het kader van doping en antidoping, behoren tot de
werkzaamheden van de doping autoriteit. De raming voor deze activiteiten is
SRD 150.000, =.
Beleidsmaatregel 125 Jeugd en Sport ontwikkeling Regionale Gebiedsdelen
Om het geïntegreerd Sport en Jeugdbeleid beter tot zijn recht te doen komen en om
meerdere gebieden in het land te kunnen bereiken, heeft het Ministerie een Nieuw
onderdirectoraat “Recreatie en Sport” Binnenland ingesteld. Dit Onderdirectoraat
heeft ten doel de participatie van de Jeugd en Volwassenen over het gehele land aan
bewegings-, sport en jeugd activiteiten te bevorderen en om de
gemeenschapsontwikkeling in de ruimste zin des woord aan te pakken. Sport is een
bindmiddel waarmee de gemeenschap in het binnenland met de rest van het land en
de regio verbonden zal worden. Het Surinaams programma welke gericht is op
bewegen, gezondheid, talentontwikkeling, vroege herkenning van het talent middels
sportbuurtwerk/gemeenschapontwikkeling (Hoe fit is Suriname) zal een leidende rol
vervullen in dit kader.
De programma’s, activiteiten en projecten komen overeen met wat in andere
gebieden van het land wordt gedaan, maar nu dan voor de specifieke doelgroep.
Deze beleidsmaatregel is speciaal daartoe in het leven geroepen. De raming voor
2015 bedraagt SRD 1.000.000,=.
NO

OMSCHRIJVING

BEDRAG

IEDEREEN ACTIEF
1

Hoe Fit is Suriname
Training en begeleiding van Kader
Gemeenschapsontwikkelingsactiviteiten Sport en Jeugd: PAS Competities
(zwemmen, atletiek, voetbal, basketbal), voorlichting, netwerkontwikkeling,
uitzend service
Sportieve Recreatieve activiteiten
Sport en Recreatie activiteiten voor Mensen met een beperking (jong en oud)
Schoolsportevenementen

250.000

2015
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Health Promotion: Meer Bewegen voor ouderen en Bestijding Obesitas en andere
NCD's (Chronische aandoeningen)

100.000

ONTWIKKELING JEUGD EN BURGERSCHAP
3

Vakantie bestedingsprojecten en Naschoolse/ buitenschoolse vorming

100.000

JEUGD IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
4

Diverse Jeugd en Sport uitwisselingsprojecten

200.000

INFRASTRUCTUUR
5

Logistiek en Transport

100.000

6

Aanleg en onderhoud Sport en Jeugdaccommodaties

250.000

Totaal

1.000.000

Beleidsmaatregel 126 RegionalSports Academy (RSA)
Hoofddoel RSA
Regionale Sport Academie, vanwaar de coördinatie en integratie van projecten en
programma’s voor Topsport in de Regio, worden gemanaged met verbindingen naar
Jeugd en Cultuur en Gender mainstreaming. Het concept van RSA bestaat uit 6
peilers: Onderwijs, Talentontwikkeling, Topsportontwikkeling, Onderzoek, Sport
toerisme en Sport trainingskampen.
Talentontwikkeling zal binnen deze RSA een voorname plaats innemen, en daardoor
de jeugd van Suriname en de Regio een gedegen toekomst in de sport bieden. De
RSA wordt een Modern Sportcentrum met sportfaciliteiten voor minimaal 8 takken
van Sport, een Congres centrum, een Medisch centrum, Collegezalen,
kantoorruimten en een gastenverblijf (van minimaal 1000 man) en
Opleidingsinstituut voor diverse opleidingen w.o:

1. Certificaat/diploma in Sport Studies;
2. Bachelors degree in Sport Studies (Sport management, Sport Science, Sport
for Development, Physical Education)

3. Masters degree in Sport Management;
4. International Masters in Sport for Development.
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Verder zal RSA voorzien in een modern Onderzoekscentrum t.b.v.
Sportwetenschappelijk onderzoek en begeleiding; een school voor talenten;
programma’s die moeten voorzien in de opvang en eventueel begeleiding van
topsporters lokaal en uit de regio; programma’s die moeten voorzien in de opvang
van internationale en regionale sportselecties voor zomer- kampen en programma’s
die de RSA in staat stellen een zodanig management te voeren dat zij
zelfvoorzienend wordt. RSA zal zich ook richten op algemene informatie
voorziening en het verzorgen van voorlichtingprogramma’s over het werk en
activiteiten van RSA en zal de adviserende instantie ten behoeve van de overheid en
de landelijke sportorganisaties inzake (inter) nationale aangelegenheden zijn op het
gebied van Sport en talentontwikkeling.
Curriculum ontwikkeling en Programma’s:
De Onderwijs poot van de RSA is reeds op 8 maart 2012 tijdens de 23 ste tussentijdse
Caricom Staatshoofden vergadering officieel van start gegaan en de eerste certificaat
opleiding in “Sport Studies” ving aan op 16 april. Deze opleiding is succesvol
afgerond in november 2012 en de tweede die in april 2013 van start is gegaan werd
in november afgerond.
In 2015 gaat eveneens van start de Masters in Sport Studies, de MBO opleiding voor
talent coaches, alsook de opleiding social coaches en de opleiding “kansen regie”
(gebiedsontwikkeling) voor sport ambtenaren. Er zijn i.s.m. lokale, regionale en
internationale organisaties en kennisinstituten meerdere High Performance trainingen
via RSA gehouden.
Het resultaat van de in augustus 2012 gehouden Summer Camp is meer dan goed
geweest. Van de Impact Basketball Academy in Florida-USA hebben 2 coaches die
hebben geparticipeerd een beurs voor 9 maanden gehad. Twee mulo school en twee
middelbare school studenten zijn eveneens in aanmerking gekomen voor een beurs.
Er zal een aanvang gemaakt worden met wetenschappelijk onderzoek en er zullen
diverse deskundigen worden aangetrokken om voor project management en
consultancy werkzaamheden.
Per ingaande april 2013 is de stichting RegionalSports Academy opgericht en een
college van bestuur ingesteld. Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van
SRD 1.750.000,= begroot.
NO

OMSCHRIJVING

BEDRAG

SPORT TALENTONTWIKKELING
1

Instelling, instandhouding en verdere uitbouw RegionalSports Academy: o.a.
bestuur, commissies en personeel

300.000

2

Opleidingen in Sport Studies en Special Interest Courses

750.000

3

Project Management,Consultancyen promotion

250.000

4

High Performce Training en begeleiding

300.000

5

Sport wetenschappelijk onderzoek

150.000

Totaal

1.750.000
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Beleidsmaatregel 127 Versterking Jeugd- en Gemeenschapsontwikkeling
Jeugd en gemeeenschapsontwikkeling moet leiden tot het creëren van
randvoorwaarden voor versterking en actieve participatie van jongeren in
ontwikkeling en de versterking van de actieve participatie van gemeenschappen bij
het creëren van condities voor optimale ontwikkeling van jongeren. Als hoofd
strategie zal participatieve gemeenschapsontwikkeling gebruikt worden. De nadruk
wordt hier gelegd op participatie van de gemeenschap en zelf verantwoordelijkheid
nemen voor de ontwikkeling. Het accent zal in het dienstjaar 2015 liggen op het
versterken van buurtorganisaties. De jeugd uit te rusten met vaardigheden en kennis
tot het maken van verantwoorde keuzen. Jeugdigen in achterstand situaties krijgen
ruime aandacht met als doel het reduceren van criminaliteit, tienerzwangerschappen,
dropouts en Hiv gerelateerde vraagstukken.Voor het uitvoeren van deze activiteiten
zullen landelijk multifunctionele gemeenschap en sportcentra worden
opgezet,verspreid over de districten,waar deze faciliteiten ontbreken en er sprake is
van kinderrijk gebied en goede participatie bij buurt activiteiten. Het totaal begroot
bedrag is SRD 1.000.000, -.
Beleidsmaatregel 129 Health Promotion
Bewegingsarmoede en obesitas vormen een snel groeiend probleem. Het vermoeden
bestaat dat vooral in de aandachtsgebieden met diverse sociaal economische
problemen, overgewicht zorgwekkende proporties aanneemt. Buiten spelen en sporten
blijft moeilijk vanwege het ontbreken van geschikte sportveldjes, financiële middelen
en adequate begeleiding.
Speciale aandacht gaat daarom uit naar het belang van sport en bewegen voor een
gezond gewicht. Het sportbuurtwerk en schoolsport vervullen hierin een belangrijke
rol, vooral daar waar het gaat om voorlichting over gezonde voeding.
Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken zal met alle organisaties en ministeries (w.o.
Volksgezondheid) werkzaam op dit gebied samenwerken, om dit urgent probleem
structureel aan te pakken.
Er zal op structurele en professionele wijze aandacht worden gegeven aan onze
senioren burgers, door ze in beweging te brengen en te houden met het oog op
verbetering van de kwaliteit van het leven.
Er zullen verschillende “Healthy life style” programma’s in het leven geroepen
worden, alsook het landelijk uitvoeren van voorlichtings- en awareness compagnes.
Een van de opdrachten aan ons ministerie vanuit de deelnemers aan de
sportcongressen is het vaststellen van de Surinaamse Norm van Bewegen. Volgens de
congresgangers kan voorzichtig geconcludeerd worden dat Suriname geen beweeg
cultuur heeft.
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De nationale beweegnorm moet inzicht geven in het verband tussen frequentie, duur,
intensiteit, type en de totale hoeveelheid lichamelijke activiteit die nodig is voor de
preventie van (chronische) ziekten.
Wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen, met een algemene beschouwing over
voordelen, type, hoeveelheid, frequentie, intensiteit, duur en totale omvang van de
lichamelijke activiteit die nodig zijn ter bevordering van de gezondheid, is
belangrijke informatie voor beleidsmakers die aandacht willen besteden aan
lichamelijke activiteit op bevolkingsniveau en die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van richtlijnen en het beleid op regionaal en nationaal niveau over de preventie en
bestrijding van (chronische) ziekten. Intussen is door de Minister van Sport en
Jeugdzaken een Commissie bestaande uit wetenschappers en andere deskundigen
geïnstalleerd om aan bovengenoemde opdracht te werken.
Ter evaluatie van de activiteiten rond de beweegnorm en healthy life style
activiteiten, zullen er diverse sportcongressen aangaande deze en aanverwante
thema’s worden georganiseerd.
In de begroting is onder het beleidsprorgramma 129: Health promotion, onder de OP
maatregel “Iedereen Actief” de instelling van een commissie voor onderzoek en
vaststelling van de Surinaamse norm voor bewegen opgenomen.Voor het dienstjaar
2015 is een bedrag van SRD.500.000 opgenomen.
NO

