U-NIQ PRESENTS

UNITE THESE STREETS

INTRODUCTIE
In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, in het bijzonder de afdeling
‘Rotterdam Sterker door Jongeren’, presenteert Stichting 21 Culture het project
#UniteTheseStreets. Dit initiatief is in het leven geroepen door de bekende
Rotterdamse artiest/ondernemer U-Niq (oprichter en voorzitter van Stichting
21 Culture). Naar aanleiding van de explosieve toename van het geweld onder de
jongeren, met name binnen het gebied Rotterdam-Zuid, zal Stichting 21 Culture
zich hard maken voor het verbeteren van de positie van de Rotterdamse jeugd.
Dit willen wij realiseren door talentontwikkelingstrajecten te produceren en
gedragsverbetering te stimuleren en bewaken.

MOTIVATIE EN DOEL
Met het project #UniteTheseStreets willen wij ons inzetten om de problematiek
omtrent het jongerengeweld in Rotterdam-Zuid aan te pakken. Hierbij staat de
persoonlijke behoefte van de deelnemers centraal. Wij zullen ons met name
focussen op de talentontwikkeling van de deelnemers en gedrag-interventie. Dit
zullen we doen door middel van het geven van trainingen en workshops, waarbij
de talenten van de deelnemers zullen worden verfijnd. Op deze manier willen we
hen stimuleren om de hand in eigen boezem te steken en te ontdekken waar ze
hun eigen kracht in kunnen vinden. Onze streefdoelen zijn het bereiken en
binden van jongeren, het ontdekken van (top)talenten en het ontwikkelen van
sociale vaardigheden. Met deze doelen willen wij onze deelnemers laten inzien
dat ze zelfstandig kunnen beschikken over hun eigen unieke krachten en
talenten en dat zij deze in positieve zin kunnen uiten en gebruiken.
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BELEID
Het project #UniteTheseStreets staat voor degelijkheid, vertrouwen en
ontwikkeling. Deze principes vormen de basis voor onze handelswijze. Binnen
het kader van privacy en vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep is het van
groot belang dat zowel de interne als externe werkzaamheden op
vertrouwelijke wijze zullen worden uitgevoerd. Hierdoor zullen wij het
vertrouwen waarborgen door middel van het gebruik van
geheimhoudingsovereenkomsten binnen het team en voldoende toezicht op alle
betrokken medewerkers. Hiernaast zullen wij binnen onze
werkzaamheden gebruik maken van degelijke, transparante en veilige
procedures. Door de werkzaamheden vast te leggen in protocollen, kunnen wij
zorgen voor een uniforme werkwijze binnen het team.

KWALITEIT
Binnen ons project staat met name de kwaliteit van de workshops en
ontwikkelingsgesprekken centraal. Om de beste kwaliteit te kunnen leveren
zullen we dan ook uitsluitend samenwerken met vak-experts en
ervaringsdeskundigen. Tevens zullen we de armen ineen slaan met diverse
rolmodellen, die als voorbeeldfunctie kunnen dienen voor de jeugd en die
de stem van de straat verstaan en spreken. Dit zal het enthousiasme en het
uithoudingsvermogen van de jeugd tijdens hun deelname aan
#UniteTheseStreets sterk bevorderen. Deze rolmodellen bestaan uit o.a. bekende
artiesten, voetballers, ondernemers en ervaringsdeskundigen. Om de eenheid
binnen het team, de docenten en rolmodellen te bevorderen zullen wij tijdens de
workshops en overige activiteiten uniforme kleding dragen, waarop het logo van
het project #UniteTheseStreets vermeld staat. Door kleding in soortgelijke
stijl aan te bieden in de vorm van merchandise, kunnen wij de bekendheid van
het project vergroten wat uiteindelijk zal leiden tot verbinding en
vertrouwelijkheid onder de deelnemers en overige betrokkenen.
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WORKSHOPS
We zullen workshops aanbieden voor de volgende disciplines:
- Rap
- Zang
- Schrijven / Spoken Word
- Dans
- Fashion
- DJ
- Artwork
- SoVa Trainingen
De workshops zullen worden geleid door professionele docenten die dankzij hun
expertise inmiddels naam hebben gemaakt binnen hun vakgebied. Vele van hen
zijn al zeer bekend binnen de Nederlandse entertainmentwereld. De volgende
docenten hebben zich verbonden aan #UniteTheseStreets om de deelnemers te
ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van hun talenten:
- Maikal X (voormalig rapper/zanger Postmen)
- Sabrina Starke (zangeres)
- Menace (dj)
- Rodney Gietel (dj en artwork)
- De Preeker (spoken word)
- Larry’s Visuals (artwork)
- Lorraine Berggraaf (SoVa trainingen)
- Marjorie Fernandes (fashion)
- Melanie Olieberg (dans)
- Jaimy Mendes (dans)
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EVALUATIE
Gedurende de workshops, maar ook daarbuiten, zullen de deelnemers op
meerdere vlakken worden begeleid. Iedere docent krijgt zijn of haar eigen
groepje deelnemers toegewezen. Op deze manier kunnen zij een
vertrouwensband opbouwen en zal het familie-gevoel binnen het project
worden bevorderd. Bij het begeleiden van de deelnemers zullen de docenten en
het team, naast het beoordelen van de talentontwikkeling, tevens de
individuele persoonlijke groei van de deelnemers evalueren. Dit zal worden
uitgevoerd door middel van het voeren van Persoonlijk Ontwikkelings Plan
(POP)-gesprekken, waarbij het welzijn van elke deelnemer op kwalitatieve wijze
onder de loep zal worden genomen. In opvolging van deze gesprekken zullen de
deelnemers in sommige gevallen ook opdrachten mee krijgen als huiswerk. Op
deze manier stimuleren wij de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de
deelnemers en zorgen we ervoor dat met name de behoefte van de jongeren zelf
voorop komt te staan.

