Projectvisie ‘Jonge vlinders’
Initiatiefnemers
Jonge Vlinders is geïnitieerd door Solidair Groningen & Drenthe, de Werkgroep Geloof &
Religie (COC) en Contrario.
Projectvoering
Solidair Groningen & Drenthe is de projectvoerder van Jonge Vlinders. Een projectgroep
bewaakt de voortgang van het project. Deze projectgroep bestaat uit leden van de
initiatiefnemende organisaties, leiders uit verschillende kerken, en vrijwilligers die zelf
christelijk én LHBT+ zijn. (LHBT+ staat voor lesbisch, homo, bi, transgender, en andere
seksuele en gender minderheden.)
Aanleiding
Christelijke LHBT+jongeren bevinden zich vaak in een ingewikkeld proces. Ze hebben
het gevoel dat ze daarin alleen staan. Ontmoetingen met andere LHBT+jongeren blijkt
een positief effect op hun welzijn te hebben.
Doelstelling
Het project vergroot de zichtbaarheid van de groep christelijke LHBT jongeren, zodat zij
met elkaar in contact kunnen komen en sociale steun van elkaar én van derden kunnen
ontvangen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de groep christelijke LHBT-jongeren de
weg naar bestaande groepen weet te vinden, zodat zij uiteindelijk door kunnen groeien
naar deze groepen.1
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Te denken valt aan de regio-activiteiten van Contrario of CHJC, of de vrouwengroep van de COC Werkgroep Geloof & Religie.

www.jongevlinders.nl

2

Activiteiten
Wij denken dat de doelstelling (zie hierboven) te halen door de activiteiten te
organiseren die in het schema hieronder staan. We zullen tijdens de opstartfase
evalueren of de activiteiten inderdaad bijdragen aan de doelstelling. Het kan natuurlijk
ook dat er activiteiten zijn waar je behoefte aan hebt, maar die wij (nog) niet
organiseren. Geef het graag aan ons door, zodat wij hierop eventueel kunnen inspelen.
1. Maandelijkse ontmoetingsgroep die
begeleidt wordt door

5. Het organiseren van studieochtenden
voor kerkelijke (jongeren)werkers

ervaringsdeskundigen
2. Website

6. Publieke Facebookpagina

3. Bieden van één-op-één gesprekken aan

7. Informatiepunt: Jongeren of hun

jongeren (en evt. ouders) op afspraak.

ouders kunnen contact met ons

De gesprekken heb je met een

opnemen via de telefoon, WhatsApp

ervaringsdeskundige.

of email wanneer ze ergens iets meer
over willen weten.

4. Het verspreiden van folders in kerken

8. Besloten Facebookgroep

Projectperiode & vervolg
De opstart van het project Jonge Vlinders zal twee jaar duren. We zijn begonnen in
januari 2017 en de opstartfase zal eindigen op 31-12-2018. Het is de bedoeling dat
Jonge Vlinders dan zelfstandig kan voortbestaan. De projectleider, Solidair Groningen &
Drenthe, laat het project dan los.
Gedurende de opstartfase zal Solidair Groningen & Drenthe met andere partijen
onderzoeken hoe jonge vlinders kan voortbestaan zonder haar hulp. We denken er nu
aan om van Jonge Vlinders een stichting te maken met een beleidsplan. Tijdens de
opstartfase zullen we onderzoeken welke activiteiten wel en welke activiteiten niet
werken.
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Team
Jonge Vlinders heeft een platte organisatie met korte lijnen. De projectgroep bepaalt de
visie en het beleid. Een activiteitenteam is verantwoordelijk voor het organiseren van
de activiteiten. Dit activiteitenteam wordt gevormd door vrijwilligers uit verschillende
kerken die zelf ook LHBT+ zijn.
Over de initiatiefnemende organisaties
•

De Werkgroep Geloof & Religie van COC Groningen & Drenthe wil de positie
verbeteren van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in verschillende
geloven en religies. Om dit te bereiken organiseert zij diverse activiteiten in de
provincies Groningen en Drenthe, zoals lezingen, regenboogvieringen en een
groep voor gelovige vrouwen. De werkgroep bestaat volledig uit vrijwilligers.

•

ContrariO (regio Noord) is een christelijke vereniging voor homo’s en
lesbiennes. Naast een welkome en veilige ontmoetingsplaats wil ContrariO een
positief kritisch christelijke vereniging zijn. De regiocontactpersonen Noord
voeren hun werkzaamheden op vrijwilligersbasis uit

•

Solidair Groningen & Drenthe is een katholieke stichting en actief in de provincies
Groningen en Drenthe. Zij ondersteunt vrijwilligers, professionals en organisaties
die zich willen inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Centraal in haar werk staat
het inspireren en activeren van vrijwilligers, professionals en organisaties.
Aangezien de andere twee initiatief nemende organisaties op vrijwilligers
draaien, hebben zij niet de kracht om dit project te trekken. Daarom zal Solidair
Groningen & Drenthe als kartrekker in dit project optreden.

Financiers opstartfase
•
•
•
•

•

Het Kansfonds
Stichting LGBT Groningen
VSB Fonds
Kerk en Wereld
Een eigen bijdrage van de initiatief nemende organisaties
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