VOORWAARDEN EN SELECTIECRITERIA
Bij de beoordeling van de projecten die zich aanmelden voor het programma ‘Vrijwillige inzet in het
gezin’ hanteren wij de volgende voorwaarden en selectiecriteria:
Algemeen





De reguliere richtlijnen en beoordelingscriteria van het Fonds zijn van toepassing bij de
beoordeling van de inzendingen voor het programma.
Verbinding met andere groepen en diversiteit binnen een groep vormen een pré.
Verschillende groepen worden door herhaalde ontmoetingen over langere tijd met elkaar
verbonden;
De selectie biedt voldoende geografische spreiding, waarbij ook gelet wordt op een goede
verdeling tussen grote steden en kleinere plaatsen.

Criteria voor de selectie van maximaal 25 programmadeelnemers:
Het initiatief:









is gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren tot 21 jaar in gezinnen waar sprake is
van complexe (mentale) problematiek;
neemt de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak;
beantwoordt aantoonbaar aan de wensen, behoeften van de kinderen en jongeren zelf en sluit
aan bij hun leefwereld;
bereikt in de programmaperiode minimaal 60 kinderen en jongeren / gezinsleden;
toont een prominente rol voor vrijwilligers bij de uitvoering van het project;
werkt samen met relevante lokale organisaties;
toont een duidelijk draagvlak voor het project binnen de eigen organisatie én de context waarin
het actief is;
beschikt over redelijke mate van financiële continuïteit dat zich vertaalt in ieder geval vanaf 2e
jaar in cofinanciering.

Het programma staat open voor zowel nieuwe als bestaande projecten. Bij de nieuwe projecten
verwachten wij een goed uitgewerkt plan dat rijp is voor de uitvoering. De organisatie beschikt
over relevante ervaring en voldoende capaciteit om het project te kunnen volbrengen. Bij de
bestaande projecten moet de ontwikkelopgave waarmee men aan de slag wil gedurende de
programmaperiode groot genoeg zijn om de deelname aan het programma te rechtvaardigen. Het
aantal deelnemers betreft het vergroten van het bereik. Bij alle organisaties moet sprake zijn van
een redelijke mate van financiële continuïteit en voldoende intern draagvlak voor de deelname aan
het programma.
Voor programmadeelname komen niet in aanmerking:







Reguliere activiteiten en reguliere exploitatiekosten.
Aanvragen van en voor individuele kinderen/jongeren.
Organisaties met een winstoogmerk.
Formele zorgorganisaties die een door de overheid gefinancierde taak uitvoeren (bijv. in het
kader van de Jeugdwet).
Aanvragen van organisaties die geen ervaring hebben met het ondersteunen van kinderen in
hun gezinssituatie.
Initiatieven die niet de context van het gezin als uitgangspunt nemen, maar zich primair
richten op talentontwikkeling of individuele vraagstukken van kinderen.