EINDPRESENTATIE
Het grote moment waar wij het gehele traject naartoe zullen werken is uiteraard
de schitterende eindshow, waarbij de deelnemers hun verfijnde kunsten
kunnen showen aan het publiek. In voorbereiding op deze eindpresentatie,
zullen de deelnemers tijdens hun trainingen worden klaargestoomd om
uiteindelijk het grote podium te betreden. Deze voorbereiding bestaat o.a. uit het
opzetten en repeteren van de door hen gewenste uitvoeringen en het
opnemen van rap en zang in een (professionele) studio. De uitvoering van de
eindpresentatie zal veel publiciteit aantrekken en zal van begin tot eind worden
vastgelegd door een professionele filmcrew. Hiernaast zullen de deelnemers ook
gedurende het volgen van de ‘normale’ workshops op verschillende momenten
worden vastgelegd op film en foto. Dit stelt ons in staat de persoonlijke groei van
de deelnemers van het begin- tot eindpunt te meten.

UNITETHESESTREETS.COM

AANMELDING EN TOELATING
Met dit project richten wij ons in het bijzonder op de volgende wijken binnen Rotterdam-Zuid: Beverwaard, IJsselmonde en Feyenoord. Onze doelgroep
bestaat uit jongeren afkomstig uit deze 3 wijken, met een leeftijd tussen de 14-27
jaar.
De aanmeldprocedure staat vanaf 18 oktober t/m 15 november 2021 open voor
iedereen die binnen deze doelgroep past. Het aanmeldformulier is te vinden op
onze website www.unitethesestreets.com

DATA EN TIJDEN
De workshops zijn ingedeeld in 3 blokken van 12 weken en gaan van start op 10
november 2021. Met ingang van die dag zullen de workshops elke
woensdagavond van 17:00-20:00 uur plaatsvinden in:
Huis van de Wijk ‘De Focus’
Oude Watering 324
3077 RE Rotterdam (Beverwaard)
Als startschot voor het project staat op 3 november om 19:00 uur een
onvergetelijke kick-off/ informatieavond gepland in wijkgebouw de Focus, in
aanwezigheid van het gehele team van Stichting 21 Culture, de docenten,
potentiele deelnemers, de media en overige betrokkenen (zoals ouders en/of
verzorgers). Op deze dag zullen wij #UniteTheseStreets op de kaart zetten en
zullen we gezamenlijk de nieuwe weg inslaan richting de verbinding en
verbetering van onze mooie jeugd uit Rotterdam-Zuid!

ALGEMENE INFORMATIE
Alle vragen met betrekking tot praktische zaken zoals deelname maar ook wat
betreft het project, ontwikkelingen in de wijk, samenwerkingsverbanden en
overige informatie kunnen worden gemaild naar info@unitethesestreets.com.
Voor updates over onze evenementen en andere nieuwtjes, houdt de website en
onze social media accounts goed in de gaten!
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