De SamenSpeelbelofte van
JCI Nederland
Wat gaat JCI Nederland
doen om de samenspeelkansen van
alle kinderen te vergroten?

Waar staat
JCI Nederland
voor?
JCI staat voor Junior Chamber International en
is een netwerkorganisatie voor ondernemende
mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen
ontwikkelen. JCI is een actieve internationale
vereniging met meer dan 170.000 leden in meer
dan 115 landen en meer dan 5.000 steden over
de hele wereld. In Nederland zijn we met 1.800
leden en 85 verenigingen actief.

Wij geloven dat wij het verschil kunnen maken
en dát is belangrijk, zo ook voor het
Gehandicapte Kind en met deze
SamenSpeelBelofte. Want juist met deze
energie vormen de leden samen het fundament
van de vereniging. Samen de schouders eronder
zetten, daar lol aan beleven, en daarvan leren.

Wat belooft
JCI Nederland
concreet te doen in 2020-21?
JCI Nederland zet zich in om haar 85 lokale verenigingen, meer dan 1.800 leden en het netwerk van
Senatoren en oud-leden bewust te maken van het belang van een inclusieve maatschappij waarin geen
kind zonder vriendjes opgroeit en aan te sporen om een actieve bijdrage te leveren aan het mogelijk
maken van het samenspel tussen (gehandicapte) kinderen en de realisatie van inclusieve speeltuinen.
Voor kinderen met een handicap maakt JCI Nederland concreet het verschil door onder meer het
zichtbaar maken van het thema samen spelen en het ondersteunen van JCI Lokale Kamers bij het
organiseren van Samenspeeldagen en het werven van fondsen die nodig zijn voor het realiseren van
Samenspeelplekken. Hiermee draagt JCI Nederland bij aan Social Development Goal #10 Reduced
Inequalities.

Hoe gaat
JCI Nederland
daarbij kinderen betrekken?
Door samenwerking met andere (regionale)
organisaties op te zoeken en zo kinderen met en
zonder handicap uitnodigen om samen te spelen.
Zie ook in de Toolkit: “De voorbereidingen voor
de Samenspeeldag kunnen beginnen. Het is
belangrijk hierbij bewust kinderen met een
handicap uit de buurt uit te nodigen. Benader
hiervoor organisaties, denk aan: speciaal
onderwijs, fysiotherapie, scouting, BSO,
Gehandicapten platform/facebook groepen,
gehandicapten sport.”
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