Vacature ECPAT Youth: Vrijwilliger Jongerenparticipatie (2 tot 4 uur per week)
ECPAT Youth is een onderdeel van Defence for Children - ECPAT, een
kinderrechtenorganisatie die zich internationaal inzet om (o.a.) kinderen te
beschermen tegen kinderprostitutie, kinderhandel, kinderporno en
kindersekstoerisme. ECPAT Youth heeft als doel kennis over seksuele uitbuiting bij
jongeren te vergroten en hen daarmee weerbaarder te maken.
Voor een nieuw project zijn wij met spoed op zoek naar een vrijwilliger
jongerenparticipatie. Wil jij de digitale weerbaarheid van jongeren vergroten? Dan
is deze functie misschien iets voor jou! Als commissielid jongerenparticipatie zal je
jongeren in het cluster-4 (basis)onderwijs voorlichten over onderwerpen zoals
cyberpesten, grooming en sexting; met als doel de (digitale) weerbaarheid van
jongeren te vergroten en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van online
misstanden.
Functieomschrijving
Jouw taken als vrijwilliger jongerenparticipatie bestaan o.a. uit:
 de ontwikkeling en uitvoering van projecten omtrent seksualiteit en weerbaarheid;
 de toepassing van creatieve werkvormen om in gesprek te gaan met jongeren
over hun eigen rechten en het vergoten van hun zelfbewustzijn hierin;
 het voorlichten van jongeren;
 het bijwonen van de maandelijkse ECPAT Youth-vergadering.
Gewenst profiel
 Affiniteit met kinderrechten en de bescherming van seksuele uitbuiting van
kinderen;
 je hebt ervaring in het werken met kinderen en jongeren (bij voorkeur op speciaal
onderwijs);
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 flexibel inzetbaar in de avonduren en doordeweeks voor projecten op scholen;
 beschikbaar voor een minimale periode van een jaar.
Wat bieden wij?
 Begeleiding vanuit Defence for Children-ECPAT;
 training gesprekstechnieken en jongerenparticipatie;
 de mogelijkheid om, samen met andere, enthousiaste jongeren, waardevolle
kennis en werkervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen;
 een kans om je in te kunnen zetten in de strijd tegen (online) seksuele uitbuiting
van kinderen;
 reiskostenvergoeding.
Informatie en solliciteren
Ben je enthousiast geworden en wil jij je vrijwillig inzetten voor de missie van ECPAT
Youth? Solliciteer dan naar deze functie door jouw CV en motivatiebrief te mailen
naar Celine Verheijen (c.verheijen@defenceforchildren-ecpat.nl)

