CAPtllE
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Jongeren en kinderen vinden het belangrijk
om hun stem te laten horen,
vooral als het gaat om zaken die hen aangaan. Dit omdat we van Capelle
houden, 'I love Capelle!' In het afgelopen jaar hebben Capelse jongeren
en kinderen nagedacht over wat de komende jaren belangrijk
is voor de
Capelse jeugd. Graag willen we de Capelse jeugd laten weten wat dit
heeft opgeleverd en we hebben daarom dit boekje gemaakt. Zo kunnen
kinderen en jongeren in één oogopslag zien welke onderwerpen
komende jaren extra belangrijk zijn.

De voorzitter

van de Capelse

Jeugdraad

DOEL

De jeugd heeft de mogelijkheid
om hun talent optimaal te gebruiken!

+ Omdat kinderen en jongeren zich daardoor ontwikkelen
+ Omdat het jongeren helpt om bijvoorbeeld
een stage of een baan te vinden
+ Omdat kinderen en jongeren kunnen ontdekken waar ze goed in zijn
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Het jongerencentrum
Capsloc gebruiken voor activiteiten
voor de jeugd
Workshops organiseren
om muziek te maken
De jeugd gelegenheid
bieden om te sporten
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DOEL

Het zelfbeeld
en jongeren

van kinderen
verbeteren!

+ Omdat kinderen

en jongeren hebben aangegeven
soms heel onzeker te zijn
+ Omdat sommige jongeren last hebben van depressies
+ Omdat het zelfbeeld teveel afhangt van prestaties op school
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Op school oog hebben voor elkaar
Tijdens lessen dit onderwerp
bespreken
Activiteiten
organiseren
om kinderen
en jongeren weerbaar te maken
Ouders goed informeren
en voorlichten
op school
Het taboe doorbreken
als je in gesprek gaat
met een maatschappelijk
werker
Sluit je aan bij een groep of een vereniging.
Dit kan helpen!

Ouders

doen ook mee!

+ Omdat ouders soms niet weten wat hun kinderen
+ Omdat ouders

internet en social media
nodig zijn om te helpen bij activiteiten
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doen op

of bij de sportclub

Ouders een voorlichting
aanbieden voor het gebruik van social media
Carrièredagen
organiseren
op scholen waarbij ouders en andere
volwassenen
vertellen wat je kunt worden
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DOEL
De stem van kinderen

en jongeren

telt!

WAAROM?

+ Omdat veel onderwerpen
+ Omdat we liever spreken

de jeugd direct aangaan
met jongeren dan over ze
+ Omdat de jeugd vaak goede ideeën heeft en weet wat speelt!
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Samenwerking
met jeugdraad en het kindercollege
Social media optimaal benutten om de jeugd te betrekken
Meer samenwerking
met de scholen

DOEL
Meer veiligheid

creëren

voor jeugd!

+ Omdat we willen

dat kinderen en jongeren zich veilig voelen thuis,
op school en op straat
+ Omdat veiligheid voor het opgroeien voor de jeugd belangrijk is!
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Meer aandacht voor pesten op scholen
Aanpakken
van overlast op straat
Een mooier en veiliger stadscentrum
Goede voorzieningen
voor jeugd
Sommige donkere plekken beter verlichten

Enkele uitspra
van jongeren
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'Help jij ook mee om onze doelen te bereiken?'
Bezoek eens onze website: www.capelsejeugdraad.nl
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