YOUCA ACTION DAY

20 oktober 2022
Solliciteer bij een werkgever

en ga er een dag aan de slag

Ervaar wereldburgerschap

in de klas

Steun jongeren wereldwijd

DAAG JIJ JE LEERLINGEN UIT?

YOUCA Action Day
YOUCA Action Day

15.000

55 EURO

scholieren

die ze verdienen

gaat naar

STERKE
JONGERENPROJECTEN

1 DAG
gaan werken

Waarom mag de YOUCA Action Day
niet ontbreken op jouw school?
•

•

•

•

in Oeganda, Burkina Faso
en Ecuador
Worden jouw leerlingen ook
werkplekhelden en wereldburgers?
Schrijf je in via jobbank.youca.be

Je promoot actief burgerschap en brengt
solidariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen op je school.
Je leerlingen doen iets voor de samenleving
en maken een verschil.

Wij BIEDEN...

Je leerlingen gaan actief en ervaringsgericht
aan de slag rond arbeidsmarktverkenning.
Zo bouwen ze aan hun competenties voor
nu en later: CV opstellen, motivatiebrief
schrijven en zich presenteren bij een werkgever.

... een promopakket met posters en gadgets
voor de leerlingen bij jou op school.

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.
Zo werk jij mee aan meerdere
sleutelcompetenties van je leerlingen.

Dankzij de YOUCA Action Day ervaren
leerlingen hoe solliciteren en werken écht
werkt. En tegelijkertijd zetten ze zich in
voor hun leeftijdsgenoten elders.
May Van Hulle en Jennifer Van Ranst
GO4cITy - Sint-Jans-Molenbeek

… een leerkrachtenvorming waar je alle kneepjes van het vak leert om de YOUCA Action Day bij
jou op school in goede banen te leiden.

… een volledig uitgewerkt lessenpakket,
projectfilm en bezoek van de jongeren uit Oeganda op jouw school, uitgewerkt in samenwerking met de partner van dit jaar: Rikolto.
… een jobbank, waar je leerlingen op kunnen
solliciteren en een zelfgevonden job kunnen
toevoegen.
… wij zorgen voor een correcte administratieve
opvolging van jouw leerlingen.
… een YOUCA-presentatie, tijdens welke we je
leerlingen met plezier over de YOUCA Action
Day vertellen en uitleggen hoe de jobzoektocht
in zijn werk gaat.

Ontdek hoe YOUCA
de wereld naar je

Als advocaat bracht ik een dagje door in de
rechtbank en volgde ik zittingen. Ik heb
super veel bijgeleerd en weet nu beter hoe
het rechtssysteem in elkaar zit.
Amina El Baghdadi
Leerling KAMSA Aarschot

school brengt!

Leerlingen AAN
Wat is YOUCA, de organisatie achter de
YOUCA Action Day?
YOUCA, YOUth for Change and Action 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.

GROEI
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DE MACHT

YOUCA
is
voor
én
door
jongeren.
Dat geldt ook voor de YOUCA Action Day.
Daarom
hebben
YOUCA-scholen
VIPs.
VIPs zijn leerlingen die op jouw school
mee hun schouders onder de YOUCA
Action Day zetten. Een extra hulp voor jou
en een belangrijke motivator voor hun
medeleerlingen. Op vrijdag 16 september
verzamelen alle VIPs uit Vlaanderen en
Brussel op de VIP-dag. YOUCA-jongeren trainen
hen om zelf actie te ondernemen op school en
informatie over de YOUCA Action Day te
verspreiden. Leerlingen stimuleren leerlingen
om engagement op te nemen, dat is wereldburgerschap op z’n best!

