Procedure voortgang

Half december 2018 sluit de termijn om initiatieven voor te dragen. Vanaf
februari 2019 krijgen de genomineerde projecten en initiatieven bezoek van
een jurylid die via een interview het verhaal achter het initiatief zichtbaar
maken. Deze verhalen worden vervolgens in een brochure gebundeld. In
mei vindt de jurering plaats en wordt er gewerkt aan de publicatie. Op 12
oktober is de uitreiking van de Ariëns Prijs 2019.

I

Doe mee aan de Ariëns Prijs voor
Diaconie 2019!
Nomineer uw favoriete activiteit!

De jury

Herman Agterhoek, Hub Crijns, Ria Doornbusch, Lonneke Gunnink- van den
Berg, Bernanda van den Hengel, Jacqueline Meupelenberg, Jos Oostrik,
Trees Versteegen.

Aanmelding

Aanmeldingsformulier (download op www.dkci-utrecht.nl zie Ariëns Prijs)
opsturen onder vermelding van Ariëns prijs 2019 naar:
Adres: Secretariaat DKCI Utrecht,
Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland (Amersfoort)
Info: T: 06-42952862
E: info@dkci-utrecht.nl
W: www.dkci-utrecht.nl

Doe mee en meld een diaconaal initiatief of project aan.
Veel succes met het zoeken, vinden en voordragen.
Sponsoren

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt mogelijk gemaakt door:
Stichting Het Ariëns-Comité
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling Utrecht
Aartsbisdom Utrecht
en enkele andere sponsoren

Is er in uw parochie een initiatief of idee op het gebied van caritas of
diaconie, of missie project, dat de aandacht verdient? Kent u een
oecumenisch diaconaal initiatief dat opvalt? Doet uw parochie of Parochiële
Caritas Instelling (mee) aan een geweldige activiteit voor mensen in de knel
in de samenleving? Meld deze activiteit of dit project dan nu aan als
genomineerde!

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019

De Prijs is in 2003 in het aartsbisdom Utrecht gestart om diaconale inzet te
bemoedigen, te waarderen en te stimuleren. Ze draagt de naam van
Alphons Ariens, priester van ons bisdom. Hij toonde grote betrokkenheid bij
de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente en bracht het
katholiek sociale denken in praktijk in heel Nederland. De Ariëns Prijs wordt
voor de zesde keer op 12 oktober 2019 uitgereikt. Voor de winnaars is er
een geldbedrag en een kunstwerk. Ieder genomineerd initiatief ontvangt
een aandenken. Er verschijnt een publicatie met portretten van alle
genomineerde activiteiten en projecten.

Publiekspijs

Iedereen kan weer mee doen aan het stemmen op het meest favoriete
initiatief. De Publieksprijs gaat naar het initiatief met de meeste stemmen.

Nieuw: Ideeën Prijs

Dit jaar is er voor het eerst een Ideeënprijs. De prijs is bedoeld voor
vernieuwende ideeën. Deze prijs ondersteunt de uitvoering van uw idee.

U krijgt bericht dat de aanmelding is binnen gekomen. Sluitingsdatum 15
december 2018.

Waar let de jury op?

Criteria waar de jury waarde aan hecht zijn (niet alle criteria zijn noodzakelijk):
Samenwerking met anderen; Samenwerking met bondgenoten;
Terugkoppeling naar gelovigen; Inhoud en aanpak; Inzet en toewijding;
Vernieuwend en /of met uithoudingsvermogen. Kortom: voorbeeldig en tot
navolging uitnodigend.
Bijzonder vindt de jury activiteiten die zich richten op:
Jongeren; duurzaam, de zorg voor ‘de schepping’; missionair-diaconaal verweg; participatie in (mantel)zorg; mensen met betaald werk, werkstress,
flexibel werk; mensen zonder betaald werk.

In de praktijk

Betrokken bij mensen in kwetsbare situaties: om de hoek in je eigen wijk, dorp
of stad, maar ook ver weg in solidariteit met mensen wereldwijd. Mensen die
eenzaam zijn, of alleen staan, oud en ziek zijn, in armoede leven, migranten,
vluchtelingen. Het gaat om concrete financiële hulp maar ook om alle vormen
van aandacht die ontwikkeld zijn als: bezoekwerk, inloophuizen, maatjes- en
mantelzorg activiteiten, steun aan missie-projecten.
Inzet voor vrede en gerechtigheid: aandacht geven aan de problematiek van
migranten en vluchtelingen, bruggenbouwers zijn tussen religies en culturen,
ambassade voor de vrede zijn.

Hoe doet u mee?

U meldt zelf een diaconaal initiatief, activiteit, idee of project aan.
Een ander draagt uw initiatief voor als: iemand uit het pastoresteam,
dienstverlening diaconie, Maatschappelijk Activeringswerk, parochie
bestuur, PCI-bestuur e.a.
U vult het aanmeldingsformulier in dat te downloaden is via de website van
de DKCI Ariëns Prijs en stuurt het digitaal of per post terug naar het
secretariaat van de DKCI. Zorg voor voldoende adresgegevens van uzelf en
het initiatief.

Aandacht en inzet die aansluit bij de zorg voor ‘de schepping’. Zoals: een
moestuin bij de pastorie, zonnepanelen op de kerk, ‘groene’ kerk worden, ecoprojecten dichtbij of wereldwijd; werken met duurzame diensten of producten.
Het betreft lerende, diaconaal vormende activiteiten en/of liturgische
diaconale initiatieven die diaconie op de agenda zetten, die jongeren
inspireren als M25, vormselinitiatieven, wandeltochten, fotoprojecten,
pelgrimages ter bezinning, maar ook materialen ontwikkeling als vastenkalenders.