OMSCHRIJVING

BEDRAG

1

Het opzetten van awareness en bewustwordings programma's in het kader van
bewegen als preventiemiddel en verbetering van de gezondheid en het algemeen
welzijn dit in het binnenland, de districten en Groot-Paramaribo.

25.000

2

Opzetten van landelijke awareness campagnes over gezonde leefstijl

50.000

3

Het verzorgen van landelijke voorlichtingprogramma’s m.b.t. gezonde levensstijl,
HIV/aids, Alcoholmisbruik

30.000

4

Het organiseren van en deelname aan regionale en internationale
bewegingsactiviteiten : World Challenge Day,Caribbeanwelness Day, Wereld
Gezondheidsdag

20.000

Het stimuleren en stuctureel opzetten van het programma Ouderen in Beweging ( OIB )
25.000

5

6

Het opzetten van speciale Healty Life Style programma's ; Kicking
Aids Out , Jump Rope for Heart, Caribbean Healty Life Style program ( CHLP ) Ready
and Able

25.000

7

Bestijding Obesitas en andere NCD's

50.000

8

Vaststelling van de Surinaamse norm voor bewegen: instelling commissie, onderzoek
en vaststelling

25.000

9

Organisatie Nationaal Sport congressen gericht op health promotion en aanverwante
onderwerpen

10

Awareness programmas t.b.v. de schooljeugd (Jeugd Instituut)
Totaal

50.000
200.000
500.000
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Tabel ll
Beleidsmaatregel

Beleidsmatig bereikt 2014

Verwachte realisatie 2015

Beleidsgebied : Welzijn
100: Intensievere aanpak van de Recreatiesport, de Jeugdsport en Bewegingsrecreatie
01 Pupillen
• Aspiranten
De uitvoering van de PAS
•
Sport (PAS)
competitie als onderdeel van
competitieDoel:
hoe fit is Suriname is in
Het structureel
voorbereiding en zal na
versterken van de
goedkeuring bij de RVM in
basis voor de
uitvoering gaan.
piramidale opbouw
• De takken van sport zijn • :
van de sport in
Voetbal; atletiek; volleybal;
Suriname. Het accent
basketbal.
zal in deze periode
Landelijk in de verschillende
liggen op Atletiek, •
districten.
Voetbal, Basketbal
en volleybal.
• Samenwerking met INS voor
Uitbreiding zal naar
talent
begeleiding
en
mogelijkheden
ontwikkeling.
geschieden.
• Aan het einde van het jaar
krijgen wij een landelijke
finale in Paramaribo.

PAV is geïntegreerd in Hoe
Fit is Suriname en wordt
landelijk uitgevoerd i.s.m.
met verschillende partners en
afdelingen
binnen
het
ministerie, w.o. het INS

02 Buurtsport
Buurtsport Ontwikkeling vind het•
ontwikkelingDoel:
gehele jaar door plaats en zal
Het plegen van een
als Hoe Fit is Suriname (HFIS)
aantal interventies
landelijk verder gaan.
binnen de
gemeenschap met het
•
oog op verbetering
van de kwaliteit van
de sport - en recreatie
•
beoefening, en de
aanpak van de jeugd
en jongeren
problematiek in stad,
district en
binnenland.

Het Sport buurtwerk, (HFS)
wordt
landelijk
geïmplementeerd met diverse
partners en het directoraat
Jeugdzaken.

Het organisatie niveau zal
significant omhoog gaan, na
het upgraden of opleiden van
het personeel.

Met de ervaringen afgelopen
jaren,
zal
de
aanpak
geprofessionaliseerd worden.
Er zal een uitbreiding
plaatsvinden naar meerdere
buurten per district.
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03 Vakantie activiteiten
•
In de vakantie wordt
er aan de jeugd de
mogelijkheid
geboden om aan
zinvolle
vrijetijdsbesteding te
doen. De jeugd krijgt
de gelegenheid in de
verschillende
•
buurtcentra te
participeren aan
verschillende spelen
en vormingswerk

04 Schoolsportevenementen
•
Nationaal;
Schoolzwemmen;
SchoolsportDoel:
De organisatie van
sportactiviteiten voor
scholieren met het oog op
verbetering van de
•
kwaliteit van de sport- en
recreatie beoefening in
schoolverband, waardoor
er een betere basis wordt
gelegd voor de verdere
ontwikkeling van de
jeugdsport en de topsport.

•

•
Als onderdeel van HFIS wordt
Landelijk in de grote vakantie
aan de Surinaamse jeugd de
mogelijkheid geboden om aan
recreatie,
sport
en
vormingswerk deel te nemen.
Dit gebeurd instede van
s’middags
nu
in
de
•
ochtenduren in de diverse buurt
en sportcentra.
Vakantie zwemmen wordt
wederom uitgevoerd i.s.m.
particuliere zwembaden. Dit is
een verlengstuk van het
schoolzwemmen dat doorloopt
gedurende de vakanties, met
als doel zoveel mogelijk
kinderen
zwemvaardig
te
maken
Het GLO schoolzwem project
voor de vierde klassen vind
het gehele jaar door plaats. In
het
district
Wanica,
Commewijne en Nickerie
worden
zwemexamens
afgenomen
In voorgaande jaren zijn
afgewerkt
voor
wat
schoolsport betreft : Atletiek,
slagbal, Voetbal en Volleybal,
jongens/meisjes onder de
GLO scholen.
Deze
schoolsportevenementen
hebben nu reeds talenten
opgeleverd voor de IGS
spelen.
Naast het GLO schoolsport
wedstrijden, wordt in het
nieuwe
schooljaar
een
aanvang gemaakt met het VOJ
en VOS schoolsporttoernooi
in de takken van sport:
Atletiek, voetbal, volleybal en
slagbal.
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De vakantie activiteiten zijn
volledig geïntegreerd binnen
HFIS en komen jaarlijks in de
paas- en grote vakantie aan
de orde, met uitbreiding van
het
aantal
buurt
en
sportcentra
Het vakantie zwemmen in
samenwerking
met
de
particuliere zwembaden zal
na positieve evaluatie worden
bijgesteld en uitgebreid.

Uitbreiding van
samenwerking met nog
3 particuliere
zwembaden.
De
schoolsportevenementen
zijn landelijk
voortgezet en
uitgebreid.
De incidentele
schoolsportdagen op
verzoek van de diverse
scholen zal worden
voortgezet.
Ondersteuning met
sportmateriaal en
prijzen voor incidentele
en structurele
schoolsport en andere
toernooien zal onverkort
worden voortgezet
vanwege de grote
behoefte.
Continuering GLO, VOJ,
VOS
scholen competities

2015
05 Sportieve Recreatie
•
activiteiten (nationale en
internationale
evenementen z.a.) Dag van
de Republiek,
Emancipatie,
Arbeidersdag,World •
Challenge Day, World
•
Harmony Run,
Interdepartementaal •
tournooi)Doel:
•
Het uitvoeren van
•
activiteiten binnen de
•
gemeenschap met het oog
op de toename van de •
sport - en recreatie
beoefening, en de aanpak
•
van de Breedte Sport in •
stad en district. Deze
activiteiten zullen steeds
op en rond de nationale en
internationale
hoogtijdagen worden
gepleegd.
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In 2015 zullen in de
hoogtijdagen de
recreatieveactiviteiten
wederom de nodige
aandacht krijgen.

Op verschillende hoogtijdagen
worden er activiteiten c.q.
projecten uitgevoerd: (19 maart
/1mei/1juli/9aug/30augustus
/25november /5december
/25december).
Lantiman toernooi
Internaten toernooi
Personeelssport
Vogelwedstrijden
Streyboto
Hengelwedstrijden
Sport, Recreatie en gezondheids
beurs
Fietsen rally
Deelname aan Wandelmars. Het
zijn activiteiten die het gehele
jaar door plaats vinden. De
activiteiten op stapel voor dit
jaar zijn: lantiman toernooi,
personeelssport en srefidenise
activiteiten

06 Volksspelen:
DDefositenprey hebben een
Sportzaken Fositenprey
landelijk karakter. Zij zijn in
landelijk, Volksspelen op het
hoogtij dagen,
buurtsport gebeuren
Volksspelen in Buurten.
geïncorporeerd en worden in
Doel:
een landelijke competitie
Het organiseren van
afgewerkt. Op deze manier
diverse
blijft het aantrekkelijk voor de
jeugd.

