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Op 18 oktober 2018 is het YOUCA Action Day, vroeger
gekend onder de naam Zuiddag en dat al voor de
13de keer. Dan gaan meer dan 15.000 Vlaamse en
Brusselse jongeren één dag niet naar school. Wel gaan
ze aan de slag bij een bedrijf, organisatie, overheid of
bij een particulier. Ze kiezen zelf waar ze terechtkomen.
Het loon dat ze die dag verdienen, 50 euro, gaat naar
projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden
en in België.

Voor wie?
De YOUCA Action Day is er voor alle leerlingen vanaf het vierde jaar
secundair onderwijs uit elke onderwijsvorm en studierichting.

Wie is de organisatie achter
de YOUCA Action Day?
YOUCA, Youth for Change and Action – vroeger Zuiddag - is een
organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te
werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we
door hen bewust te maken rond belangrijke maatschappelijke thema’s
en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen
we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke
en publieke leven.
YOUCA werkt op een actieve en ervaringsgerichte manier. Jongeren
doén iets bij YOUCA, tonen hun engagement en zetten stappen naar
een maatschappelijk leiderschap. YOUCA biedt jongeren de kans om
zichzelf te ontplooien, om inzicht te verwerven in zichzelf in relatie
tot de ander en de wereld. Jongeren ontwikkelen hier competenties
in functie van een actief engagement voor de toekomst. YOUCA
waardeert de inzet van jongeren voor de samenleving.
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Naar welke projecten gaat de opbrengst van
de YOUCA Action Day?
Elk jaar kiezen jongeren welke projecten we steunen.
Dit jaar gaat het grootste deel naar een project van Plan
International België. Samen hebben we 1 doel voor ogen: een duidelijke
impact teweegbrengen op de vooruitzichten van jongeren en specifiek
van meisjes in Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde
wijken van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador.
In samenwerking met lokale partners Plan International Ecuador en
Juconi worden 10 clubs gevormd: jongerengroepen met 25 leden
tussen 15 en 19 jaar oud. Deze 250 jongeren verenigen zich in trajecten
op maat van hun gemeenschap met 3 gemeenschappelijke doelen:

1.

De toegang tot seksuele voorlichting en seksuele en
reproductieve voorzieningen promoten én vergroten voor de
jongeren in hun gemeenschap.

2. Meisjes en jonge vrouwen de kans geven zelf mee te
beslissen in hun gemeenschap over zaken die hen
aanbelangen.
3. Jongeren - zowel jongens als meisjes - werken actief mee aan
een cultuur waar gendergerelateerd geweld geen plaats heeft.

Daarnaast kiezen jongeren in de loop van het jaar nog een aantal
Belgische projecten. Zij werken ook rond het thema gender en krijgen
een deel van de opbrengst. In juni kom je te weten welke organisaties
dat zijn.

Hoe vinden jongeren een job voor één dag?
Jongeren kunnen op twee manieren een job vinden: via onze jobbank
of via hun eigen netwerk.
Jobbank? Dat is onze online vacaturetool waar zowel jij, de leerling en
de werkgever toegang tot hebben. De werkgever post er jobs en kiest
uit de sollicitaties zijn werknemers voor één dag, de leerlingen kunnen
er op jobs solliciteren of hun zelfgevonden job toevoegen en jij kan als
leerkracht je leerlingen opvolgen.
Dat jongeren hun eigen netwerk verkennen, blijft een essentieel
onderdeel van de YOUCA Action Day. YOUCA wil jongeren empoweren.
Daarom sturen we ze op pad, met hulpmiddelen, om zelf een job te
vinden.
Vanaf hun inschrijving op de jobbank krijgen jouw leerlingen
gepersonaliseerde e-mails die hen op weg helpen tijdens hun
jobzoektocht.

Heeft een leerling na veel zoeken toch geen
job gevonden?
Geen probleem, je kan op school alternatieven voorzien voor een zinvolle
daginvulling tijdens de YOUCA Action Day. Neem contact op met Hannes
voor ideeën.

Waarom mag de YOUCA Action Day niet op
jouw school ontbreken?
Je leerlingen bouwen aan hun competenties voor nu en later:
CV opstellen, motivatiebrief schrijven, zich presenteren bij een
werkgever.
En zo werk jij mee aan meerdere vakoverschrijdende eindtermen
(VOETen). Een volledig overzicht vind je op www.youca.be/voeten.
Je biedt ze een uitdagende (eerste) werkervaring, een kans om een
studiekeuze uit te testen of een manier om al doende bij te dragen
aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Je promoot actief burgerschap en brengt solidariteit en
maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen op je school.

