Zet een grensverleggend project op en krijg ondersteuning van Broederlijk Delen.
Subsidie voor jongeren met creatieve en frisse ideeën.
1. TuYo- Wat is het?
Ben je jong en broed je op een mondiaal project? Grijp je kans! Want wij willen je helpen je
ideeën te realiseren.
•
•
•

•

Een groepsproject: organisaties of losse informele groepen uit België en het
buitenland zetten een vernieuwend internationaal project op.
Een samenwerking: je werkt samen rond een gemeenschappelijk thema.
Een uitwisseling: met je buitenlandse partner werk je aan een
uitwisselingsprogramma. Belgische jongeren gaan naar het buitenland en/of
buitenlandse jongeren komen naar België.
Doe het zelf: bedenk je project en voer het zelf uit.

We zoeken een groep jongeren – dat kan een jeugdbeweging zijn, een klas, een vereniging of
gewoon een bende vrienden, als het maar een geëngageerd gezelschap is - met een goed
idee voor een uitwisselingsproject. Jullie werken rond een gemeenschappelijk thema en
gaan zelf naar het buitenland of halen buitenlandse jongeren naar België om rond dat thema
aan de slag te gaan. Wees creatief, je kan alle kanten op. Verras ons en wij helpen met
financiële steun om jullie project waar te maken.
2. Voor wie?
Deelnemers aan het project zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar.
3. Hoe lang?
• Het uitwisselingsprogramma duurt tussen 14 en 30 dagen, exclusief reistijd
• Het programma opsplitsen mag, bv. een dubbele uitwisseling organiseren (in België
en in het partnerland)
4. De centen
• Broederlijk Delen betaalt een deel van de onkosten terug
o Reiskosten: de werkelijk gemaakte kosten voor vervoer
o Organisatiekosten
Deze kosten kunnen onder andere zijn: reiskosten vliegtuig/trein, verzekering,
transportkosten in het land waarin de uitwisseling doorgaat, accommodatie, eten,
materiaal, activiteiten, …
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•
•

Het project wordt mede gefinancierd door de aanvrager, met een minimum van 20 %
van het totaalbedrag.
Per project kan je maximaal 10.000 euro aanvragen

5. De inhoud
Jouw internationaal jongerenproject heeft een duidelijke thematische rode draad. In de
keuze van het precieze thema heb je vrij spel, maar het past wel binnen onze visie: het
stimuleren van internationale solidariteit, verbondenheid en een duurzame toekomst voor
iedereen. Onze partnerorganisaties wereldwijd zetten alles in het werk om te organiseren
dat iedereen voldoende te eten heeft, zorg draagt voor de natuur en in vrede kan leven.
Deze thema’s kunnen dienen ter inspiratie.
Het is bovendien belangrijk dat het thema aansluit bij de interesses en de leefwereld van de
Belgische én de buitenlandse jongeren. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het
thema gedragen wordt door alle partners, niet enkel door één groep.
6. Waarom investeert Broederlijk Delen in internationale jongerenprojecten?
Kwalitatieve mondiale jongerenprojecten kunnen bijdragen tot een verhoging van het
wereldburgerschap, internationale solidariteit en interculturele competentie van jongeren.
Op die manier creëren zij een meerwaarde voor de betrokken jongeren en hun omgeving.
7. De formule
Waar we het wél over hebben:
-

uitwisselingen als gemeenschappelijke ontmoeting tussen groepen jongeren in België
en andere landen. Hierbij staat het ‘samen doen’ en ‘samen leren’ centraal.
socio-culturele projecten in mondiaal verband, geïnitieerd en gerealiseerd door
jongeren
trainingen, seminaries, conferenties in een internationaal samenwerkingsverband
over thema’s als wereldburgerschap, internationale solidariteit, interculturele
competenties, duurzame toekomst, …

Waar we het niet over hebben:
-

inleefreizen
vrijwilligerswerk
(schoolse en niet-schoolse) stages
werken in het buitenland
taalcursussen
toeristische reizen
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-

kortstondige, louter observerende studiebezoeken

8. De landen
In de keuze van het land waarmee je samenwerkt heb je vrij spel! Je kan het project
opzetten in landen of regio’s waar Broederlijk Delen actief is en je kan het samen met één
van onze partnerorganisaties ontwikkelen, maar dit is niet noodzakelijk. Als je zelf een
jongerenorganisatie in gedachten hebt, kan je onderling afspraken maken. Als dit niet het
geval is, kunnen we je helpen met het zoeken naar een geschikte organisatie.
9. Spelregels
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet je rekening houden met de
verschillende spelregels.
-