•

Voortzetting van deze
activiteiten. FositenPrey
competitie in alle 10
districten van Suriname.

•

De volksspelen worden
binnen de gemeenschap
als Healthy Lifestyle
activiteiten gestimuleerd

2015

62

No. 129

bewegingsactiviteiten die
behoren tot het pakket van
sociaal culturele
activiteiten van onze
samenleving, met als doel
een bijdrage te leveren aan
de vrijetijdsbesteding van
vooral de jeugd, het
kweken van waardering
voor het eigenen,
bevordering van de
integratie in onze
samenleving.
07 Sport en bewegingsIn Samenwerking met het
activiteiten voor mensen
platform voor mensen met een
met een Beperking)Doel: beperking, Sport Unlimited
De Organisatie van
Suriname (SUS) en Be
activiteiten met een lage
Innovatieve zijn reeds 3
drempel en aangepast aan
sportdagen voor deze
de mogelijkheden van
doelgroep georganiseerd
deze doelgroep, om
zodoende het motorische
vermogen te bevorderen
en het plezier van bewegen
te laten ervaren.

Ondersteuning van
scholen voor mensen
met een beperking met
sport en
bewegingsactiviteiten
Voortzetting van de
samenwerking met SUS
door personeel voor
deze organisatie ter
beschikking te stellen en
de jaarlijkse sportdagen
mede te organiseren

08 Instandhouding Bureau Institutionele versterking door de
OD R&S
aanschaf van
kantoorbenodigdheden;
apparatuur, computers,
bureaus; bureaustoelen;
printers; filekasten etc.)

De dienstverlening en de
representatie van het
Onderdirectoraat
Recreatie en Sport zijn
op een zodanig niveau
dat de out put en de
efficiëntie duidelijk
zichtbaar zijn.
Het onderdirectoraat
Recreatie & Sport heeft
een professionele aanblik
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09 Sport in het Binnenland
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Sport in het binnenland is
speciaal op de begroting
opgebracht, omdat de kosten
van logistiek vrij hoog zijn.
Wij willen toch wel
sportactiviteiten naar de
mensen toe brengen. Sport en
sportieve recreatie activiteiten
worden ontplooit in de
verschillende dorpen in het
binnenland.
Hiertoe is er en speciale
beleidsprogramma (125) in
het leven geroepen.

Beleidsmatig bereikt 2014

Alle activiteiten in dit
kader worden via
beleidprogramma
125 uitgevoerd

Verwachte realisatie 2015

Beleidsgebied 4:
WELZIJN
102. Voorzien in de ontwikkeling van de Jeugd, ter ondersteuning van het algemeen Jeugdbeleid
01 Educatieve
dagtochten
Doel; VOJ/VOS
leerlingen kennis
doen maken met
diverse
matschappelijk
relevante instanties
en
bedrijven/historische
oorden/musea e.d

- Scholen/

02 Uitzendservice
Doel; schoolgaande
jongeren van 15 jaar
en ouder de
mogelijkheid
bieden
voor
een
“vrijetijdse baan”

In samenwerking met de
Jongeren werkgroep OD
Jeugdcentra een systeem
ontwikkelen waarbij (i.s.m. het
bedrijfsleven) jongeren in de
gelegenheid worden gesteld om
kleine vrijetijdse banen uit te
oefenen.

Jeugdorganisatie ondersteund bij
organisatie van Educatieve
Dagtochten

Idem
Buurt/ jeugdorganisaties en scholen zijn
ondersteund bij het initiëren en
uitvoeren van educatieve dagtochten

- In de vakantie perioden zijn
verschillende dagtochten
uitgevoerd.

Uitvoer en verbreding van dit
systeem tot een daadwerkelijke
uitzendservice voor en door
jongeren.

2015

64

No. 129

03 Nationale
uitwisseling
Doel; wederzijdse
kennismaking
middels persoonlijke
kontakten en
middels
correspondentie ter
bevordering van
onderlinge begrip en
solidariteit

Scholen/ organisaties ondersteund Buurtorganisaties, jongeren organisaties
bij uitwisselingsprogramma’s
hebben uitwisselingsprogramma’s
uitgevoerd

04 Voorlichting in het
kader van
bevordering
gemeenschapontwikkelings
werk
Doel; bewustmaking
van de
Jeugdproblematiek
(HIV/AIDS/
Drugs/Criminaliteit
etc) en beïnvloeding
van attitude dmv
voorlichting over
werkzaamheden van
het onderdirectoraat
Jeugdcentra

In sociaal zwakke buurten in
Paramaribo en districten
uitgevoerd. Buurtorganisaties
ondersteund bij de organisatie
van voorlichtingsbijeenkomsten over diverse
onderwerpen, tevens vergroten
en verbreding van de
zelfwerkzaamheid van
buutorganisaties

(a)Voorlichting op buurtniveau;
wordt uitgezet. Uitbreiding van de
voorlichtings activiteiten op
buutniveau, vanwege decentralisatie
(b) Versterken van
Buurtorganisaties

05 Vakantie
bestedingsprojecten
Doel; jeugdigen
tussen 5 en 25 jaar
de mogelijkheid
bieden tot zinvolle

Uitgevoerd in de
vakantieperioden (jaarlijks
terugkerend) Verschillende
zinvolle
Vrijetijdsbestedingsactiviteiten

Ook in 2015 uitvoeren
Worden verschillende zinvolle
vrijetijdsbestedingsactiviteitenuitgevoerd
in de vakantie
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vrijetijdsbesteding

06 Training en begeleiding
van Kader
Doel: vergroten van de
kwaliteit van buurt- en
jeugdwerk;
bevorderen van
betrokkenheid van
ouders bij het onderw.
Proces; vergroten van
zelfwerkzaamheid

Training opgezet t.b.v.
jeugdwerkers/buurtorganisatiesJonger
en werkgroep jeugdcentra, financiële
middelen ook gezocht bij donoren

De buurtorganisaties
Jongerenwerkers en de
jongerenwerkgroep jeudgcentra
zijn uitgerust met vaardigheden
om de kwaliteit van het buurt en
jeugdwerk te vergroten

07 Netwerkontwikkeling
Doel: steun aan CBO’s
en NGO’s ter
stimulering om
activiteitentbv de jeugd
te organiseren en om
onderling samen te
werken

Regelmatig contact onderhouden met
diverse jeugd/ buurtorganisatie
(telefonisch, schriftelijk,
bijeenkomsten,
samenwerking bij activiteiten)

Idem
Het regelmatig contact tussen
diverse buurten en jongeren
organisaties is verduurzaamd

08 Naschoolse/
buitenschoolse
vorming Doel: opvang
en begeleiding van
jeugdigen van 5-15 jaar
ter bevordering van
creatieve vermogens,
verbetering van
schoolprestaties en
vermindering
van dropouts

De naschoolse c.q buitenschoolse
vormingsactiviteiten zijn
voornamelijk uitgevoerd in de
sociaalzwakke buurten in Par’bo en de
districten

De naschoolse
vormingsactiviteiten hebben
geresulteerd in het vergroten
van de creatieve vermogen en
de verbetering van de
schoolprestaties en
vermindering van de dropouts

09 Voorlichting w.o
informatie beurs ect
Doel: het doen
verstrekken van
informatie over
opleidings-,
trainingsmogelijkheden
en hulp-en
dienstverlenende
instanties aan
Surinaamse jongeren
van 12 jaar en Ouder

Het houden van een mini jongeren
informatiebeurs met informatie
over opleidings mogelijkheden

Uitbreiding naar een maxi
jongeren informatiebeurs met
informatie over opleiding- en
trainingsmogelijkheden, hulpen
dienstverlenende instanties en
beroepsmogelijkheden zullen 2
mini info beurzen worden
georganiseerd
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Afdeling Nationale Internationale Betrekkingen
01

Projekten

Verwachte resultaten 2014

Verwachte resultaten 2015

103. Ondersteuning
instellingen met
jeugdprogramma’s
Facilitering
CYA’s

Het hoofddoel van de CYA’s is het
promoten van de CSME alsook het
initiëren van projecten die
betrekking
projecten
hebben op de problematiek van
jongeren
op regionaal niveau bv. Hiv/aids,
onderwijs, enz. De Cya’s hebben de
vrijheid om zelf hun projecten te
initiëren
en uit te voeren samen met het
Youth
officerskorps in overleg met de
afdeling
NIB. In 2014 zullen programma’s
geïnitieerd worden ten behoeve
van de doelgroep

Het te verwachten
resultaat is dat MEER
jongeren middels
voorlichting en participatie
bewuster wordt omdat zij
in de gelegenheid gesteld
worden om te discussiëren
over de problematiek
waarmee zij te kampen
hebben. Ook moeten zij
in staat zijn om
oplossingsmodellen aan te
dragen voor hun
problematiek. Het
verschaffen van
voorlichting over allerlei
issues alsook de
CSME moet ervoor zorg
dragen dat jongeren bewuster
worden gemaakt mbt hun
keuzes

Aangezien het werk van de
ambassadeurs
en hun korps veelal
en
gebaseerd is op het zelfstandig
werken. Is het van eminent belang
om ze skills bij te brengen die
ertoe moeten leiden dat zij hun
werk naarbehoren kunnen doen.
Trainingen die o.a.
belangrijkzijn: projectschrijven,
onderhandelingstechnieken,
vergadertechnieken, budgettering,
omgaan met media enz.
Aangezien het personeel van NIB
ook nauw betrokken
is bij de activiteiten van de
Ambassadeurs worden zij ook in
de gelegenheid gesteld de
trainingen te volgen.

