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Bijlage 3: SUBSIDIEAANVRAGEN STIMULERINGSREGELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2008
Totaal aantal aanvragen: 40
Aantal toegekend: 17

1. OVERZICHT TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2008 PER THEMA
Budget: € 1.060.000,-

1. 1. Toegekend op het thema Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Alleato Jouw Zorg is Mijn Zorg Project gericht op jonge allochtone mantelzorgers. Doel is het verbeteren van het

ondersteuningsaanbod voor jonge allochtone mantelzorgers.

€ 94.846,00

Stichting Present
Utrecht

Project Verbreding en
Verdieping

Opbouwen van een netwerk waar vrijwilligers, hulpontvangers en maatschappelijke
organisaties elkaar kunnen vinden. Dit project is gericht op Utrecht en Omgeving.

In 2009 is dit project als good practices verder verspreid over de provincie. Dat wil
zeggen dat het project zich verder heeft uitgebreid naar 10 andere gemeenten.

€ 57.584,00

1.2. Toegekend op het thema Gezonde leefstijl
Aanvragende
organisatie

Projectnaam projectomschrijving Toegekend

Stichting Two
Get There

Vette Pret Preventie en begeleiding bij overgewicht van kinderen van 8-12 jaar. Maatje draagt
bij aan een beter zelfbeeld van het kind, en zorgt ervoor dat het kind meer gaat
bewegen.

€ 84.080,00

Willem
Teellinckschool

Gezond op gewicht aan
de Grebbe

Op basisscholen wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding. Bewustwording
over gezonde voeding en beweging, en terugdringen van overgewicht.

€ 11.220,00

Portes Peer Education Project
2008 - 2011

Jongeren worden opgeleid tot het geven van voorlichting over alcohol en
drugsmisbruik en gokverslaving. De voorlichting wordt gegeven aan andere jongeren
van 10-23 jaar.

€ 87.400,00



Stade Advies
B.V.

Leefbare en gezonde
inrichting van de
openbare ruimte voor
jongeren bij
herstructurering

Jeugdoverlast is in sommige gevallen toe te schrijven doordat er in de openbare
ruimte te weinig rekening wordt gehouden met jongeren tussen de 12-20 jaar.
Jongeren worden in dit project betrokken bij ontwerpen openbare ruimte.

€ 34.706,00

Stade Advies
B.V.

Aanpak jongeren op
straat, integrale aanpak
van overlast

Iedere gemeente heeft overlast van jongeren. Project versterkt de samenwerking
tussen ketenpartners in meerdere gemeenten zodat er een integrale aanpak komt. Ook
jongeren zelf worden betrokken bij oplossing probleem

€ 41.376,00

Gemeente
Woudenberg +
Renswoude

Project alcoholpreventie
Jongeren regio vallei

Samenwerkingsproject tussen Gelderse en Utrechtse gemeenten. Integrale aanpak
voor het terugdringen van excessief drankmisbruik onder jongeren tussen 8-16 jaar en
16-25 jaar.

€ 29.950,00

LFB Nederland
Zelf aan het woord over
seksualiteit

(cliënteninitiatief) Voorlichtingsfilm voor en door verstandelijk gehandicapte
jongeren over seksueel gedrag (Loverboys, onveilig gedrag (o.a. op internet)

€ 22.881,00

St. Balans

Gezond Leven voor
Jongeren in de
gemeente Soest

Terugdringen alcohol en drugsgebruik bij jongeren tussen de 10 en 25 jaar. € 51.445,00

1.3. Toegekend op het thema Good practices
Aanvragende
organisatie

Projectnaam projectomschrijving Toegekend

Stade Advies
B.V.

Ouders
ontmoeten
elkaar

Ouders ontmoeten elkaar op basisscholen, positieve bijdrage aan leefbaarheid en sociale
cohesie

€ 54.107,12

Stichting de
Burcht
Armenzorg /
Joy4you

Een stap
verder!

Het startpunt is een restaurant dat voorziet in een gratis, goede en gezonde maaltijd. Naast de
maaltijdverstrekking gaat het project mensen die in een sociaal isolement zitten verder helpen.
Coaching door team van vrijwilligers en maatschappelijk medewerker.

€ 100.000,00

Stichting HIP Stichting HIP Kerkleden worden gemobiliseerd om hulp te bieden aan mensen in nood. Er wordt
samengewerkt tussen kerken, welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

€
124.295,00

Interkerkelijke
Stichting Kerken
en Buitenlanders

School 's cool
Utrecht

Mentorproject voor jongeren met schooluitvalrisico. Het project richt zich op kansarme
jongeren in de hoogste klassen van basisonderwijs.

€ 10.000,00

Stichting
Ravelijn

Doorgeven Dit project draagt bij aan het helpen van anderen op vrijwillige basis in de gemeente
Amersfoort. Jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot en met 18 jaar worden geïnspireerd en
geven hun hulp door.

€ 65.597,00


