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Reglement Projecten 0,7%
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1. Doelstellingen 0,7%

30 sep 2010

Het geld uit het solidariteitsfonds 0,7% dient gebruikt te worden met concrete doelen in het
achterhoofd. Zo willen we met het besteden van deze middelen specifieke doelstellingen
realiseren: Sensibiliseren, uitwisseling en “een pedagogisch effect”. Buiten deze
“basisdoelstellingen” zijn er nog nice-to-have doelstellingen. Deze hebben we duidelijk
gescheiden.
1. Sensibiliseren
extern naar de samenleving.
intern binnen de beweging: elk initiatief apart
Naar aanleiding van Millenniumdoelstellingen willen we als beweging onszelf en de
wereld rondom ons sensibiliseren rond bij voorbeeld gemeenschapsontwikkeling,
solidariteit, Noord-Zuid-kloof, onderontwikkeling …
2. Uitwisseling
dwz leren tussen hier en „ginder‟ (landen die niet tot de top 25 van de HDI-index1 behoren) in overleg/dialoog, op evenwaardige basis (openstaan voor de/het andere;
een wederzijds geven en nemen)
3. Beogen van een pedagogisch effect
Zowel binnen de beweging als daar waar het project wordt uitgevoerd.

2. Projecten 00,7%
Via 0,7% projecten werken we mee aan de realisatie van de visie van Scouts en Gidsen
Vlaanderen:
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden
komen we op voor onze omgeving en
voor een kleurrijk Vlaanderen.

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.
1

Human Development Index, lijst te vinden op http://hdr.undp.org/en/statistics/

Als we dit even vertalen komen we uit op volgende waarden die we willen nastreven:
De
5
Basispijlers
(Engagement,
Medebeheer,
Dienst,
Ploegwerk,
Zelfwerkzaamheid).
Interculturele uitwisseling.
Respect voor het en de andere.
In volgende paragrafen willen we de voorwaarden (verplicht), richtlijnen
(aangeraden), alsook wat we niet willen ondersteunen met deze middelen,
meegeven.

I. Voorwaarden Projecten 00,7%
1. Het initiatief moet effect op leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen
2. De uitvoering gebeurt door iemand of een groep mensen met een duidelijke link met
Scouts en Gidsen Vlaanderen.
3. Inhoudelijk voldoende onderbouwd en gekaderd. Dit kan o.a. door samenwerking met:
één of meerdere NGO‟s
Internationale Scouts en/of gidsenorganisaties
Deze inhoudelijke uitdieping wordt meegegeven in het aanvraagformulier onder de
vorm van motivatie, doelstelling en werkwijzen. Het aanvraagformulier is terug te
vinden
in
bijlage
1,
en
te
downloaden
op
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/internationaal
4. Een duidelijke, volledige en transparante begroting waaruit blijkt hoe de middelen
worden besteed. Hierbij worden de aanvragers ondersteund door de werkgroep
projecten van ploeg internationaal.

II. Richtlijnen Projecten 00,7%
1.
2.
3.
4.

Het project ondersteunt plaatselijke scouts of gidsenwerking(en) (vormingsprojecten,
uitbreiding van de werking…)
Het is een samenwerkingsverband tussen een scouts en gidsengroepen onderling. De
betrokkenheid van de initiatiefnemende groep moet duidelijk zijn.
Het is een project dat loopt op langere termijn.
Het project heeft een meerwaarde voor Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze
meerwaarde wordt bekeken in samenspraak met ploeg internationaal.
Per project kunnen extra verwachtingen en prioriteiten besproken worden door de
Adviescommissie 0,7

Wat willen we dus niet ondersteunen via dit fonds:
-

-

Geld geven aan een NGO.
Acute noodhulp. (Scouts en Gidsen Vlaanderen mag wel middelen voor acute noodhulp
–bv rampen- voorzien, maar dit wordt niet ondersteund vanuit het solidariteitsfonds
0,7%)
Kant en klaar uitgewerkt programma waar de eigen uitwerking/initiatief onvoldoende
groot is.
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