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Deze oproep is bedoeld voor bestaande groepen en kleine organisaties die in wijken en gemeentes
mensen in armoedesituaties, die door de Coronacrisis extra getroffen dreigen te worden, willen blijven
ondersteunen en met extra kosten en/of verlies aan inkomsten te maken krijgen.
Criteria steunvragen
 De aanvragende organisatie dient een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier in.
 De gevraagde projectensteun is bedoeld voor:
o Extra kosten om de doelgroep te ondersteunen:
 Vervoers- en telefoonkosten
 Extra communicatie, een pamflet in meerdere talen …om mensen in te lichten
over de Coronacrisis, de eraan verbonden gevaren en wat de organisatie zal
doen
 Extra initiatieven: zelf mondmaskers maken, …
 Het voorzien van noodhulp
o Extra kosten om voldoende vrijwilligers te kunnen blijven inschakelen
 Bekendmaking en mobilisatie
 Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen (hygiëneproducten, schorten en
handschoenen, mondmaskers, ..)
o Verloren inkomsten doordat bijv. een eetfestijn een tweedehandsbeurs, … geschrapt
moesten worden
 De betrokkenheid van vrijwilligers en mensen in armoede in de werking is een belangrijke
meerwaarde.
 De aanvrager is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie en telt max. 3 personeelsleden.
 De aanvrager is geen overheidsinstantie.
 Duurzaamheid van organisaties:
o de organisatie heeft oog voor structurele armoedebestrijding;
o de organisatie heeft een ruim draagvlak, een zekere structuur, en een financiële basis
voor haar werking en/of doet inspanningen om die op te bouwen;
 Welzijnszorg en de organisatie/aanvrager delen hetzelfde ideaal, dezelfde visie, dezelfde
doelstellingen (mensenrechtenverhaal).
Verwachtingen na goedkeuring
 Samen met de goedkeuring van uw project, ontvang je een attest.
Dat attest is nodig in verband met de defiscalisatie van giften die Welzijnszorg mag verlenen.
Je bezorgt het binnen de maand ingevuld en ondertekend terug. Van zodra het bij ons is, krijg
je de toegekende steun uitbetaald.
 Het is niet nodig de besteding van deze steun achteraf te bewijzen.
 Hou ons op de hoogte: bezorg verhalen / ervaringen / knelpunten, eventueel foto’s of een
filmpje.
 Je vermeldt de steun van Welzijnszorg vzw in je eigen publicaties.
 De organisaties die financiële steun van Welzijnszorg ontvangen, kunnen vermeld en/of
beschreven worden in de communicatiemiddelen van Welzijnszorg vzw.