-

Je dient je aanvraag uiterlijk in tegen één van de aangekondigde deadlines die je op
de website vindt. Je project kan dan ten vroegste 3 maanden na de deadline starten.
Informeer je dus tijdig!
Een goed mondiaal project bestaat uit: een voorbereiding, een uitvoering, een
nawerking.
De aanvrager draagt steeds de eindverantwoordelijkheid van het project.
Het gaat er om dat je bij elke fase van het project rekening houdt met vier criteria die
de slaagkans van je project verhogen: evenwaardigheid & partnerschap, participatie,
toegankelijkheid en duurzaamheid.

Een partnerschap is niet hetzelfde als een eenmalige uitwisseling. Bij voorkeur bestaat een
relatie op lange termijn, heeft ze een duidelijk doel en zijn er richtlijnen om tot dit
partnerschap te komen. Het is de bedoeling om uit de partnerschappen zoveel mogelijk te
leren van elkaar. In plaats van een ‘one shot’-operatie ijveren we voor een aanpak waarbij
we voor alle betrokkenen positieve langetermijneffecten beogen.
De opbouw, de doelstellingen en de te bereiken resultaten ontwerp je daarom best zoveel
mogelijk in samenspraak met je partner in het buitenland. Samen doorloop je het proces.
Hierbij is het belangrijk dat een wederzijdse verantwoordelijkheid wordt opgenomen door
de partners in het België én in het buitenland.
Door een mondiaal project zelf uit te werken zorg je ervoor dat het een echt jongerenproject
wordt. Participatie betekent hier dan ook de mate waarin jongeren de kans krijgen om de
voorbereiding, uitvoering en nawerking van een mondiaal project mee te bepalen.
Mondiale jongerenprojecten zijn toegankelijk als ze praktisch en inhoudelijk aangepast zijn
aan het specifieke profiel van de deelnemersgroep in België en de partnerlanden.
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Duurzame ontwikkeling zoekt naar oplossingen voor mondiale problemen en houdt
rekening met de belangen van zowel mens, milieu als economie. Denk er bij het plannen van
je reis dus aan om zo ecologisch mogelijk te reizen.
10. De impact van het project
De ervaringen uit het project willen we achteraf in de kijker zetten en ervoor zorgen dat de
buitenwereld op de hoogte is van de resultaten. De bedoeling is dat het project goed
zichtbaar is voor het brede publiek en dat de resultaten via het netwerk van Broederlijk
Delen en de jongeren(organisatie) verspreid worden.
11. De aanvraagprocedure
- Bezorg ons voor de eerstvolgende deadline het ingevulde aanvraagformulier en een
gedetaillerde begroting. Gebruik voor dit laatste het beschikbare Excel-sjabloon. We
beperken zoveel mogelijk de planlast voor de indieners.
- Binnen de zes weken na bevestiging van ontvangst van de aanvraag ontvang je een
eerste feedback. Eventueel worden bijkomende vragen gesteld. Op basis hiervan
bespreken en verfijnen we de projecten verder, beslissen we over eventuele
medefinanciering door Broederlijk Delen.
- Bij goedkeuring maken we een concrete samenwerkingsovereenkomst op. Daarnaast
leggen we een concreet traject en timing vast, voor de uitvoering van dit project.
- De betrokken jongerengroep kan steeds beroep doen op de jongerenmedewerkers
voor coaching van haar project. Na afloop volgt een gezamenlijke evaluatie op basis
van de geschreven rapportering over het project. Dit eindrapport bevat eveneens
bewijsstukken op vlak van financiële uitgaven.
12. Deadlines

Voor het werkjaar 2017 werden volgende deadlines vastgelegd:
•
•

Maandag 15 mei 2017 (uitvoering project ten vroegste zomer 2017)
vrijdag 29 september 2017 (uitvoering project ten vroegste kerstvakantie 2017)

13. Contact
Heb je een idee en een hoop vragen? Neem contact om met jongerenmedewerker
Hannelore (hannelore.smits@broederlijkdelen.be) en vraag een introductiegesprek aan.
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