
Engage: vrijwillig engagement & burgerschap

Empower: fysiek & mentaal ruimte geven aan jongeren

Care: mentale gezondheid, diversiteit & duurzaamheid

Je hebt een bestaand project of actie die reeds aansluit bij de 3 prioriteiten van Ghent EYC of waar je jongeren

een belangrijke actor in wil laten zijn in de toekomst:  Je kan je project “as is” inbrengen binnen het programma van

EYC en/of we ondersteunen je om je project optimaal op jongeren af te stemmen. We nemen dan je project op in

het programma en communiceren actief hierover. Je hebt reeds zelf de nodige middelen in functie van dit project

binnen je budget- en personeelsplanning opgenomen.

Je hebt plannen om een nieuw project of actie  op te starten dat aansluit bij de prioriteiten van Ghent EYC: Je ziet

2024 als een opportuniteit voor het opstarten van een nieuw project. We ondersteunen je inhoudelijk en linken je

aan mogelijke partners en financiering. Je project wordt opgenomen binnen het programma en we communiceren

hier actief over. Je voorziet zelf de nodige middelen in functie van dit project binnen je budget- en

personeelsplanning, indien mogelijk en relevant doe je dit op een duurzame manier.

Je wil in functie van Ghent EYC een specifiek project  of actie bedenken: We ondersteunen je in de voorbereiding

en uitwerking van je project en linken je aan mogelijke partners. We linken je aan mogelijke financiering en

onderzoeken of je in aanmerking komt voor onze EYC Open Call.  Je project wordt opgenomen binnen het

programma en we communiceren hier actief over.

Op 18 November 2021 werd Gent door het European Youth Forum verkozen als Europese Jongerenhoofdstad
2024.
Ghent European Youth Capital 2024 is de opportuniteit bij uitstek voor organisaties en instellingen om samen
met jongeren een participatief verhaal te schrijven en jongeren als belangrijke actoren voor het leven in de stad
van de toekomst te integreren. 

Wat?
Binnen Ghent European Youth Capital staan 3 prioriteiten centraal waar we het programma rond willen opbouwen:

Centrale waarden binnen ons programma zijn participatie, co-creatie, inclusiviteit en duurzaamheid. Met onze partners

willen deze dan ook zo breed mogelijk uitdragen en integreren binnen het programma.

Hoe?
Heb je interesse als organisatie, dienst of instelling  om mee te werken kan je dat op 3 manieren:

Wanneer?
Ghent European Youth Capital start vandaag, niet in 2024. Je projecten en acties die je aan European Youth Capital

wil linken kan je al initiëren in 2022 en 2023. In 2024 zetten we ze in de kijker in Gent, in Vlaanderen en in Europa.

Heb je vragen, een voorstel of wil je samen met ons aan de slag gaan en nadenken over projecten, acties of 
 zelfs over de brede werking van je organisatie? Wil je bekijken hoe je je bestaande activiteiten participatief kan
versterken, aan de slag te gaan met het Gentse middenveld en met nieuwe partners linken kan leggen?
Contacteer ons dan via EYC2024@stad.gent
Wil je je meer verdiepen in ons dossier? Ga dan naar de website van de stad Gent waar je het dossier kan
downloaden.

mailto:EYC2024@stad.gent
https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-kind-en-jeugdvriendelijke-stad/gent-european-youth-capital-2024/hoe-ziet-het-gentse-eyc-dossier-eruit

