Selectiecriteria voor projecten Stichting HelpTeamWork
Bij het selecteren van projecten gaat Stichting HelpTeamWork nauwkeurig te werk. De volgende vragen spelen
bij het selectietraject een belangrijke rol:

Gesloten vragen

Antwoord

Is het een reeds bestaand project?
Zo ja, sinds wanneer bestaat het project?
Zijn er jaarverslagen aanwezig?
Betreft het een project buiten West-Europa?
Is er sprake van opbouwende hulp (o.a. geen noodhulp na oorlogen,
natuurrampen e.d.)?
Is er sprake van duurzame hulp: hulp die op lange termijn ook resultaat
oplevert?
Is er sprake van hulp die na een bepaald aantal vooraf gedefinieerde
jaren eindigt?
Heeft het project hoofdzakelijk of voor een groot deel een doel
gebaseerd op geloofsovertuiging en/of evangelisatie?
Is het een project dat anders is dan andere projecten die reeds door
HelpTeamWork worden gesteund?
Is het toegestaan om foto’s van kinderen/volwassen/gezinnen, waarbij
het verhaal achter de persoon wordt beschreven, te gebruiken op de
website van HelpTeamWork?
Is het toegestaan om foto’s van kinderen/volwassen/gezinnen, waarbij
het behaalde resultaat voor de betreffende persoon wordt beschreven,
te gebruiken op de website van HelpTeamWork?
Is er een projectplan beschikbaar, inclusief begroting en planning?
Kan het project voldoen aan de volgende controlemaatregelen (deze
staan uitgewerkt op de site):

Ja / Nee
….
Ja / Nee
Ja / Nee

o
o
o
o
o
o
o

Contractafspraken tussen HelpTeamWork en project vastleggen
Kopie contracten, overeenkomsten, facturen, bonnen,
contactgevens verstrekken aan HelpTeamWork
Highlight Reports tweemaandelijks verstrekken aan
HelpTeamWork
Skype-gesprekken eens per 2 maanden met (vertegenwoordiger
van) bestuur HelpTeamWork
(Input t.b.v.) nieuwsbrieven verstrekken aan HelpTeamWork
Bezoek, door HelpTeamWork aan project, 1-4 keer per 2 jaar.
Bezoeken kunnen onaangekondigd plaats vinden
Samenwerken door HelpTeamWork met andere stichtingen en/of
instellingen op het gebied van controle

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

Gesloten vragen

Antwoord

Bestrijdt het project één of meer van de volgende situaties:
o
o
o
o
o

Ja / Nee

dat mensen honger lijden
dat mensen in een onveilige omgeving wonen
dat mogelijkheden voor goed onderwijs ontbreken of
onvoldoende aanwezig zijn
dat gezondheidszorg niet of nauwelijks aanwezig is
dat er geen of weinig liefde en geborgenheid leeft onder de
mensen en binnen de gezinnen

Werkt het project samen met lokale bevolking?
Werkt het project samen met de lokale overheden?

Open Vragen

Ja / Nee
Ja / Nee

Toelichting

Hoe is het project, of het idee
voor het nieuwe project,
ontstaan?

Toelichting:

Wie zijn de trekkers van het
project en wat is hun ervaring?

Toelichting:

Hoe wordt voorkomen dat, in
het land waar het project
plaats vindt, malafide
organisaties oneigenlijk
gebruik maken van middelen
en/of dat deze organisaties
invloed kunnen uitoefenen?

Toelichting:

Open Vragen

Toelichting

Wat is het doel van het
project?

Toelichting:

Welke voorbeelden van
concrete steun zijn er?

Toelichting:

Welke resultaten zijn tot nu toe Toelichting:
geboekt?

NB:

Aanvragen voor steun van een project worden door HelpTeamWork alleen in
behandeling genomen indien alle bovenstaande gesloten en open vragen zijn
beantwoord.