Goed opgeleide jongeren die
instaat zijn hun werk naar
behorenuit te voeren vanwege
deopgedane kennis
envaardigheden. Waardoor het
programma gedurende hun zittings
periode tot een goed eind wordt
gebracht en dat zij in hun verdere
loopbaan de opgedane ook goed
kunnen gebruiken.

02 Capaciteitsversterking
CYA’S/MDG’S
Personeel

2015
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Facilitering projekten
MDG’s

Het MDG programma bestaat sinds
2006 en is voortgevloeiduit de first
ever Global Youth Leadership
Summit in New York.
De belangrijkste taak van de UN
MDG YA is de Surinaamse
jongeren zoveel als mogelijk
bekend te maken met- en
betrekken bij activiteiten in het
kader van de MDG’s. Hierbij is
het gebruik van sport, cultuur en
jongeren

No. 129
Alle Surinamers in het bijzonder
jongeren moeten kennis dragen
over de 8 ontwikkelingsdoelen en
actief participeren bij het realiseren
van deze doelen in 2015. Dit kan
geschieden middels voorlichting,
actief ondersteunen van jongeren
en organisaties, enz.

participatie als methode
gehanteerd ter realisatie van de
activiteiten. Aangezien onze
jongeren een wezenlijke bijdrage
leveren in het realiseren van de
doelen is het de taak van het
Ministerie hen te ondersteunen. In
2014 zullen de jongereneen aantal
projecteninitiëren waaronder het
schoolpakketten project tbv
kansarmejongeren
04

Op uitnodiging van het Caricom
Reis- en
verblijfkosten CYA’s Secretariaat en andere organisaties
en MDG’s
worden de jeugdleiders in de
gelegenheid gesteld om van
gedachten te wisselen over
vraagstukken de jongeren
rakende.
Daarnaast zijn erook meetings/
trainingen vanuit het Carisec
speciaal ontwikkeld
voor de CYA’s. De bijdrage van
Suriname resulteert meer in het
voorzien van daggeleden,
airporttax, transport.
Gaat het om uitnodigingen van
andere organisaties dan moeten de
totale kosten vergoed worden door
Jeugdzaken

Het verwachtte resultaat is dat
jongeren hun land en problematieken
ook op regionaal niveau kunnen
entameren. Zij worden ook in staat
gesteld te kunnen netwerken met
andere jongeren alsook organisaties
waardoor zij in staat zullen zijn om
samen meer van de grond te krijgen
mbt de Youth issues.

2015
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Uitwisseling
binnen/buitenland

Binnen dit project proberen wij
naast de jeugdleiders ook andere
jongeren in de gelegenheid te
stellen om hun kennis te verbreden
op zowel nationaal, regionaal als
internationalniveau. Hierbij kan
gedacht worden aan uitwisseling
metdistriktsjongeren onderling
alsook met jongeren in Paramaribo
of jongeren van de verschillende
buurtorganisaties in de
gelegenheid te stellen om een
conferentie/meeting bij te wonen
in het buiten. Vaak worden ook
scholen (op verzoek) ondersteund
door het beschikbaar stellen van
bv. Transport voor een educatieve
dagtocht of

No. 129
Het resultaat is dat ook andere
jongeren in de gelegenheid gesteld
worden om hun kennis te verbreden
en dat te gebruiken in de
verschillende gemeenschappen
waardoor de positie
van de jeugd verbeterd
wordt.

schoolreis. Bij grote activiteiten
zoals Carifesta worden jongeren
met talent gefaciliteerd door het
Ministerie.
06

Evaluatie jaar
programma’s met
alle actoren binnen
NIB

Afdeling
Coöperatieve
Jongeren

Om na te gaan als wij gedurende
het helejaar op de goede weg
waren wordt er aan het eind van
het jaar geëvalueerd met het
personeel, alsook met de
jeugdvertegenwoordigers.
Deze evaluatie stelt ons in de
gelegenheid om onze activiteiten/
programma’s bij te stellen of te
continueren waardoor wij ook de
wijzigingen kunnen aanbrengen in
ons volgend jaar plan.

Verwachtte resultaat:
Het steeds perfectioneren
van het werk van de
jongeren alsook van de
afdeling met alsgevolg dat
de programma’s beter
afgestemd worden op de
doelgroep.
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Projecten

Verwachte resultaten 2014

Verwachte resultaten 2015

01

Houtbewerking
Training

Leerlingen van de Tata Colin
school en van het Jeugd
Opvoedings Gesticht (J.O.G) zijn
getraind en kunnen bedden en
kasten produceren.

Fase 2: De pupillen van de
kennedyschool, J.O.G, Tata Colin
school, Voj Albina en Djumu
kunnen getraind zijn in het maken
van bedden en kasten en kunnen
zodoende een financieel
onafhankelijk bestaan leiden.

02

Social Enterprises

In totaal zijn 40 jongeren getraind
van de Padvinderij van
Bersaba&Coronie en 16 jongeren
van Stichting in de Ruimte. Bij
Stichting in de Ruimte gaat het om
jongeren met een beperking. Zij
zijn in staat eigen groenten en
vruchten te produceren voor eigen
gebruik en voor de verkoop.

De pupillen van Bondroe
Makandra, Padvinderij van
Coronie&Bersaba en jongeren van
Galibi zullen getraind zijn in de
tuinbouw om daarmee in hun
levensonderhoud tevoorzien, terwijl
van Geyersvlijt en omgeving
zelfvoorzienend zijn m.b.t. hun
groeten behoeften.

03

Cellulair reparatie
Training

Dropouts en kansarme
schoolgaanden krijgen de tools om
zelf hun zakgeld te verdienen.
baan vinden

Jongeren worden
zelfvoorzienend m.b.t
tot hun zakgeld.

04

Kapperstraining

Dropouts en kansarme
schoolgaanden trainen zodat ze hun
eigen zakgeld kunnen verdienen
door hun eigen barbershop op te
zetten of ergens een.
In totaal gaat het om 150 jongeren.

05

Textiel
bewerking
Training (Tye&Dye)

Acht (8) Tye&Dye Clubs zijn
opgericht en de jongedames zijn
dus in staat hun eigen inkomen te
genereren.

06

Serveren

Vijftig jongeren van Albina en
Nieuw Nickerie zullen getraind
zijn om professioneel te
serveren
en zodoende meer
ontplooings kansen hebben
in de maatschappij

07

Kalebas handycraft
Training

Twintig (20) jongeren van Atjoni en
Pokigron zullen in staat zijn
souveniers te produceren van
kalebas om daarmee in hun
levensonderhoud te voorzien.

2015
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08

2 takt motor reparatie
Training

Vijftien (15) dropouts van
Albina en omgeving zullen
in staat zijn om hun brood
te verdienen met het
repareren van buitenboord
motoren.

09

Ondernemerschap

Jongeren van de LBGO tot de Adek
zullen wegwijs gemaakt worden
m.b.t. ondernemerschap

10

Weven & Vlechten

Vijftijg (50) jongeren van Albina en
Paramaribo zullen getraind zijn in
weven en vlechten van haar om
daarmee een zelfbestandig bestaan
op te bouwen.

Afdeling Jeugd
Instituut
01

Oriëntatiebezoeken
in de
districten
Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie,
Para, Paramaribo,
Saramacca, Sipaliwini
en Wanica.

Het maken van afspraken met de
verschillende actoren op het gebied
van jongeren in de leeftijd klasse
van 12 tot en met 25 jaar voor het
verzorgen van diverse
voorlichtings-projecten z.a.
Gezonde Voeding, Milieu, Seksuele
vorming, Brandpreventie en
Rampenbeheersing.

In de districten Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini
en Wanica worden diverse
voorlichtingsprojecten gegeven.

02

Voorlichtingsproject
Gezonde Voeding
Te Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie,
Para, Saramacca,
Sipaliwini en Wanica.

Het bewustzijn creëren bij alle
jongeren zowel in Paramaribo als
ook de omliggende districten
rondom Paramaribo omtrent
gezonde voeding.

Jongeren van Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Saramacca, Sipaliwini en Wanica
weten wat gezonde voeding is en
gedragen zich dienovereenkomstig.

03

Voorlichtingsproject
Milieu Te
Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie,

De jongeren aanleren om
verantwoordelijk om te gaan met
het milieu.

Jongeren van Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Saramacca,Sipaliwini en Wanica
weten op een verantwoordde manier
om te

2015
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Para, Saramacca,
Sipaliwini en
Wanica.

No. 129
gaan met het milieu.

04

Voorlichtingsproject
Seksuele vorming
Te Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie, Para,
Saramacca en
Sipaliwini.

Het bewustzijn creëren bij de jeugd
omtrent seksualiteit en de diverse
seksuele overdraagbare ziekten

Jongeren van Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Saramacca, Sipaliwini en Wanica
weten meer over seksualiteit en
hoe HIV/AIDS en andere ziekten
worden overgebracht en tonen
dienovereenkomstig gedrag.

05

Voorlichtingsproject
Brandpreventie Te
Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie, Para,
Saramacca, Sipaliwini
en Wanica.

Het geven van brandveiligheidstips
aan de jongeren ter voorkoming en
bestrijden van brand.

Jongeren van Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Saramacca, Sipaliwini en Wanica
weten de omgeving brandveilig te
houden.

