Nieuwe projectoproep 2021

"Connecting You(th)"

om sociale kloven te overbruggen
Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? In onze samenleving tekenen zich vaak diepe kloven af,
vooral naar onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school,
we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.
Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin
iedereen zich kan thuis voelen. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen nog groter te worden. Bovendien
kwamen tijdens de coronacrisis het zelfbeeld en de identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek
toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.
Met deze projectoproep wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de
maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip.

DE STICHTING P&V ZOEKT :
Wat ?
1. Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren en die werken aan een beter begrip en aanvaarding
van de ‘andere’ (in beide richtingen). En/of:
2. (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan
gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van
diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt,
zoeken naar wat ons verbindt).

Waarom ?
Om het mentale welzijn van jongeren te bevorderen, maar ook het
maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

#participatie
#inclusie
#cohesie

Waar ?
De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren faciliteren en/of werken aan gemeenschappelijke doelen, kunnen
betrekking hebben op de
1. (binnen- en buiten-) schoolse omgeving,
2. buurt,
3. vrijetijd

WIJ BIEDEN :

in heel België.

Beurzen tussen 5.000 en 25.000 euro aan
de meest beloftevolle projecten.

Voor wie ?

Een opvolging door ons jongerenforum.

Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar oud, van alle horizonten.

Met wie ?
Organisaties (jeugdhuis, sportclub, buurthuis, school…) die met en
voor jongeren werken.

Wanneer ?
Projecten gerealiseerd tussen april 2022 en april 2023.

Advies en steun van experts.
Een uitwisselingsplatform tussen verschillende actoren (jongeren, het werkveld, media,
wetenschappelijk, ...).
Mogelijkheid om een bijkomende civic
crowdfunding campagne te lanceren.

FASES EN BELANGRIJKE DATA
September 2021
Zin om deel te nemen aan een leerrijke ervaring ?
Mobiliseer jongeren van verschillende horizonten en betrek hen bij de ontwikkeling van
een project om ontmoeting en begrip te bevorderen en te zoeken naar wat hen verbindt.

30 november 2021
Dien jouw kandidatuur in !
Stuur je projectvoorstel ten laatste op 30 november 2021 om middernacht
naar dunia.oumazza@pv.be en saskia.de.groof@pv.be

1 december 2021-14 januari 2022
Eerste selectie van de jury
Een leescomité van jongeren en experts selecteert de max. 40 meest beloftevolle projecten.
Misschien ook jouw project?

Februari 2022
Kom ons ontmoeten !
Ontmoet de andere pregeselecteerde projecten, de jongeren van ons Jongerenforum
en andere experts tijdens onze Expert Day. Stel jouw project voor en verdedig het,
en krijg een resem tips en raadgevingen!

Maart 2022
En de gelukkige winnaars zijn…
Onze jury zal de beste projecten selecteren die beurzen
tussen 5.000 en 25.000 euro zullen ontvangen.

April 2022-april 2023
Een jaar om het project uit te voeren
Gefeliciteerd, je bent gekozen!
De Stichting P&V, haar Jongerenforum en experts zijn daar om jouw project te begeleiden.

Mei 2023
Neem deel aan ons slotevent!
Stel de resultaten van jullie verwezenlijkingen voor aan een ruim publiek.
Verschillende actoren zullen aanwezig zijn!

Meer informatie
Raadpleeg onze website voor het reglement en het kandidaatsdossier:
https://www.foundationpv.be/nl/

Volg ons op Facebook en LinkedIn!