Omdat het een goede leerschool is wat het zoeken naar een job
betreft. Een eerste echt werkervaring met een job die hen interesseert
is mooi meegenomen. Ze mogen eens wat anders doen dan op een
gewone schooldag. Zich inzetten voor hun medemens vinden wij
heel belangrijk. Zicht krijgen op de problematieken in het Zuiden is
ook zeer nuttig. Wij leren de leerlingen er ook beter door kennen.
Uit de tevredenheidsenquête van 2017.

Hoe ondersteunen wij jou?
Een vaste contactpersoon binnen YOUCA staat je bij met raad en daad.
Om je leerlingen nog meer te verdiepen in het project, bieden we
je een lessenpakket aan. Dat wordt gemaakt in samenwerking met
Plan International België, de partner van dit jaar.
Een promopakket met posters en gadgets voor de leerlingen dat
eind augustus bij jou op school wordt geleverd.
Boek een YOUCA-presentatie: we komen met plezier aan je
leerlingen vertellen over de YOUCA Action Day en leggen uit hoe de
jobzoektocht in zijn werk gaat.
Van zodra je je school inschrijft, houden we je via een maandelijkse
e-mail op de hoogte via tips en tricks.
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Jongeren centraal
YOUCA is voor én door jongeren. En dat willen we ook graag met de
YOUCA Action Day bereiken. Daarom vonden we het concept VIPs
uit. VIPs zijn leerlingen die mee hun schouders onder de YOUCA
Action Day willen zetten. Een extra hulp voor jou en een belangrijke
motivator bij hun medeleerlingen. Deze jongeren brengen we samen
op 13 september in Leuven. Daar worden ze getraind door YOUCAjongeren om zelf actie op school te ondernemen.

Ontmoeting
YOUCA creëert unieke ontmoetingen. Leeftijdsgenoten (peer-to-peer)
uit verschillende contexten leren van elkaar en stimuleren elkaar om
samen te werken op lokaal of (inter)nationaal niveau. In juli trekken
de gekozen YOUCA-ambassadeurs naar Ecuador om er het project en
de jongeren te leren kennen. In oktober draaien we de uitwisseling
om en komen 12 Ecuadoraanse jongeren naar België. Zij trekken naar
scholen in Vlaanderen en Brussel om er hun verhaal te doen. Mis
zo’n ontmoeting niet! Het geeft jouw leerlingen een unieke inkijk in
het leven en het project van de Ecuadoraanse jongeren en een extra
motivatie om aan de slag te gaan op de YOUCA Action Day.

De YOUCA Action Day zorgt binnen de school telkens voor
een positieve vibe. Veel leerlingen zijn intens bezig met de
zoektocht naar een geschikte job en vinden het fijn dat ze zelf de
verantwoordelijkheid in handen krijgen. Ze zijn nadien benieuwd
naar elkaars ervaringen.
Dries Verstraeten,
leerkracht derde graad Katholieke Scholen Diest.
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Inschrijven
Schrijf je in voor 31 mei 2018 via onze website jobbank.youca.be
en kies voor ‘registreer als leerkracht’. Na je inschrijving krijg je
een e-mail ter bevestiging en neemt Hannes, onze medewerker
scholenparticipatie contact met je op.
Eens je bent ingeschreven op de website, engageer je je om
effectief deel te nemen.

Verzekeringen
De YOUCA Action Day is een extra-murosactiviteit. Zorg ervoor
dat je school die dag zo inschrijft, want alleen zo zijn de jongeren
die ingeschreven zijn op de jobbank verzekerd. De klassieke
schoolpolis dekt dan de belangrijkste risico’s en YOUCA vzw gaat
nog een extra verzekering aan voor schade aan toevertrouwde
goederen.

Betalingen
Een werkgever betaalt 50 euro voor de geleverde prestatie
van de leerling. Die transactie gebeurt rechtstreeks tussen de
werkgever en YOUCA via de jobbank. De werkgever krijgt een
factuur. Er worden voor die dag geen fiscale attesten uitgereikt.

Doelgroep?
Voor jongeren vanaf het vierde jaar secundair onderwijs uit elke
onderwijsvorm en studierichting.

Wanneer?
18 oktober 2018.

Kostprijs?
De deelname aan de YOUCA Action Day is gratis.

Belangrijke data
Vanaf 16 april kunnen we bij jou op school langskomen om je
leerlingen te vertellen over de YOUCA Action Day.
Voor 31 mei moet je inschrijving gebeuren op jobbank.youca.be.
Op 13 september heeft de VIP-dag plaats: jongeren uit Vlaamse
en Brusselse scholen komen een hele dag samen om acties te
bedenken rond de YOUCA Action Day. Op die manier doen ze
de actiedag meer leven op school.
18 oktober: YOUCA Action Day

Hannes is jouw contactpersoon.
Je kan hem bereiken op hannes.knapen@youca.be
of via 0472 27 68 90

https://www.facebook.com/youcavzw

https://www.instagram.com/youcavzw/

https://twitter.com/YOUCA_vzw

https://www.linkedin.com/company/youca-vzw
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