06

Voorlichtingsproject
Rampenbeheersing
Te Brokopondo,
Commewijne,
Coronie, Marowijne,
Nickerie, Para,
Saramacca,
Sipaliwini en Wanica.

De jeugd voorlichting geven hoe te
handelen bij een ramp.

Jongeren van Brokopondo,
Commewijne, Coronie,
Marowijne, Nickerie, Para,
Saramacca, Sipaliwini en Wanica
weten wat gezonde voeding is en
gedragen zich dienovereenkomstig.
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104. Instandhouding
en verdere. Uitbouw
van het Nationaal
Jeugd Instituut
01

Het scheppen van

Het houden van openbare

Organisatie van nationaal

voorwaarden voor

vergaderingen van het

Jeugdcongres ter toetsing van het

de belegging van

Jeugdparlement; uitbetalingen

functioneren van de leden van het

vergaderingen van het

van vacatiegelden; trainingen van

Jeugdparlement.Uitvoeren van

Jeugdparlement voor

het Jeugdparlement

diverse projecten die de

het nemen van
beslissingen,

jeugdproblematiek beter in kaart
het

initiëren van

brengen. De trainingen die niet
gerealiseerd zijn in 2014 die alsnog

projecten.

te laten verzorgen aan het
Jeugdparlement. Ook de trainingen
ten behoeve van de medewerkers
van het NJI dat deze verzorgd zijn.
02

Het informeren van

Deelname aan de mini-jongeren

de samenleving over

infobeurs.

het jeugdbeleid.
03

De zorg voor

Deelname van jongeren ter

Deelname aan belangrijke

deelname aan

bijwoning van een

workshops en Conferenties t.b.v.

conferenties nationaal,

jongerenconferentie

kwaliteitsontwikkeling. Een van de

regionaal en

zaken ter bevordering van

internationaal, ten

kwaliteitsontwikkeling is dat de

behoeve van de

afdelingen van het NJI allemaal

kwaliteitsontwikkeling

bemenst zijn. Ook het opleiden van

van het

de medewerkers is van eminent

Jeugdparlement

belang.

2015
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De zorg voor

Nationaal: het bezoeken van alle

Bezoek aan verschillende

netwerkversterking

districten ter versterking van het

jongerenorganisaties in de districten

van het

netwerk nationaal, Regionaal/

en het binnenland.

Jeugdparlement

Internationaal:

Voortzetting ondersteuning in 2015.

zowel nationaal,

1. Op uitnodiging van

regionaal als
internationaal

jongeren/studentenorganisaties
bezoeken leggen binnen de regio
aan jongeren/
studentenorganisaties.
2.Samenwerkingen aangaan met
jongerenorganisaties zowel
nationaal/regionaal als
internationaal. Een bijeenkomst
arrangeren met de atleten van de
InterGuyanese Spelen
(Guyana, Frans – Guyana en
Suriname).

Beleidsmatig bereikt 2014

Verwachte realisatie 2015

105: Subsidie
aaan De sportbonden en Sportorganisaties
Sportorganisaties en zijn wederom ondersteund bij de
uitvoering van hun jaarprogramma’s,
andere
overhead kosten en internationale
instellingen
deelname aan wedstrijden. Het gaat
om minstens 64 organisaties die in
aanmerking zijn

Voortzetting van het subsidie
beleid en uitbreiding naar meerdere
gebieden waar de
sportontwikkeling een enorme
“boost” nodig heeft. Vooral
organisaties die op het gebied van
buurtsportontwikkeling

gekomen voor subsidie. Een aantal
individuele sporters is i.v.m.
internationale ontmoetingen ook in
aanmerking gekomen voor subsidie.
Vanwege de enorme behoefte is ook
geput uit andere beleidsmaatregelen

(gemeenschapsontwikkeling) een
belangrijke rol vervullen zal er een
structurele subsidie worden
verstrekt en de samenwerking zal
in de vorm van een
samenwerkingsovereenkomst
worden geïnstitutionaliseerd.
Individuele aanvragen zullen
afhankelijk van het niveau van de
sporter ondersteund worden uit
beleidsmaatregel 122.

2015
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Projekten

Verwachte resultaten 2014

Verwachte resultaten 2015

106. Subsidie aan
jeugdorganisaties

Diverse jeugdorganisaties,kerkelijke
genootschappen.

Voortzetting ondersteuning in
2015 aan jongerenorganisatie ter
versterken van hun ontwikkeling

113 Bouw-, civiel technische en logistieke activiteiten ter ondersteuning van het sport en
jeugdbeleid
Beleidsmatig bereikt 2014
Verwachte realisatie 2015
01

Landelijke

renovatie aan sport
en jeugdaccommodaties.


Renovatiedossier
en
bestek

Nickerie Indoor Stadion in de van
Pettenpolder in Nickerie zijn

afgerond
Voorbereiding en aanvang

renovatie AbdoelRahman sporthal
i.s.m het Ministerie van Openbare
Werken en Verkeer
Voorbereiding rehabilitatie

voetbalveld te PetoOndro
Voorbereiding rehabilitatie

voetbalveld te Houttuin
Voorbereiding rehabilitatie
voetbalveld te Balona
Voorbereiding rehabilitatie van een
zevental voetbalvelden te
Commewijne






02

Aanleg en

exploitatie van
sportaccommodaties
en ruimten, pleinen,
parken en

speeltuinen.







Voortzetting bouw van de 
Centrale huisvesting voor het
ministerie van Sport en
Jeugdzaken
Voorbereidingen voor de

aanleg van 7 speeltuinen
Aanvang bouw sporthal en 
toilettengroep op het WBA
Sportcentrum
Volledige realisatie bouw 
sporthal en toilettengroep aan
de Hockeystraat te
Ramgoelam

Voorbereiding aanleg nieuwe
schutting op het WBA
Sportcomplex
Voorbereiding bouw
beheerderswoning op het
George Deul Stadion

Aanvang renovatie Nickerie
Indoor Stadion
Volledige renovatie van het
AbdoelRahman Sporthal
Volledige realisatie rehabilitatie
voetbalveld te PetoOndro
Volledige realisatie rehabilitatie
voetbalveld te Houttuin
Volledige realisatie rehabilitatie
voetbalveld te Houttuin
Volledige realisatie rehabilitatie
van een zevental voetbalvelden
te Commewijne.

Centrale huisvesting voor
het Ministerie van Sport en
Jeugdzaken is
gerealiseerd.
7 nieuwe speeltuinen zijn
aangelegd
Volledige realisatie bouw
sporthal en toilettengroep
op het WBA Sportcentrum
Volledige realisatie aanleg
nieuwe schutting op het
WBA Sportcomplex
Volledige realisatie bouw
beheerderswoning George
Deul Stadion

2015
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Landelijke

onderhoudswerken




04

05

#

Noodzakelijke 
renovatie- werken
en inrichting van
kantoorpanden en
dienstwoningen
Steun ter vorming,

ontwikkeling en
participatie van de
gemeenschap

m.b.t. sport en
jeugdbeleid

No. 129

Reparatie kosten aan

gebouwen en opstallen,
opruimingskosten, bezanden
en beschelpen van
sportfaciliteiten en gebouwen
Drie (3) onderhoudsploegen
t.b.v. sportterreinen volledig 
geoutilleerd
Aanschaffingen van machines
voor onderhoudswerkzaamheden
van gebouwen en terreinen.

Activiteiten vinden het
gehele jaar door plaats
Volledige realisatie
uitbreiding
van
onderhoudsploeg
Realisatie
hiervan
ondersteuning van
sportbeleid.

met
1
ter
het

Het reconditioneren van diverse

kantoorpanden en dienstwoningen
in stad en districten t.b.v. het
Ministerie van Sport en Jeugdzaken

3 kantoor panden Min. S&J
volledig gereconditioneerd.

Aanschaf van sportmaterialen en

attributen t.b.v. de gemeenschap ter
ondersteuning van het sportbeleid.
Vervaardiging,
herstel
en
onderhoud van sportmateriaal,
sport- en kantoormeubilair, naamen aanduidingsborden.

Aanschaffingen vinden
gehele jaar door plaats.

het

Ter ondersteuning van het sport
en jeugdbeleid worden het
gehele jaar door onderhoud en
herstel werkzaamheden verricht
aan sport attributen

Beleidsmaatregel 114
114: Ontwikkeling van het sport en
jeugdbeleid middels Onderzoek,
Informatievoorziening en
Deskundigheidsbevordering

Realisatie 2014

Verwachte realisatie
2015

Aangevulde
boekenvoorraad in de
bibliotheek.
Gedigitaliseerde
videoproducties en
foto collectie

Toename van
bibliotheekbezoekers
en uitgeleend digitaal
materiaal aan actieve en
passieve sporters.

Gevoerde
voorlichtingsactiviteiten
i.s.m. functionele
groepen in de
samenleving via
interpersoonlijke
communicatie zoals
sessies, clinics en
beurzen.

Verhoogde bewustwording
bij de gemeenschap over
het belang van sport en een
gezonde levensstijl,alsook
de gevaren van drugs,
alcohol en ongezond leven.

Informatie en Documentatie
1

Upgrading en uitbouw video- en
audiotheek Conserveren en verzamelen
van materialen over sport- en jeugd
activiteiten

2

Promotion en informatieve projecten over
jeugd - en sport specificatie gebieden,
projecten en actiegebieden; Participatie
aan beurzen

2015
3
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Het continueren van het project Es en Jee
Radio actief Televisie producties gericht
op actuele onderwerpen de jeugd en sport
rakende
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Heropstart van
educatieve radio en tv
programma’s met als
thema een gezonde
levensstijl, m.b.v.
massamediaproducties.

