Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2021 Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Sociale media, communicatie, samenleving
Vanuit de stichting bieden wij een luisterend oor aan, sturen wij waar nodig en wenselijk aan na reactie op vragen die bij
de stichting binnen komen. Dit per e-mail, telefoon of andere vormen van contacten, zoals bij aanwezigheid voorlichtingen
en bijvoorbeeld geven van gastlessen en/of het aanwezig zijn bij diverse bijeenkomsten. Het beheren van de website, overige
sociale mediakanalen en het inzien van knipsels van dag- week en regionale bladen en kranten valt ook onder dagelijkse
activiteiten van de stichting. Voor de stichting onderhouden en zijn wij dagelijks actief en op zoek naar ondersteuning om
de doelstelling en activiteiten van de stichting te kunnen blijven continueren. Dit voor samenwerking, financiële ondersteuning
van wenselijke projecten en activiteiten en het bestaansrecht van de stichting.
Beknopte weergave van activiteiten
Het verhaal van Ralf Klinkers, slachtoffer van fysiek straatgeweld, breed verspreiden via de sociale mediakanalen. –
Lancering van ludieke actie vaccinatieprogramma Respect. – Virtuele campagne en aanbieden van een Moedonderscheiding voorafgaande de jaarlijkse Lintjesregen. – Het plaatsen van 13 speciale stoeptegels in de gemeente Lelystad.
12 tegels zijn elk voorzien van de provincienaam en een tegel voerzien van gemeentenaam Lelystad. Onthulling van de tegels
werd gedaan door Irma van der Mee, bedenkster van de lieveheersbeestje tegel. – Campagne richting het bedrijfsleven om
Vriend te worden van de stichting. – Ondersteuning bieden en aandacht schenken aan de speelfilm Wending van Joop
Kessels. – Het houden van een Spinmarathon ter nagedachtenis aan Carlo Heuvelman, dodelijk slachtoffer van fysiek
geweld. De marathon is georganiseerd en gehouden bij Sport City te Gouda. – Het ontwikkelen en vervaardigen van een
5 seconden televisiespotje, titel: He Google! Spotje krijgt voor uitzending ondersteuning van RTL. – Uiteenlopende activiteiten
ondersteunen rondom de Pride week. Logo van de stichting heeft hiervoor een speciale uitvoering gekregen. – Het laten
vervaardigen en verspreiden van een persoonlijke introductiefilmpje met de oprichter van de stichting aan het woord.
KidsTegenGeweld
Kinderen tussen de 7 en 12 jaar kunnen zich aanmelden bij KidsTegenGeweld. Een digitaal handboek vol ideeën en tips is
verkrijgbaar via www.zinloosgeweld.nl om actie te ondernemen tegen pesten en geweld. Tevens worden kidsleden bij
eventuele acties waar mogelijk begeleid en gestimuleerd om een actie op school of in de buurt te doen.
Brief voor de burgemeester
Het aanbieden van een lespakket voor de groepen 7 en 8 basisonderwijs. Kinderen schrijven in een brief aan de burgemeester
hoe in de toekomst de veiligheid kan worden vergroot in hun buurt of wijk.
Debat Moed
Scholen, buurthuizen en jongerencentra die een debat over veiligheid willen organiseren kunnen hiervoor begeleiding
aanvragen. Wij organiseren vervolgens in samenspraak met één van de eerder aangegeven partijen het debat. Het debat
dient over veiligheid en oplossingen voor de buurt te gaan.
Met school naar Fataal
De lesmodule Fataal beschikt o.a. over Q&A’s met ouders, slachtoffer en dader. De Fataal schoolvoorstellingen zijn te boeken
voor zowel het VMBO,PO,MBO en het HBO onderwijs. De verschillende pakketten uit ons aanbod worden per school
individueel afgestemd op het niveau, leerjaar en het aantal leerlingen.
HeldenMoed
HeldenMoed staat voor het motiveren en stimuleren van jongeren door jongeren, om ieders eigen leefomgeving op een
positieve wijze te verbeteren. Met HeldenMoed gaan wij op zoek naar kleine acties of in het oog springende daden en
initiatieven die bijdragen aan het tot stand brengen van een socialere leefomgeving. Een HeldenMoed-onderscheiding volgt.
Gastlessen
Gastdocenten van de stichting geven gastlessen op basis,- middelbaar en voortgezet onderwijs. Gastlessen worden
aangevraagd. De thema’s waar de stichting een invulling aan geeft zijn: pesten, geweld, conflicthantering, geweldloze
communicatie en andere samenhangende onderwerpen.
Aanbod conflicthantering voor sportverenigingen
Verenigingen kunnen gebruik maken van een gedragscode. Dit om aan te geven welk gedrag er binnen de vereniging
getolereerd wordt. Tevens kan een vereniging in gedragscodes tips meegeven voorde omgeving.
Uitgaven informatieboekjes
De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met twee uitgeverijen. Deze uitgeverijen verzorgen uitgaande de huidige
wettelijke regelgeving de acquisitie en verspreiding van vier boekjes, namelijk: Moed in het basisonderwijs, Stop cyberpesten,
Geen geweld op en rond ons sportveld, KidsTegenGeweld. Bij iedere uitgave ontvangt de stichting een ondersteunend bedrag
om de doelstellingen en activiteiten te continueren.

