Cera‐prijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen
Reglement
Artikel 1. De organisatie
De Cera‐Prijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen is een initiatief van Cera en Uit De Marge/CMGJ vzw, Steunpunt
voor Jeugdwerk met Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren. Kandidaten en genomineerden voor deze
prijs verklaren zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van de jury’s.
Artikel 2. Het doel van de Prijs
Met deze prijs willen Cera en Uit De Marge/CMGJ de aandacht trekken op de situatie van maatschappelijk kwets‐
bare kinderen en jongeren. De prijs wil de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren – or‐
ganisaties, projecten of initiatieven, klein‐ of grootschalig – die zich in het werkjaar 2016‐2017 bijzonder verdien‐
stelijk maakten voor de doelgroep extra bekendheid geven. Met bijzondere aandacht voor de bruggen die zij slaan
met andere, voor de kinderen en jongeren relevante levensdomeinen. Op die manier draagt de prijs bij tot de
versterking van het maatschappelijk draagvlak voor die werkingen.
Bij de beoordeling van de projecten houdt de jury rekening met volgende criteria:
- Kinderen en jongeren staan centraal in het initiatief.
- Kinderen en jongeren werken zelf mee aan het initiatief, niet alles wordt door de begeleiding uitgevoerd.
- De mening van kinderen jongeren wordt gehoord en serieus genomen.
- Kinderen en jongeren hebben keuzevrijheid.
- De begeleiding is begripvol voor de kinderen en jongeren en begeleid hen als ze hulp nodig hebben. Bin‐
nen het initiatief kunnen kinderen en jongeren zichzelf zijn.
- Het initiatief is laagdrempelig voor alle kinderen en jongeren: cultuur, arm/rijk, leeftijd.
- Het initiatief draagt bij tot het opbouwen van het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren.
- Het initiatief is maatschappelijk relevant en heeft een impact op het beleid.
- Er wordt binnen het initiatief samengewerkt met diensten en organisaties in andere levensdomeinen.
- Het initiatief is een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties.
- Er zijn binnen het initiatief ontplooiingskansen voor de begeleiding.
Artikel 3. Het verloop
Iedere organisatie, project of initiatief kan een dossier indienen, of een andere organisatie voordragen bij Uit De
Marge/CMGJ vzw. Dat kan tot en met maandag 18 september 2017 door het ingevulde kandidaatsformulier sa‐
men met drie voor de werking kenschetsende foto’s te mailen naar stijn.belmans@uitdemarge.be
Op dat formulier wordt de werking, project of initiatief voorgesteld en concreet geïllustreerd volgens de criteria
opgesomd in artikel 2.
Stoffering met bijvoorbeeld persartikels kan een meerwaarde hebben.
De jury kan een bezoek brengen aan een voorgedragen organisatie.
De jury nomineert de jury drie organisaties of initiatieven.
De jongerenjury nomineert 1 kandidaat die dus ook ineens de laureaat van de jongerenjury is.
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De vier genomineerde werkingen worden voorgesteld middels een korte film, geproduceerd door Cera en Uit De
Marge/CMGJ.
Op het congres van Uit De Marge/CMGJ in Brussel op ?? november 2017 maakt de jury de uiteindelijke winnaar
bekend en wordt de prijs uitgereikt.
Artikel 4. De jury
Een professionele jury nomineert drie werkingen. De juryleden beoordelen elk afzonderlijk ieder initiatief, waarna
zij samen beslissen.
De jury baseert haar oordeel op alle aspecten vernoemd in artikel 2, doel van de prijs.
Een jongerenjury bestaande uit jongeren van de vier in 2016 genomineerde werkingen beslist over de toekenning
van een jongerenprijs. Zij hanteren dezelfde criteria, zie artikel 2, doel van de Prijs.
Artikel 5. De Prijs
De winnaar van de Cera‐prijs Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen en de winnaar van de jongerenprijs ontvangen elk
een bedrag van 2.000 euro. De twee andere genomineerden gaan naar huis met een aanmoediging van 1.000
euro. Alle genomineerden krijgen een voorstellingsfilmpje en een communicatietraject van 1.000 euro aangebo‐
den.
Artikel 6. Geschillen
Door een kandidatuur of een nominatie in te dienen, aanvaardt men het reglement, evenals elke beslissing van de
organisatoren.

Meer informatie?
Mail naar stijn.belmans@uitdemarge.be of bel naar 0486/39.97.25.
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