Inzicht in het nut van
sporten en positieve
gedragsbeïnvloeding van
de jeugd in hun keuze
mogelijkheden.

Verzorgen van een aantal
clinics aan medewerkers en
kader dat ons bij gelegenheden
bijstaan. De aandacht ligt op
sporttrainingen en scouting
van talent. Deze groep moet
zich bezig houden met grote
groepen kinderen in
voornamelijk
districten/binnenland en
achtergestelde wijken in
Paramaribo.

Kader afleveren dat
ingezet wordt in
districten/binnenland om
groepen jongeren
sportrecreatief bezig te
houden. Er zullen
nieuwe opleidingen
met vernieuwde
inzichten en curricula
worden ontwikkeld en
uitgevoerd om gestelde
doelen m.b.t. sport
scherper aan te halen.

Bureau OIK
4

Instandhouding Bureau OIK
Opleiding en Vorming

5

Diverse sport- en kaderopleidingen
landelijk. (Curriculum ontwikkeling/
revisie diverse opleidingen,
Dienstverlening/workshops/clinics,
diverse sportleidingen landelijk,
sportcoalities, opleiding sportkader
landelijk, competentie gericht
opleiden Specifieke opleidingen
binnenland

6

Opleidingen middels buitenlandse
trainers: atletiek/volleybal/
schaken/boxen/wielrennen/
tafeltennis/worstelen/cricket

Het bestaande team van
buitenlandse trainers staan ter
beschikking van diverse
selecties van de diverse bonden
ter ondersteuning van zowel de
coaches/trainers als de sporters.
Naast deze activiteiten
begeleiden ze ook sporters die
door O.I.K. zelf worden
verworven en opgeleid, in deze
uitsluitend de verre districten en
binnenland.
Ook nieuwe sportverenigingen
voor de genoemde takken van
sport worden opgezet en
begeleid. De overname van het
Caribische gebied op een aantal
atletiek onderdelen wordt
gecompleteerd en wordt de
plaatsing op hogere fora ingezet
o.a. wereld –jeugd atletiek.

Door inzet van buitenlands
coaches/trainers eigen
kader nieuwe inzichten en
kennis bijbrengen. Naast
wedstrijdsporters van de
lokale wedstrijden ook
gooi doen naar deelname
aan de
Olympische Spelen, zaken
wat atletiek betreft. Ook
volleyballers aanleveren
voor internationale
doorbraak, evenzo voor
tafeltennis, wielrennen,
boxen. De positieve van
de schakers internationaal
consolideren en
uitbouwen, nog meer MJ’s
en GMJ’s behalen.

2015
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7

Sportontwikkelingsproject
Brokopondo

Middels dit project wordt
geïnvesteerd in de sportsector
van het betreffende district,
waarbij de ontwikkeling
middels sport centraal staat met
als gevolg de
gemeenschapsopbouw ten
behoeve van kinderen, jongeren,
vrouwen inclusief lokale
organisaties.

Streven naar
verzelfstandiging tevens
versterking van de
bestaande structuren en
het opzetten van nieuwe,
voor duurzame
ondersteuning en
begeleiding van de
sportsector.

8

Opleidingen t.b.v. versterking eigen
kader

Medewerkers
middels
Eigen kader middels
trainingen en bijscholing bij laten aangepaste opleidingen en
blijven.
trainingen beter uitrusten
om hun taken uit te
voeren. Nieuwe inzichten
en kennis moeten beide
naar betere prestaties ter
realisering van de gestelde
beleidsdoelen.

9

Trainingen t.b.v. versterking
Jeugdwerk (training jeugdkader,
capaciteitsversterking jeugd- en
buurtorganisaties, opleiding
jeugdwerkers

Jeugd-/ jongeren leiders van
diverse organisatie en andere
geïnteresseerden inzicht te
geven in het jeugdwerk en
aanzetten tot deze werkwijze
voor gemeenschapsontwikkeling

Ontwikkelen en uitvoeren
van opleiding tot
jeugdwerker. Doel is
afleveren van jeugdkader
ter versterking en opzetten
van jeugd/jongeren
organisatie met als doel
vraagstukken m.b.t.

.

jeugd/jongeren aan te
pakken. Het uiteindelijk
doel is te komen tot
maatschappelijk gezonde
jongeren die een bijdrage
leveren voor de
gemeenschapsopbouw.

Onderzoeken uitgevoerd en
verzamelde data verwerkt

Dit moet informatie
aanleveren die van belang
is voor de beleids- en
actie gebieden.

Onderzoek en Planning
10 Data verzameling en het onderzoek
naar ontwikkeling van de
jeugdorganisaties Landelijk
onderzoek naar de leef- en woon
omstandigheden van jeugdigen op
nationaal niveau data verzameling
voor beleids- en actiemaatregelen
Landelijk onderzoek naar
ongelijkmatig aantal drop-outs van
jongeren.
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11 Onderzoek naar vrijetijdsbesteding
van jongeren in zgn.
achterstand(Volks)- buurten
Onderzoek naar hangjongeren in
district en binnenland

Onderzoek uitgevoerd en data
verwerkt

De dienst wil middels dit
onderzoek inzicht krijgen
in de problematiek rond
de hang jongeren alsook
in het ongelijkmatig
aantal dropouts.

12 Afronding van het in kaart brengen
hoeveel personen in Suriname in
georganiseerd verband meedoen
aan bewegingsactiviteiten Het
aantal jeudigen die in georganiseerd
verband aan sport moet bekend zijn

Het in kaart gebracht vande
hoeveel personen die in
georganiseerd verband
meedoen aan
bewegingsactiviteiten.

Gepresenteerd verslag
met betrouwbare data
over actief bewegend deel
van de bevolking

13 Nul metingen t.b.v. de sport

Data verzameld voor het
vastleggen van het startpunt van
de sportcarrière om de groei
van sporters te kunne monitoren

Wetenschappelijk
gegronde data verwerkt
om op verantwoorde
wijze de individuele
sporter te begeleiden

14 Inzicht krijgen in de ontwikkeling
van de jeugdorganisatie alsook de
sterke en zwakke kanten van deze
organisaties

Institutionele versterking van
jeugdorganisaties

Inventaris gehouden over
de sterke en zwakke
kanten van
jeugdorganisaties.

116. Bijdrage aan overheidsinstellingen
en niet commerciële instellingen

GLO-scholen landelijk
ondersteund met
programma’s zowel op
hoogtijdagen en
bijzondere
gebeurtenissen van de
organisaties

De ondersteuning
aan de GLO
scholen en andere
organisaties zullen
in 2015 worden
voortgezet.

2015
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117: Inter
Guyanese
Spelen (IGS)

De spelen zijn in de maanden
augustus en oktober in Guyana en
in Suriname gehouden, waarbij de
twee buurlanden participeren in
zeven takken van sport.

No. 129
Verwachte realisatie 2015

In het evaluatie jaar van de IGS
zullen de 3 overheden
beslissingen nemen omtrent
mogelijke uitbreiding met
onderdelen en eventueel andere
Caricom landen
Deelname aan en organisatie van
de InterGuyanese Spelen, met
uitbreiding van landen uit de
regio.
Deelname aan de Consude Games
Voorbereidingen voor deelname aan
(zuid Amerikaanse schoolsport
de Consude Games en de
wedstrijden voor scholieren van
Gymnasiade
12 t/m 14 jaar.
Deelname aan de Gymnasiade
(internationale schoolsport
wedstrijden) voor studenten van
14 t/m 17 jaar
Bijdrage en/of deelname aan
andere regionale en internationale
schoolsport evenementen

2015
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Beleidsgebied : Welzijn
Het creëren van omstandigheden c.q randvoorwaarden waardoor getalenteerde sporters en
topsportondersteunende organisaties in staat worden gesteld talenten verder te ontplooien cq te
ontwikkelen, hun maatschappelijke positie veilig te stellen en daarmee tevens de maatschappelijke waarde
van hun prestaties te vergroten.
118: Instituut voor de Nationale Sport Selecties (INS)
Beleidsmatig bereikt 2014
01

Topsport
ontwikkeling

en

Doel:
•
het ontwikkelen van een
programma
•
(talentontwikkelingsplan) die o.a
sporters, trainers en begeleiders
inzicht geven in de
ontwikkelingspotentieel van
talentvolle jongeren en die
talenten tot topsporter vormen
voor het behalen van toekomstige
sportprestaties op het hoogste
niveau

Verwachte realisatie 2015

Talent

Landelijk in de
verschillende districten
Samenwerking met andere
interne structuren binnen het
Ministerie

-toename van talentherkenning
(scouting) n.l het herkennen
van talentvolle sporters als
potentieel topsporter op basis
van meerdere indicatoren m.n
in het binnenland.
-topsport beleid is vastgelegd
-een structurele samenwerking
tussen het INS, Sportbonden,
de buurt en school sport is
ontwikkelt;
- basis indicatoren zijn
vastgelegd waarmee de
nationale selecties
aansluiten op de internatonale
eisen
-toename van trainingen en
vorming van talentvolle
jongeren
-toename van adviseren en
ondersteunen van Nationale
Jeugd
Selecties
-het minimaliseren van
“dropouts” door een gevarieerd
trainingsprogramma
-optimale samenwerking
tussen onderwijs en sport op
het gebied van
talentontwikkeling

