Word par t ner!

Week van Respect: 4-10 november 2019
We leven in een divers land waarbinnen de vele overeenkomsten en verschillen zorgen voor een
enorme verrijking van onze samenleving. Tóch wordt dit niet altijd zo gezien. Waar diversiteit
-in alle opzichten- toeneemt, neemt tolerantie en acceptatie af. Het persoonlijke gesprek wordt
soms liever vermeden, waardoor er geen verbinding plaatsvindt. Het gevolg is een samenleving
waarin niet iedereen zichzelf kan zijn door afkomst, sekse, politieke voorkeur, seksuele
geaardheid of geloof.
Wij van de Respect Education Foundation (REF) nodigen u -samen met alle gemeenten
van Nederland- uit om partner te worden van de Week van Respect 2019. In deze
week activeren we jongeren (de generatie van de toekomst) via gastlessen, lesmateriaal
en activiteiten. Daarmee vergroten we sociale cohesie en inclusie, voor een respectvolle
samenleving waar iedereen zich thuisvoelt en aan deelneemt.
In de afgelopen jaren namen ruim 190 gemeenten deel. Wordt uw gemeente (weer) partner
van de 14e editie van deze succesvolle nationale beweging?
Dit jaar introduceren we graag samenwerkingspartner RespectNL; met de gedeelde missie van
een respectvolle samenleving organiseren zij de nationale Respect Tour en werken we samen
toe naar 2021 het Jaar van Respect.
We zetten hieronder alle informatie uiteen. U bent van harte uitgenodigd!
Awraham Soetendorp					Jack van Praag
Founder en voorzitter						Directeur 		

Wat houdt partnerschap in:

De bijdrage voor het partnerschap van de Week van Respect 2019 bedraagt voor G40
gemeenten €5000 en voor kleinere gemeenten €1500. Als Partnergemeente ontvangt u:
Exper t ise
Toegang tot onze jarenlange expertise in het
realiseren van ‘respectvol samenleven’ i.s.m.
lokale en landelijke partners;
Ambassadeurschap van Respect
voor burgemeester en/of wethouders: zij
geven gastlessen in de eigen gemeente,
geheel georganiseerd en begeleid;
Landelijke campagne
Uw gemeente wordt onderdeel van de
landelijke PR-campagne Week van Respect,
waarbij alle activiteiten en ambassadeurs
worden uitgelicht op het landelijke platform;

Act ivat ie van jeugd
Ondersteuning in het bereiken en activeren
van jeugd (4 – 24 jaar) via:
organisatie en begeleiding van gastlessen
op scholen en sportclubs.
les- en trainingsmateriaal ter invulling
van sociale veiligheid en burgerschap
voor alle niveuas onderwijs en sportclubs.
promotiemateriaal voor alle deelnemende
jongeren aan de Week van Respect.
gezamenlijke realisatie van lokale
RespectEvenementen.
2021 Jaar van Respect
Gezamenlijk omarmen we 2021 als het Jaar
van Respect, initiatief van REF en RespectNL.

Aanmelden of meer informatie? We horen het graag!
Respect Education Foundation | Jelke Morriën
info@respecteducation.me | 020 - 369 75 92
www.weekvanrespect.nl

Wat doet de Respect
Education Foundation (REF)?
Ontwikkelen en uit voeren van
educat ieve (spor t) programma’s
t.b.v. respect en sociale veiligheid binnen
PO, VO, MBO, HBO, ISK (nieuwkomers) en sportclubs.

Bereik van 13 jaar
Week van Respect

Projecten op maat
Vanuit expertise begeleiden wij gemeenten, scholen,
sportbonden, sportverenigingen en maatschappelijke
partners om respectvol samenleven onder
‘hun jongeren’ te activeren. T.b.v. respect, sociale
cohesie, tolerantie, inclusie en diversiteitsbeleid.
Jaarlijkse nat ionale Week van Respect
Alle activiteiten en resultaten worden landelijk
aan elkaar verbonden en gevierd in de jaarlijkse
campagneweek: de Week van Respect.

Naast de jeugd ook uw inwoners
van >24 jaar betrekken?
Samenwerkingspar t ner Respect NL
pakt polarisat ie aan middels
dialoogsessies

Partnergemeenten
Week van Respect 2018

In het najaar van 2019 zal de Nationale
Respect Tour (NRT), in samenwerking met
het VSBfonds, van start gaan. De tour vindt
plaats in minimaal 60 gemeenten en alle
twaalf provincies. Tijdens de tour worden
verschillende groepen mensen die elkaar
weinig ontmoeten bij elkaar gebracht om
praktische oplossingen en denkrichtingen
te delen die zorgdragen voor een inclusieve
samenleving. Bij deze ontmoetingen is er
ruimte voor verschil van opvattingen op een
respectvolle manier. De uitkomsten worden
gebundeld in een manifest met concrete
beleidssuggesties en oplossingen, bottomup aangedragen door mensen die zich
vanuit verschillende perspectieven zorgen
maken over Nederland. Dit manifest wordt
in 2021 op Koningsdag aangeboden aan
het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’
tijdens de bevrijdingsfestivals.

Meer info over de Respectsessies? Neem contact
op met onze partner RespectNL: info@respect.nl

Meer info over de Week van Respect?
Respect Education Foundation: info@respecteducation.me

