Religieuzenprijs 2018
De KNR wil jongeren bemoedigen die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze
bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor
gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben
immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor
anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het
kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en
betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze
roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.
Daarom zal de Religieuzenprijs 2018 worden toegekend aan een project of initiatief voor
en/of door jongeren waarbij jongeren (tot 35 jaar) deze bewogenheid kunnen ontdekken en/of
vorm geven.

Criteria
a. Een activiteit of project kan om verschillende redenen voorgedragen worden voor een
prijs:
 de activiteit of het project is bijzonder van aard en de KNR wil daarom door
het uitreiken van een prijs dit project ten voorbeeld stellen in de hoop dat het
navolging krijgt.
 er zijn vergelijkbare activiteiten of projecten, maar het voorgedragen project
steekt qua opzet en resultaat boven de andere projecten uit en wordt daarvoor
beloond.
 de toekenning van de Religieuzenprijs aan dit specifieke project kan gezien
worden als mede ter aanmoediging van vergelijkbare activiteiten of projecten.
b. In principe worden geen prijzen uitgereikt aan projecten die ook al elders bekroond
zijn.
c. De KNR wil zich richten op het stimuleren van activiteiten van meer praktische aard
en bekroont derhalve geen studies.
d. Het project heeft zich al enigermate in de praktijk bewezen.
Richtlijnen betreffende prijswinnaars
a. De prijswinnaars kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen en/of
instellingen zijn.
b. Natuurlijke personen kunnen hun activiteit of project hebben uitgevoerd tijdens een
dienstverband bij een instelling of organisatie dan wel op grond van een subsidie. Hun
werk kan – onverlet de hierboven genoemde richtlijnen – voor een prijs in aanmerking
komen als het iets nieuws toevoegt aan de werkzaamheden bij de betreffende
instelling.
c. Bij voorkeur worden vrijwilligersactiviteiten bekroond.
d. Het moet gaan om projecten voor of door jongeren tot 35 jaar.

