Stimuleringsbijdrage Kinderen en Armoede
Diaconieën in Nederland kunnen in 2018 bij Kerk in Actie een stimuleringsbijdrage
aanvragen voor projecten rond Kinderen en Armoede.
Aanleiding
Uit het Armoedeonderzoek 2016 blijkt dat armoede in Nederland een groter probleem wordt.
Kinderen zijn soms een wat onzichtbare groep. Vele diaconieën willen ook kinderen
bereiken, maar weten niet altijd hoe. Hoe kom je met hen in contact, hoe weet je wat ze
nodig hebben? Tegelijk zijn er soms voldoende ideeën maar niet altijd voldoende geld.
Bijdrage
Diaconieën kunnen een beroep doen op het stimuleringsfonds van Kerk in Actie voor een
bijdrage tot maximaal 2000 euro.
Voorwaarden
Het initiatief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De bijdrage moet direct ten goede komen aan kinderen van 0-18 die in armoede
leven;
- Het moet een project zijn waar de kerk bij betrokken is;
- Uit het voorstel moet duidelijk worden hoe het kinderen helpt en hoeveel kinderen
bereikt worden;
- Het project mag als voorbeeld dienen voor andere diaconieën, en als zodanig door
Kerk in Actie gebruikt worden in haar ondersteuning van andere diaconieën in het
land;
- De aanvrager wordt door Kerk in Actie opgenomen in de lijst van het op te bouwen
netwerk ‘Kerken, Kinderen en Armoede’ en zal uitgenodigd kunnen worden voor
activiteiten rond Kinderen en Armoede die Kerk in Actie (mede) organiseert.
- Als het project afgerond is, moet een kort verslag opgestuurd worden.
Projectvoorstel
Diaconieën kunnen een voorstel indienen bij Kerk in Actie van maximaal 1 A4, die bevat:
- een omschrijving van het initiatief/project die ten minste bevat: wat is de situatie van
de kinderen, wat doet de diaconie er aan, of als het een nieuw project is: wat wil de
diaconie er aan doen, hoeveel kinderen hoopt de diaconie te bereiken;
- vanuit welke diaconie(en) dit initiatief gedaan wordt en wanneer het project/het
initiatief plaatsvindt;
- naam en contactgegevens van de kerk en diaconie (plus contactpersoon en
bankgegevens van de diaconie), en indien beschikbaar de website van de kerk waar
het project op staat.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij: steunverlening@protestantsekerk.nl
Voor meer informatie:  www.kerkinactie.nl/stimuleringsbijdrage, of: Telefoon 030-8801880 en
info@kerkinactie.nl.

