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Check-in

Stel jezelf even kort voor &
- Hoe zit je er bij vanavond? 
- Wat wil je binnenbrengen deze avond?



Cluster Verbinden

Erasmus+ Jeugd:
- Groepsuitwisselingen (39)
- Participatieprojecten (12)
- DiscoverEU Inclusion (1)

European Solidarity Corps
- Solidariteitsprojecten (15)



Solidariteitsprojecten

Nationaal jongereninitiatief met als doel positieve verandering creëren op lokaal vlak. Is een 
solidariteitsactiviteit zonder winstoogmerk die door jongeren zelf wordt geïnitieerd, ontwikkeld en 
uitgevoerd

Doelen
Projecten zijn gebaseerd op de doelen en principes van solidariteit en bieden een antwoord op 
maatschappelijke uitdagingen. Jongeren nemen het initiatief hierin en is gelinkt aan de lokale 
gemeenschap waarin ze leven. Bovenop hebben de projecten een Europese toegevoegde waarde. De 
deelname biedt aan de jongeren een non formele leerervaring.



Solidariteitsprojecten

- Nationaal of net over de grens
- Minimum 5 kernjongeren
- 18-30 jaar
- 2-12 maanden
- Project management fee + evt. coachingskosten + exc. kosten



Solidariteitsprojecten

“ Het project wordt geïnitieerd,  opgezet en uitgevoerd door jongeren.”
- Rekening houdend met de mogelijkheden van de jongeren
- Kan binnen het kader van een organisatie
- Eventueel mits ondersteuning van een projectcoach
- Speelt zich af in de vrije tijd van jongeren

“ Duidelijke grens tussen reguliere werking organisatie en het solidariteitsproject.”
- Aanvullend op de werking van een organisatie 
- Niet binnen de uren van een arbeidscontract, tenzij de coach of ondersteuner 



Solidariteitsprojecten

- Denk aan het proportionaliteitsprincipe
- Jongeren schrijven het zelf (tenzij het over kwetsbare jongeren zelf gaat)
- Ga op zoek naar het solidariteitsaspect
- Bij twijfel contacteer de begeleidende stafmedewerker!

- https://youtu.be/GYYwcyvSwqQ

https://youtu.be/GYYwcyvSwqQ


Participatieprojecten

Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, werken samen aan een 
participatief (inter)nationaal project rond democratie en Europees burgerschap. De jongeren bedenken 
het project en voeren het zelf uit.

Doelen
• Jongeren de kans geven om zich te engageren en te leren participeren in de samenleving (mikken 

op een betekenisvolle deelname aan burgerlijk -, economisch -, cultureel - en politiek leven)
• Bewustmaking van gedeelde Europese waarden en fundamentele rechten (EU Youth Goals)
• Ontwikkelen van digitale vaardigheden en mediageletterdheid
• Samenbrengen van jongeren en beleidsmakers (EU Youth Dialogue)





Participatieprojecten

Criteria
• Nationaal en transnationaal
• Minimum 4 jongeren (per deelnemende partner/land) of een organisatie met betrokken jongeren
• 13-30 jaar
• 3-24 maanden



Participatieprojecten

Budget
• Projectmanagement (€500 per maand) – vast bedrag
• Events (€100 / deelnemer)
• Mobilities (Travel , Ind support ; …) 
• Inclusion support + exceptional costs 
• Coachingkost =coaching alleen als het project wordt uitgevoerd door een informele groep 

jongeren

Indiening R1 = De meesten creëren een hoog budget (max. €60.000) via events



Participatieprojecten

Events

Kosten gelinkt
• aan de implementatie van fysieke evenementen
• die van essentieel belang zijn om de doelstellingen van het participatieproject te bereiken

=> NIET voor de deelname van de staf van de deelnemende organisaties of leden van
• de kerngroep jongeren of facilitators ( = project management ) 

=> WEL voor beleidsmakers en andere jongeren

• €100 per deelnemer => participantslist = handtekening en BM 
• Kan gecombineerd worden met mobilities



Tot slot

Neem contact op met de begeleidende stafmedewerker bij onduidelijkheid of “ik zit vast en weet niet 
hoe dit te beoordelen”
Houdt steeds rekening met proportionaliteit en het inclusieaspect

Toeleiden van diverse sectoren naar de programma’s
– Etnisch-culturele minderheden
– Kunst- en cultuursector
– Jeugddiensten en jeugdraden

Projectbezoeken, neem met ons contact op!



Bedankt!
Vragen? Feedback?


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14

