YOUCA ACTION DAY

11/02/2021
#impACT

Een dag niet naar school

Maar wel gaan
werken

En het loon dat je die dag
verdient

Gaat naar sterke
jongerenprojecten in Brazilië
de Filipijnen en België

Kortom: met de YOUCA Action Day doe jij (je eerste) werkervaring
op, én werk je mee aan een meer duurzame, rechtvaardige en
mooiere wereld!
En.. misschien hou je er wel een vakantiejob aan over!

Waar gaat de opbrengst
naartoe?
Naar sterke jongerenprojecten
#impACT

Wereldwijd komen
activisten en organisaties
op voor mensenrechten

Organisaties

Dat doen ze door:

TE PROTESTEREN

*bv. Oxfam, KIYO of Amnesty
International

(ONLINE) CAMPAGNES
TE VOEREN

PETITIES OP TE
STELLEN

Vaak tegen het beleid van
de overheid of acties van
grote bedrijven

Overheden en
bedrijven vinden dat
niet altijd even leuk
En zoeken truken om
activisten en NGO’s het
zwijgen op te leggen
Truken als
• Lastercampagnes
• Intimidatie
• Verbod op protest
• Geweld

waardoor steeds minder mensen
hun stem durven laten horen

Zie je die stippellijn verkleinen? Dat symboliseert
dat de overheid en bedrijven er in slagen om
activisten en NGO’s bang te maken om nog op straat
te komen

Dat noemen we de

SHRINKING SPACE

(of krimpende ruimte) van
activisten en organisaties

Wat willen we daar
tegen doen?
Wij willen jongeren in
Brazilië, de Filipijnen en
België steunen om voor hun
rechten op te komen!

Dat doen we door:

Workshops & onderwijs over

Workshops over identiteit

jongerenrechten*

en zelfvertrouwen*

Zo kennen ze hun rechten en durven ze hier
voor opkomen. En zo maken ze hun ruimte (dat
stippellijntje) weer groter en kunnen ze opnieuw volop
strijden voor een meer duurzame en rechtvaardige
wereld!

*met circus en dans en al!

Hoe vind ik een jobvoor-één-dag?
1. Zoek in je eigen netwerk
Gebruik de jobflyer!
Je netwerk zijn alle mensen die je kent. Je
klasgenoten, familie, vrienden, leiders van je
jeugdbeweging, …
Daar zit vast iemand tussen met een toffe job.
Spreek hem/haar eens aan en vraag of je een
dag mag komen werken op zijn/haar werk
voor de YOUCA Action Day!

2. Spreek een bedrijf aan
Gebruik de jobflyer!
Heb je een toffe job of bedrijf in
gedachten maar je kent niemand die er
werkt? Geen probleem!
Stuur ze een mail, bel ze op of ga eens bij
hen langs. Vertel hen over de YOUCA
Action Day en wie weet mag je er op 11
februari aan de slag!

3. Solliciteer via de jobbank
Op de jobbank van YOUCA staan er heel wat
vacatures open. Daar kan je ook op solliciteren!
Stel een CV op en schrijf een sterke
motivatiebrief. Zo maak je meer kans!

Combineren: alleen zo ben je zeker van je
job-voor-één-dag!
Er doen 15.000 leerlingen mee aan de YOUCA
Action Day, maar zoveel jobs staan er niet op
de jobbank.
Ongeveer

1 op de 3 leerlingen vindt

zijn/haar job via de jobbank. De overgrote
meerderheid vindt zijn/haar job-voor-één-dag
zelf!
Wil jij dus zeker zijn van je job voor de YOUCA Action Day? Solliciteer
dan niet enkel via de jobbank, maar combineer de drie manieren die
hierboven staan uitgelegd!

DE JOBFLYER
(youca.be/jobflyer)

Vond je een job via je eigen netwerk of sprak je succesvol een
bedrijf aan? Dan moet je die job wel nog registreren op de
jobbank, want die staat er nog niet op. Dat doe je met behulp
van de jobflyer.

VOOR JE DEZE STAPPEN VOLGT, MOET JE WERKGEVER
AKKOORD ZIJN DAT JE DAAR MAG GAAN WERKEN.
Anders heeft het geen zin :)

Proficiat! Je hebt een job-voor-één-dag!
Je krijgt een mail en een SMSje