2015
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Educatie en specifieke
kadervorming
Doel:
het ondersteunen en
adviseren van sport
organisaties en sport
bonden bij
opleidingsplannen en
programma’s bestaande
uit concrete activiteiten
voor talenten ter
voorbereiding op hun
topsport en
maatschappelijke
loopbaan. Verder het
bijscholen van talent
coaches cq trainers voor
deskundige begeleiden
van talentsporters

03

De basis is gelegd om de verdere -het aanstellen van een specifieke
en stabiele groep van talent
vorming van talentcoaches en
coaches
trainers te ontwikkelen
-het opstellen van een kaderplan
voor topsport coaches
-samenwerking tussen publieke
en private sector voor verdere
topsport ontwikkeling

Sociaal Maatschappelijk
& psychologische en
mentale begeleiding
Doel: het stimuleren in het
scheppen van ‐de
voorwaarden voor‐ een
gezonde levensstijl,
positieve en constructieve
mentale en emotionele
gesteldheid van
topsporters en opkomende
talenten, die hen in staat
stelt het maximale uit het
leven te halen

04
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Er is onderzoek en
voorbereidend werk verricht in
verband met de identificatie
van de invloeden sociale,
culturele, maatschappelijke en
andere omgevingsfactoren op
het bewegingsgedrag en sport
beoefening

-toegenomen begeleiding van
topsporters in hun carrière planning
-mogelijkheden voor financiële
ondersteuning aan topsporters
-ontwikkelen van een talent
begeleidingssysteem
-leef en woonsituatie van
topsporters is in kaart gebracht

Sport Medisch Advies en
Keuring (SMAK)
-toename van sportmedisch en
wetenschappelijke lezingen
-doelen van SMAK zijn bekend
bij de gemeenschap

2015
05
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Sport en Wetenschap
Doel;
het verzamelen van feiten,
kengetallen en andere harde
gegevens om de waarde van
het gevoerde sportbeleid aan
te tonen en nieuwe kennis
creëren vanuit fundamenteel
en toegepast
wetenschappelijk onderzoek
om aan de hand daarvan
nieuwe wegen in te slaan in
het sportbeleid en daarmee de
ambities waar te maken

06
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Op vereniging niveau en bij
advisering vrijwillig
sportwetenschappelijke
metingen verricht en
voorbereidend werk verricht
o.a handboeken (opleiding van
proefleiders) voor de uitgifte
van alle door het INS
wetenschappelijk onderzoek
verricht.

-toename van wetenschappelijk
onderzoekingen
-input voor een informatie
gebaseerd sportbeleid
- actiever betrekken van
internationale netwerken waar
mogelijk en relevant- uitvoeren
van ad hoc onderzoek of analyses
op vraag van de overheid- Het
superviseren en ondersteunen
van trainingskampen

Projectmatig zijn er data
verzameld van o.a project
voor scheidsrechters. Weinig
activiteiten zijn uitgevoerd
vanwege het niet op tijd
goedkeuren van projecten

-Sport infrastructuur is versterkt

Sportdata Infrastructuur
Doel; inventarisatie van
relevante kengetallen voor
de sport op landelijk
niveau, selectie van
kernindicatoren en
advisering over de
inrichting van een systeem
om data te beheren en
beschikbaar te stellen

-handleidingen t.b.v sportbonden
en sportorganisaties zijn
vastgelegd
-Informatie systeem sport is
opgezet met data van o.a sport
accommodaties
-wetenschappelijke gegevens zijn
verzamelt en geanalyseerd
-wetenschappelijke inzichten zijn
vertaald naar praktische en
bruikbare beleidsinformatie en
instrumenten
-Het
organiseren
kennisbijeenkomsten
bonden en
sportorganisaties

van
voor

-nieuwsbrieven,
sites
van
belangrijke (wetenschappelijke)
publicaties en monitors ten
behoeve van sportbeleid

2015
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Organisatorische
versterking INS
Doel:
Het versterken van het
INS en haar vermogen om
activiteiten met succes uit
te voeren

Geen activiteiten op dit gebied

-structuur INS is goedgekeurd
-taakomschrijvingen INS zijn
omschreven en gewaardeerd
- Invullen van de gewenste
capaciteit
-personeel INS is getraind
- INS is goed gehuisvest

Beleidsprogramma

Beleidsmatig bereikt 2014

Verwachte realisatie 2015

121: Topsport
Projecten

Minstens 36 sporters zijn
ondersteunt ter deelname aan
Regionale en Internationale
Sportevenementen. De nodige
voorbereiding zijn reeds gaande voor
het opzetten van een school voor
Talenten.
Twee studenten hebben een
volledige studiebeurs ontvangen en
6 studenten zijn met hun studie
beurs ondersteund

Minstens 50 sporters zijn
ondersteunt ter deelname aan
Regionale en Internationale
Sportevenementen. De
implementatie van de school voor
talenten is via de RSA een feit.
Specifieke bijscholing van
sporters en coaches wordt
gerealiseerd en de nodige
faciliteiten in dit kader worden
geïmplementeerd.

124: Subsidie aan
Suriname Anti
Doping Authority

De Suriname Doping Autoriteit
heeft een aantal doping testen
uitgevoerd en een landelijk doping
awareness project uitgevoerd. Er
zijn 10 doping controllofficers
opgeleid en er is deelname aan het
internationaal Seminar van de
Wada. De RADO Board meeting in
Februari in St. Kitts and Nevis
georganiseerd.

Voortzetting van de
werkzaamheden van 2014.
Organisatie van awareness en
voorlichtingsactivititeiten en
specifieke workshops en
Seminars. Uitvoering Doping
testen
Deelname aan internationale en
regionale congressen en
workshops

2015
125:
Jeugd
Sportontwikkeling
Regionale
gebiedsdelen
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en
Voorbereidingen
voor de instelling
•
van het Onderdirectoraat Recreatie
en Sport Binnenland
Aantrekken van personeel.

•
•

De voorbereiding en uitvoering van
het eerste project Jeugdsport en
Beweging Binnenland.

•
•

•

•
•

•
•

Het Onderdirectoraat Recreatie en
Sport Binnenland is ingesteld.
Personeel is aangetrokken.
Awareness bij de gemeenschap
m.b.t. de voordelen van een
gezonde leefstijl
Implementatie van Jeugd en
Sportontwikkeling vindt plaats:
Er bestaat een zichtbare
sportinfrastructuur in het
binnenland: opzetten en inrichten
van gemeenschapcentra
Sport en Recreatie in het
Binnenland wordt in
georganiseerd verband gedaan en
buurtgericht uitgevoerd
Uitwisselingsprogramma’s
tussen diverse
woongemeenschappen
Voldoende geschoold en
specifiek opgeleid personeel;
coördinatoren,, sportleiders,
administratief personeel
Een derde van de samenleving
(voornamelijk tussen 6-15
jaar) heeft kennis gemaakt met
bewegen en sport
Een geformaliseerde
samenwerking met het Ministerie
van Regionale ontwikkeling en
andere ministeries

2015
126: Regional Sport
Academy (RSA)
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De Stichting RSA is formeel
opgericht en het college van
bestuur is ingesteld. Er is een
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met de Vrij
Universiteit van Brussel en de
Anton de Kom Universiteit van
Suriname. Het Curriculum voor de
eerste opleidingen is voltooid en de
opleiding in Sport studies is reeds
verzorgd. De eerste 30 studenten
zijn in november 2013 afgeleverd.
De tweede certificaat opleiding is
in april 2013 van start gegaan en
wordt afgerond in november
afgerond. De voorbereidingen voor
het verzorgen van de certificaat
opleiding in Talent Coaching zijn
reeds afgerond, alsook het
verzorgen van kort lopend cursus
werk op maat.
De voorbereidingen voor de
Bachelors and de Masters opleiding
in Sport studies

De voorlichting naar de regio en de
rest van de wereld wordt
opgevoerd.
Er worden meerdere
samenwerkingsverbanden
ondertekend en de opvang en
begeleiding van de talenten wordt
ter hand genomen.
De tweede certificaat opleiding is
afgerond en de 3e is van start
gegaan. De Bachelors en Masters
opleidingen in sport studies zijn
van start gegaan.
Het derde basketbal high
performance kamp wordt
georganiseerd en worden
uitgebreid met atletiek, voetbal en
zwemmen.
De certificaat opleiding in talent
coaching is verzorgd en afgerond.
Er zijn minstens 3 kortlopende
cursussen op maat verzorgd. De
eerste nationale basketbal school
is een feit en mogelijk

zijn in volle gang.
Er zijn reeds 2 basketbal high
performance kampen georganiseerd
i.s.m. met de Suriname Basketbal
associatie en de Impact Basketbal
Academy van Florida. De
voorbereiding zijn reeds getroffen
om te starten met de eerste nationale
basketbal school. Met de SVB en de
SAB wordt reeds gesproken over de
opzet van de nationale
voetbalschool en de nationale
atletiek school.

de nationale voetbal – en atletiek
school.
Het wetenschappelijk onderzoek
gaat i.s.m. met de het MWI en
University of the West Indisch.
.

Beleidsmatig bereikt 2014

Verwachte realisatie 2015

129: Health Promotion Het opzetten van awareness en
bewustwordingscampagnes over een
gezonde leefstijl, is in laatste fase
van voorbereiding en zal worden
uitgevoerd vanaf oktober i.s.m.
BoeroeSwing en andere partners

Er zijn tenminste 2 landelijke
programma’s in implementatie via
TV en Radio

2015

Projekten
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Op 29 mei 2014 heeft Suriname
voor de 13e maal deelgenomen aan
de World Challenge Day. Het aantal
Surinamers dat bewoog was
67.940. De Caribbean Wellnessday
is georganiseerd met landelijke
bewegingsactiviteiten

Er zullen deelactiviteiten worden
uitgevoerd in aanloop naar de
Challenge Day en Caribbean
Welnessday. Challenge day tussen
ministeries en bedrijven lokaal.

