De Warmste Week vernieuwt
Zoals je wellicht al hoorde, zal De Warmste Week er vanaf dit jaar helemaal
anders uit zien: de VRT kiest ervoor om met zijn media-initiatief voortaan de
focus te leggen op de rechtstreekse inzet van mensen voor elkaar. Ze willen
mensen stimuleren om iets ‘goeds te doen’ voor anderen en de samenleving.
De Warmste Week is een initiatief van de VRT, dat momenteel volop wordt
opgestart, en dat gebeurt in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en
het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.
Want, als het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zien we veel kansen in dit
nieuw verhaal van De Warmste Week, ook voor jullie verenigingen, projecten en
initiatieven.
Meer zelfs, de rol vrijwilligers zal voortaan straffer worden voor DWW. Daarover
lees je hieronder meer.
Bouw mee het sociaal kapitaal van onze samenleving op!
DWW zet met andere woorden in op het sociaal kapitaal van ons allemaal en wil
zoveel mogelijk directe inzet en engagement op gang brengen tussen mensen, in
hun straat, buurt, wijk, stad of gemeente.
Met het steunpunt zetten we onze schouders onder dit initiatief en hopen zo de
vrijwillige energie die tijdens de corona-crisis overal opborrelde vast te houden
en te consolideren. En daar kunnen jullie opnieuw heel erg bij helpen!
Welke kansen zitten er in voor jullie?
Tal van kansen. Voortaan zijn het niet enkel Goede Doelen die kunnen
deelnemen. Dat betekent concreet dat elke vzw, elke feitelijke vereniging
maar ook elk lokaal bestuur dat een fijn project heeft waar anderen beter van
worden, hun initiatief kunnen registreren om op zoek te gaan naar vrijwilligers
die mee gestalte kunnen geven aan het initiatief of project.
Je kan als feitelijke vereniging, of buurtinitiatief dus ook initiatieven registreren
op de website van DWW.
Hoe fijner je idee, hoe knapper dat je dat uitwerkt, hoe meer kans je hebt dat
het opgepikt wordt door de VRT, die daar zowat al hun kanalen (radio, televisie,
online…) voor inzetten.
Kortom, De Warmste Week helpt je vereniging of initiatief:
-zelf in de kijker te plaatsen

-een partner te zijn in de positieve vibe, door mee te promoten
-uit te pakken met de eigen fijne initiatieven die de solidariteit versterken
-meer vrijwilligers aan te trekken
Waar is De Warmste Week concreet naar op zoek?
De Warmste Week is op zoek naar 100-en projecten om elkaar te helpen om
1000-en mensen om ze mee te helpen waarmaken dit najaar.
Waar moet je rekening houden als je een project voor DWW wil
opzetten?
Regel één
Je maakt een concreet verschil voor de mensen die we soms vergeten. Met jouw
project draag je zo rechtstreeks mogelijk bij tot de verbetering van de
levenskwaliteit van deze mensen en hun omgeving. Kinderen in armoede,
mensen in eenzaamheid, mensen zonder uitweg, ...
Regel twee
Je betrekt andere mensen bij je project: de vrijwilligers.
Ofwel bedenk je een project en voer je het zelf uit. Of bedenk je iets en vraag je
andere mensen om het mee uit te voeren.
Regel drie
Het concreet verschil dat je met jouw project maakt, moet gerealiseerd zijn voor
24 december 2020.
Wat kan niet?
Oproepen om geld in te zamelen kunnen niet via de projecten van De Warmste
Week. Als je geld nodig hebt om je project te verwezenlijken, kan je hiervoor zelf
de nodige middelen verzamelen of bijvoorbeeld een crowdfunding opstarten.
Maar dat verloopt dus niet via De Warmste Week.
Ondersteuning
Het VRT-team van de DWW staat paraat om alle vragen op te vangen i.v.m het
opzet van deze projecten.
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zal ondersteuning bieden op het vlak
van
-promotie-voering: het bewegen van verenigingen en mensen om initiatieven uit
te werken
-mee helpen door concreet advies te geven op het vlak van het
‘vrijwilligersvriendelijk’ maken van je project en of initiatief
-materiaal ontwikkelen waarmee je zelf de verenigingen en personen uit je stad
of gemeente op weg kan helpen om succesvolle (vrijwilligers)projecten op te
zetten
-glasheldere info geven over de regelgeving over het vrijwilligerswerk en het op
weg zetten van nieuwe initiatieven om eventueel gebruik te maken van de
Gratis Verzekering voor Vrijwilligers
-….
Kortom, De Warmste Week wordt meer dan ooit een initiatief van ons allen, door
ons allen voor ons allen.
Heb je vragen over deze briefing? Contacteer ons via info@vsvw.be