Als VIP kreeg ik voor het eerst
verantwoordelijkheden buiten het schoolwerk,
dat was super tof! Ik kon YOUCA en mijn
medeleerlingen écht helpen. Ook de VIP-dag
was ge-wel-dig! Ik maakte veel vrienden en
leerde bij over YOUCA en de projecten.
Roos Mertens
Leerling KS Diest

Uitdaging
Vandaag staan wij bijna met onze voeten in het water,
maar wereldwijd worstelen mensen al langer met de harde
gevolgen van de klimaatverandering. Voedsel is tot 37%
verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen.
Duurzame voeding speelt een belangrijke rol in de weg uit
de klimaatcrisis. Tegelijk is wereldwijd meer dan 42% van de
bevolking jonger dan 25 jaar; dat aantal ligt zelfs nog hoger
in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador. Landbouw biedt
deze jongeren de kans op een goed inkomen. Via duurzame
technieken kunnen ze een cruciale schakel worden in de
klimaattransitie. Wij helpen samen met Rikolto jongeren
drempels als werkloosheid, armoede en gebrek aan scholing te overwinnen en ondersteunen hen met nieuwe ideeën
en methodes. Zo veranderen we voedselproductie van
onderuit.

YOUCA: de wereld in je klas
Rikolto geeft jongeren in het globale zuiden een eerlijke kans.
Ze leidt hen op tot lokale boeren die met innovatieve oplossingen
bijdragen aan een weg uit de klimaatcrisis. Rikolto bouwt samen
met lokale partnerorganisaties Generation Food Incubators in
steden over de hele wereld. Jongeren die dromen van een eigen
voedingsonderneming of die al een kleine onderneming
uitbouwen, worden samengebracht met experts. Zij creëren een
stimulerende omgeving om sociale vaardigheden te ontwikkelen
(leiderschap, samenwerking,…) en begeleiden bij het uitbouwen
van een succesvolle onderneming.

Ecuador

YOUCA ACTION DAY

YOUCA in België
YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger
Zuiddag - is een organisatie voor en door
jongeren. We stimuleren elkaar om via acties,
workshops, uitwisseling en trajecten samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving terwijl ze zichzelf ontwikkelen. Naast de eigen
werking zijn onze VIPs actief op tientallen scholen over
heel Vlaanderen en Brussel. We willen met de daadkracht en het engagement van jongeren maatschappelijke impact maken en ondersteunen hen in dat
engagement.

Burkina Faso
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Wereldburgerschap in de klas
Haal het verhaal van de Oegandese
jongeren tot in je klas. Zo komen je leerlingen
alles te weten over de uitdagingen die hun
leeftijdsgenoten in Oeganda tegenkomen, hoe
ze hiermee omgaan en kunnen ze hen vragen
stellen. Mis deze kans niet! Het geeft je leerlingen een unieke inkijk in het leven en de
uitdaging van dit jaar. Mail anke@youca.be.

Oeganda

DE WERELD IN JE KLAS

Samen op weg naar een succesvolle YOUCA Action Day!
22, 23, 24 augustus

20 oktober
YOUCA Action Day

Leerkrachtenvorming

19 april
Start scholenpresentaties
over YOUCA Action Day

16 september
VIP-dag
jongeren leren acties
opzetten voor
YOUCA Action Day

Deelnemen

Doelgroep

Schrijf je in voor 31 Mei 2022 via
onze website jobbank.youca.be
en kies voor ‘registreer als leerkracht’.
Na je inschrijving neemt Anke,
onze medewerker scholenparticipatie,
contact met je op.

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

Verzekeringen
De YOUCA Action Day is een extramurosactiviteit. Zorg ervoor dat je
school die dag zo inschrijft, dan dekt
de klassieke schoolpolis de belangrijkste
risico's. Daarnaast gaat YOUCA vzw
nog een extra verzekering aan voor
schade aan toevertrouwde goederen.

Betalingen
Een werkgever betaalt 55 euro voor de
geleverde prestatie van de leerling. Die
transactie gebeurt rechtstreeks tussen
de werkgever en YOUCA via de jobbank.

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - T: 02 893 25 08
www.youca.be - info@youca.be

Wanneer
20 oktober 2022.

Kostprijs
De deelname voor scholen aan de YOUCA
Action Day is gratis.

Nog vragen?
Anke is jouw contactpersoon.
Je kan ze bereiken
op anke@youca.be