De bewegingsactiviteiten uitgevoerd
door Stichting Active Living gaan
onverkort in de diverse bejaarden
tehuizen en zijn uitgebreid met
speciale beweegdagen.

Dans zal een grotere rol van
betekenis spelen in het leven van
ouderen en de programma’s voor
deze doelgroep wordt landelijk
uitgevoerd

Er zijn instructeurs opgeleid voor de
uitvoering van JumpRopeforHeart,
ready andable en Kicking Aids Out.
De voorbereidingen voor de
landelijke implementatie voor het
CHLP programma zijn gaande.Via
het Nationaal Jeugd Parlement zal
dit programma gestalte krijgen

De implementatie gaat nu van
Paramaribo naar overige
districten. Speciale aandacht zal
hier ook besteed worden aan de
mensen met een beperking binnen
het speciaal onderwijs

Het eerste Prisiri Fit Camp voor
kinderen met Obesitas is wederom
uitgevoerd door BoeroeSwing en de
voorbereidingen voor een tweede en
vervolg activiteiten zijn thans gaande

Het Prisiri Fit Camp wordt
meerdere malen per jaar
uitgevoerd en er zijn meerdere
activiteiten eraan gekoppeld

De Sport, Recreatie en
gezondheidsbeurs is in
voorbereiding,

In 2015 is wederom een sport
Recreatie en gezondheidsbeurs
gepland.

Verwachte
resultaten 2014

Verwachte resultaten 2015

123. Versterken en
begeleidingvan Risico
Jongeren
Onderzoek, opvang en
begeleidingvan
tienermoeders
Doel; jonge meisjes
(moeders)tussen 12 en 20 jaar
die na debevalling terug gaan
naar school omde
schoolopleiding af te ronden
envoor het bevorderen
vanverantwoord ouderschap

(a)Uitbreiding/uitdieping van hetproject.
Empoweringtienerouders en terugdringenaantal
tienerzwangerschappen
(b) Verbreden en intensiverenvan de samenwerking
metinstituten die de preventie
vantienerzwangerschap ter handnemen (Stg. Lobi,
s’Landshospitaal, YAM)
(c) Uitvoeren van seksualiteit education projecten
op scholenmet een groot aantal meldingen van
tienerzwangerschap(d) 95% van het aantal
geregistreerde scholierenmoeders
hebben een tweede (2e)zwangerschap
voorkomen

2015
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Onderzoek, opvang en
begeleidingvan
Drop Outs
Doel; (a)Scheppen van
mogelijkheden voor
dropoutsom,indien wenselijk
en mogelijk
wederom een (school)
opleiding tevolgen. (b)Het
geven vanpersoonlijkheidsenvaardigheidstrainingen met
het oogop het vinden van een
verantwoordejob en
vervolgens een
verantwoordeinvulling geven
aan de vrije tijd.

(a) Training-

Pilot programma directe
opvangvan jongeren na
schooltijd
Doel; door middel van
naschoolsevormingsactiviteiten
enhuiswerkbegeleiding de
jongerenzinvol en creatief
bezig houden,mede in het
kader van
criminaliteitsbestrijding.

Experimenteel zal in de pilotbuurt naschoolse
vorming (doormiddel van voorlichting,culturele en
creatieve vorming ensport en spel)
enhuiswerkbegeleidingplaatsvinden, waarbij de
jongerenvanaf na schooltijd opgevangenworden en
voorzien worden vaneen warme maaltijd en drank

enbegeleidingsprogramma’sop
gezet en uitgevoerd
t.b.v.dropouts in een aantal
sociaalzwakke buurten
(b) Het verwachtte aantaldropouts zijn allen
intensievergetraind en begeleid(c) Speciale
training- en vormingsprogramma’s
t.b.v.leerkrachten betrekkinghebbende op hoe
deze youth atrisk te begeleiden.

2015
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TITEL lll: Middelen begroting
Bedragen x SRD 1000
Code

Ontvangsten

Gerealiseerd Raming Raming Raming Raming
2013
2014
2015
2016
2017

80.50.99 NBM

64

70

Raming Raming
2018
2019

53

53

77

82

8.000

-

-

-

-

-

8.200

-

-

-

-

-

-

Leningen
90.00.99 IsDB

-

PetroCaribe

-

Totaal
Leningen

Totaal
middelen

-

8.000

8.200

-

-

8.053

8.253

64

70

77

82

Toelichting op de middelenbegroting:
80.50.99 Opbrengst verhuur WBA Sportcentrum:
Uit de veldhuur van de velden van het WBA Sportcentrum wordt over het
dienstjaar 2015 een inkomen verwacht van SRD 53.000,-Lening:
90.00.99 PetroCaribe
Het Nickerie Indoor Stadion in de Van Pettenpolder voorziet in een grote behoefte
aan ruimte voor de beoefening van sport in dat gebied. Met het gereedkomen van het
projectdossier voor de renovatie van de sporthal zelf en de aanleg van andere
sportfaciliteiten op het terrein, zal de financiering middels een lening uit PetroCaribe
worden gezocht. Tevens zullen uit dit fonds nog 2 projecten worden uitgevoerd.
Voor het dienstjaar 2015 zijn de volgende projecten geprogrammeerd:
 Renovatie Nickerie Indoor Stadion
4.200.000,00
 Bouw Olympisch zwembad
2.000.000,00
 Renovatie WiKontren
2.000.000,00

2015
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Titel IV: Parastatalen
StitchingAnti DopingAutoriteit Suriname (SADA)
De Stichting Antidoping Autoriteit Suriname heeft tot taak het gebruik van verboden
middelen en methoden binnen de sport, uit te bannen en zal i.s.m. de daarvoor in
aanmerking komende instanties die regelgeving op dit stuk uitvoeren en maken.
Binnen dit kader zullen er een aantal doping testen worden afgenomen, alsook
awareness en educatie programma’s worden uitgevoerd.
RegionalSports Academy (RSA)
RegionalSports Academy vanwaar de coördinatie en integratie van projecten en
programma’s voor Topsport in de Regio, worden gemanaged met verbindingen
naar Jeugd en Cultuur en Gender mainstreaming.De RSA wordt een Modern
Sportcentrum met sportfaciliteiten voor minimaal 8 takken van Sport, een
Congres centrum, een Medisch centrum, Collegezalen, kantoorruimten en een
gastenverblijf (van minimaal 1000 man) en Opleidingsinstituut voor diverse
opleidingen w.o

1. Certificate/diploma in Sport Studies;
2. Bachelors degree in Sport Studies (Sport management, Sport Science, Sport
for Development, Physical Education)

3. Masters degree in Sport Management;
4. International Masters in Sport for Development.
Nationaal Indoor Stadion (NIS)
De stichting draagt de naam: “Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor
Stadion (NIS).
Het NIS heeft ten doel: de Sporthal en de daarbij behorende accommodaties
naar behoren te beheren en te exploiteren, teneinde dit monument van
vriendschap tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname in
stand te houden.
De geldmiddelen worden verkregen door:
1. Een ten behoeve van de Stichting door de Staat Suriname afgescheiden
vermogen;
2. Ontvangsten verkregen door het exploiteren van het A.N.S. en
bijbehorende
accommodaties;
3. Subsidies, giften, donaties, legaten en andere baten;
4. Rente en andere beleggingen van de Stichting.

2015
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Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 5(vijf) en ten hoogste 7(zeven)
leden, die als volgt worden aangewezen:
a. Het Ministerie van Jeugd- en Sportzaken
: 2 of 4 (vier) leden;
b. Het Ministerie van Financiën
: 1 (één) lid;
c. Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
: 1 (één) lid;
d. Het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer
: 1((één) lid;
De Directie heeft voor het dienstjaar 2015 de Investerings- en Exploitatiebegroting
van de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion (NIS) samengesteld,
waarbij per halfjaar de liquiditeitspositie over het desbetreffende boekjaar wordt
weergegeven. De begrotingen zullen, indien niet gerealiseerd doorwerken naar het
boekjaar 2015. De bedoeling is dat de Investerings-en Exploitatiebegroting wordt
opgenomen in de begroting van het Ministerie van Sport-en Jeugdzaken voor het
beschikbaar komen van subsidiemiddelen.
Artikelsgewijs
Met de aanname van een beter en efficiënter geïntegreerd financieel management
systeem, bestaat de behoefde om de begrotingspresentatie beter in te richten en
inzichtelijker te maken op het gebied van de bestemming alsook de financieringsbron
van de begrote uitgaven. Het nieuw aangenomen systeem moet uiteindelijk bijdragen
en resulteren in kwalitatieve en adequate informatie vergaring voor een gerichte
sturing van financiële beslissingen.
Een algehele wijziging van de huidige begrotingsartikelenstructuur is geweest,
teneinde te geraken tot een transparanter beleid welke aan nationale en internationale
standaarden voldoet. Hieraan wordt voldaan door verhoging van de kwaliteit van het
beheer, het toezicht en de controle op de overheidsfinanciën.
Het voorgaande vereist een wijziging van de presentatie van begrotingen welke
gedetailleerd zijn op directoraatniveau bestaande uit operationele uitgaven,
programma’s en middelen.

Paramaribo, 8 juli 2015

DESIRÉ D. BOUTERSE

