CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Be Aware
Jongeren weerbaar maken voor alle soorten van verslaving dmv voorlichting op scholen.

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Dit is waar we trots op zijn

Dat jongeren door gebrek aan kennis, groepsdruk en weerbaarheid
de verleidingen van een afhankelijkheid of de opbouw van een
verslaving niet kunnen weerstaan.

Door de ervaringsdeskundige voorlichters en het interactieve
programma (waaronder het gebruik van stemkastjes) maakt Stichting
Be Aware voor veel jongeren het verschil. Iedere jongere die wij een
andere, betere keuze kunnen laten maken vervult ons met trots en
dankbaarheid.

Erkenningspaspoort van het jaar

2018

Dit gaven we uit in 2018

Dit willen we bereiken
Door jongeren bewust te maken van
de keuzes die zij kunnen maken in
het leven, hopen wij een bijdrage te
leveren aan het weerbaar maken van
jongeren ten opzichte van verslaving
in de brede zin van het woord.

€ 207.742

Maatschappelijk doel

78%

Beheer en
administratie

13%

Werving

10%

Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel

Zo bereiken we ons doel
1. Interactieve voorlichting over
gewoonten en verslaving op scholen
aan jongeren. Ouders en docenten
worden nauw bij dit proces betrokken.
2. Voorlichting over gewoonten en
verslaving aan ouders van leerlingen
via ouderavonden en website
3. Voorlichting over gewoonten en
verslaving aan docenten

€ 161.000

Voorlichting en
bewustwording

100%

Zo komen wij aan ons
geld

Dit waren onze inkomsten
in 2018

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2018

De scholen zijn zeer enthousiast
over de voorlichting maar
hebben niet voldoende
middelen beschikbaar, daarom
betalen zij de helft van de
voorlichtingskosten, de andere
helft wordt verkregen met
behulp van (gemeentelijke)
subsidies en giften van Goede
Doelen en bedrijfsleven.

€ 234.940

€ 48.448

Verkopen en
overig

52%

Particulieren

35%

Subsidies

14%

Overige
reserves

100%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
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Ga naar de website van het goede doel

