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Call voor individuen - talent ontwikkeling

Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor individuen - Klein Geluk
Deze call is geopend van 24 maart 2016 tot 21 april 2016, 15.00 uur1
Klik hier voor het aanvraagformulier!
Wat is het doel van deze oproep? Talent ontwikkeling!
Het doel van deze oproep is om 75 individuen die daar het meest bij gebaat zijn een bescheiden financiële
bijdrage te bieden, die hen helpt bij hun talent ontwikkeling. We verwachten dat zij meer kwaliteit van leven
gaan ervaren, omdat ze door de ontwikkeling van hun talent (zo mogelijk duurzaam) groeien op het punt van
autonomie2.

Enkele voorbeelden van mogelijke toekenningen: muzieklessen, aanpassing aan je rolstoel om beter je
favoriete sport te kunnen beoefenen, materiaal voor het uit kunnen oefenen van hobby’s, zoals een
vishengel.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
Het programma Klein Geluk richt zich op mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg, waarbij we
langdurig intensieve zorg definiëren als zorg die dagelijks nodig is en waarbij de verwachting is dat de zorgvraag
gedurende het leven niet significant zal verminderen. Het gaat hierbij om mensen in alle leeftijdscategorieën
met een chronische ziekte, een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking, een zintuiglijke
beperking, een meervoudige beperking, een psychiatrische stoornis. Kenmerkend voor de boogde beneficiant
van het programma Klein Geluk is dat hij een (relatief) lage kwaliteit van leven ervaart, zelf weinig tot geen
invloed heeft op zijn kwaliteit van leven en daarin in grote mate afhankelijk is van anderen. Externe prikkels en
interventies zijn noodzakelijk om de ervaren kwaliteit van leven te vergroten.

Wie kan de subsidie aanvragen?
De subsidieaanvragen ten behoeve van deze individuen, kunnen worden ingediend door maatschappelijk
werkenden die actief gericht zijn op het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en
intensieve zorgbehoefte en BIG geregistreerde zorgprofessionals. Dit kunnen zijn: artsen, apothekers,
fysiotherapeuten, tandartsen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen.
De begunstigde zelf kan dus geen aanvraag indienen.
De aanvrager en de begunstigde mogen geen familie van elkaar zijn in de eerste, tweede of derde graad.
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Wij houden ons het recht voor om deze call eerder te sluiten indien al ruim voor de sluitingsdatum een
overweldigend aantal aanvragen binnenstroomt.
2
Onder autonomie verstaan we de mogelijkheid om zelf vorm en inhoud te kunnen geven aan je leven en
daaraan gerelateerd mogelijkheden die je hebt voor persoonlijke ontwikkeling.
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Waar moet ik nog meer opletten?
Financieel:


De subsidieaanvraag bevat kosten die een relatie hebben met talent ontwikkeling. Zeer belangrijk is dat de
behoefte aan de dienst of het product dat wordt aangevraagd voor de betreffende persoon, duidelijk
wordt onderbouwd.



Het totaal van het aangevraagde bedrag bedraagt € 500,-.



Het aangevraagde bedrag kan niet uit het eigen vermogen van de persoon worden bekostigd en alle
voorliggende voorzieningen zijn door de begunstigde geraadpleegd. Dit dient in de aanvraag inzichtelijk te
worden gemaakt. (Zie ‘Aanleveren van stukken’).



De subsidie is niet bestemd voor het aflossen van een geldlening.

Overig:


Fonds NutsOhra subsidieert alleen projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland
gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd.



Subsidieaanvragen die worden ingediend bij Fonds NutsOhra mogen voor het besluitvormingsmoment niet
zijn gestart of voltooid. Besluitvorming met betrekking tot de subsidieaanvragen die in deze call worden
ingediend, zal plaatsvinden vóór 1 juli 2016.



Binnen het programma Klein Geluk vindt maximaal één keer per begunstigde een toekenning plaats.

Wat moet ik doen om de aanvraag in te dienen?
Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail bij Fonds NutsOhra worden ingediend, dit in tegenstelling tot de
procedure bij andere calls binnen Klein Geluk en die bij andere programma’s van Fonds NutsOhra.
De sluitingsdatum is 21 april 2016, om 15.00 uur.
Op onze website vindt u het aanvraagformulier dat u kunt downloaden in kunt vullen en als bijlage kunt mailen
naar caroline_hop@fondsnutsohra.nl.
Aanleveren van stukken
Bij het indienen van uw subsidieaanvraag wordt u gevraagd onderstaande stukken toe te voegen:
1.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier;

2.

Een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde. Indien gewenst mag u ‘kopie’ op het kopie
identiteitsbewijs zetten en het BSN nummer doorstrepen;

3.

Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of een BIG registratienummer. Indien gewenst mag u
‘kopie’ op het kopie identiteitsbewijs zetten en het BSN nummer doorstrepen.

4.

Een offerte voorzien van het totaalbedrag + het rekeningnummer van de leverancier.
Het toegekende bedrag wordt door Fonds NutsOhra overgemaakt aan de leverancier;

5.

Afwijzingen/toekenningen voorliggende voorzieningen;

6.

Bewijzen van inkomen van de begunstigde (over de afgelopen twee maanden).
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Hoe en wanneer worden de aanvragen beoordeeld?
Een onderlinge vergelijking van de aanvragen die relevant zijn en van goede kwaliteit, leidt tot prioritering van
de te financieren subsidieaanvragen. Dit betekent dat per call die aanvragen worden gehonoreerd die de
meeste waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van de beoogde doelgroep en passen binnen het gestelde
thema. In deze call is dat talent ontwikkeling.
Er wordt daarbij gekeken naar de mate waarin de subsidieaanvraag voorziet in onderbouwing van de behoefte
van de persoon. Voorkeur gaat uit naar financiering van subsidieaanvragen die een duurzaam effect hebben op
de kwaliteit van leven van de beoogde doelgroep, met focus op het domein autonomie.

Moet ik nog iets doen nadat het subsidiebijdrage ontvangen is?
Graag ontvangen wij na afronding van het project een eindrapportage. Dit is een beeldverslag (foto’s en/of een
film) van de activiteit of het aangeschafte product, met een korte schriftelijke omschrijving van de behaalde
ervaringen tijdens de activiteit of na het aanschaffen van het product. Daarnaast dient u ook de betaalde
factuur te mailen naar de projectencoördinator: caroline_hop@fondsnutsohra.nl. Wij attenderen u erop dat na
goedkeuring van deze eindverantwoording de subsidie pas definitief omgezet wordt in een gift.

Meer informatie?
Meer achtergrondinformatie en de programmadoelen vindt u in onze programmatekst, te vinden op onze
website. Met vragen kunt u terecht bij Caroline Hop, projectencoördinator van dit programma. U kunt haar
bereiken via 06 – 1243 0950 of caroline_hop@fondsnutsohra.nl .

Tot slot
Fonds NutsOhra opent deze tweede call, omdat wij het belangrijk vinden dat we subsidie verlenen naar
aanleiding van de vraag vanuit de doelgroep zelf. Daarnaast hebben we het vergroten van autonomie binnen
dit programma hoog in het vaandel staan. Met de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen ten behoeve van
een individu, wordt aan de twee hierboven genoemde punten voldaan.
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