Betrokken bij een
ontwikkelingsproject?
Samen kerk in actie voor het particulier initiatief

Adviesgesprek over
particulier initiatief
Hebt u als diaconie, ZWO- of
zendingscommissie vragen over een
(kleinschalig) ontwikkelingsproject
waar uw gemeente bij betrokken
is of waarvoor uw steun gevraagd
wordt? Dat kunnen vragen zijn over
bijvoorbeeld de organisatie, hun
lokale partner, het land waar zij
actief zijn of de doelstelling. Over
al deze vragen denkt Kerk in Actie
graag met u mee. U kunt een gratis
gesprek aanvragen met een van onze
adviseurs.

Verbondenheid
met elkaar
Samen zijn we een kerk in actie. We delen
met onze wereldwijde gemeenschap wat
we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg,
geloof, geld en goed.
Via collecten, acties en vrijwillige
inzet steunt u als kerkelijke gemeente
projecten van partnerorganisaties
van Kerk in Actie. Daarnaast zijn veel
gemeenten betrokken bij een ‘eigen’
ontwikkelingsproject of een particulier
initiatief.
Particuliere initiatieven spreken
veel gemeenteleden aan, omdat
deze projecten vaak concreet en
tastbaar zijn. Daarnaast kennen

gemeenteleden vaak mensen die
betrokken zijn bij het project.
Ook bij deze particuliere initiatieven
kunnen we samen kerk in actie
zijn. Het dienstencentrum van Kerk
in Actie biedt, in samenwerking
met Edukans en ICCO Coöperatie,
ondersteuning aan particuliere
initiatieven. Deze ondersteuning
bestaat uit advies, training,
netwerken en het zoeken naar
mogelijkheden voor financiering.

Adviestraject
voor particulier initiatief
Als u naar aanleiding van het
adviesgesprek verder wilt
praten over het project dat u
ondersteunt, bieden wij u een
adviestraject aan. Een adviestraject bestaat uit een intakegesprek en een vervolggesprek.
Daarin kan samen met uw lokale
projectpartner worden gewerkt
aan bijvoorbeeld het projectplan,
de financiering, de ontwikkeling
van de organisatie of de lokale
inbedding. Belangrijke zaken die
de kwaliteit en de impact van het
werk kunnen vergroten.

Samen verdiepen en uitwisselen
Naast gerichte adviesgesprekken zijn er ook mogelijkheden voor training,
kennisuitwisseling en netwerken. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd over inhoudelijke thema’s als kinderrechten, onderwijs en sociaal
ondernemerschap. Tijdens deze boeiende, inhoudelijke bijeenkomsten is er
volop ruimte voor kennismaking en uitwisseling met andere vergelijkbare
initiatieven. Ook kunt u via Kerk in Actie trainingen volgen op het gebied
van onder meer projectmanagement, communicatie en fondsenwerving.

Samen investeren
Kerk in Actie kan helpen bij het zoeken van financiering
en eventueel bijdragen aan het project wanneer u zelf ook
een deel van projectkosten werft. Het project moet dan
wel voldoen aan een aantal voorwaarden en er moeten
fondsen beschikbaar zijn. Wilt u weten of het zinvol is om
een projectvoorstel bij ons in te dienen, kijk dan voor meer
informatie op: www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief.

Wilt u samen
ekomst?
investeren in de to

Kinderen in Kenia

Schoon water op Bali
De zendingscommissie van de Protestantse
Gemeente Utrecht-West zet zich in voor
schoon drinkwater op Bali. Kerk in Actie ondersteunt daarbij met raad en daad. Jacques
Buitenhuis van de zendingscommissie zegt
hierover: “Kort geleden heb ik electrofiets
aangeschaft. Je moet zelf trappen, maar de
accu zorgt voor een geweldig steun in de
rug. Dit vergelijk ik met Kerk in Actie: zelf
voor de nodige fondsen zorgen en Kerk in
Actie financiert mee. Inderdaad een fantastische steun in de rug. Niet alleen financieel
maar ook met kennis en begeleiding.‘’

Stichting Share zet zich
in voor onderwijs in Kenia. Een mooi initiatief,
waaraan Kerk in Actie
ook bijdraagt. ”De
samenwerking met
Kerk in Actie verliep
uiterst plezierig”, zegt
Pieter Bijl van Stichting Share. Dankzij de
gesprekken gaan we
ons werk nu veel breder aanpakken; meer
aandacht voor milieu
en uitwisseling tussen
de jongeren en minder
de focus op werken.”

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over particulier initiatief in relatie tot het
werk van uw gemeente en de steun die Kerk in Actie kan
bieden? Neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan
via uw Kerk in Actie gemeenteadviseur of door contact op
te nemen met de Servicedesk via (030) 880 14 56 of per
e-mail: servicedesk@kerkinactie.nl. Meer informatie vindt
u op www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief

Bekijk de website ie
voor meer informat

