Lefprijs
Prijs voor Lef!

Wat is lef?
Lef is iets nieuws doen.
Lef is iets moeilijks doen.
Iets wat je niet eerder hebt gedaan.
Je gaat het zelf proberen.
Misschien vind je het spannend.
Niet wachten tot iemand anders iets gaat doen.

Heb jij lef?
Heb jij een idee met lef?
Doe dan mee met de wedstrijd.
Win de Lefprijs!
De prijs is geld.
Of de prijs is hulp.

Wanneer kun jij meedoen?







Jij hebt een idee met lef
Het idee is echt nieuw. Anders dan anders.
Jij bent al begonnen met jouw idee.
Je hebt zelf al iets gedaan.
Het idee is voor meer cliënten van Frion.
Het idee past bij Frion.

Goed
voorbeeld

Een voorbeeld van een idee met lef.

Goed
voorbeeld

Een voorbeeld van een idee met lef.

Geen goed
voorbeeld

Geen goed voorbeeld

Jij maakt tuinbanken.
Dit doe je samen met cliënten van Frion.
Jullie hebben al 10 banken gemaakt.
De banken zijn verkocht.
Jullie willen meer banken maken om te verkopen.
Jullie hebben geld nodig om beter gereedschap te kopen.
De prijs is: Jullie krijgen geld om gereedschap te kopen.
Jij organiseert een concert.
Je hebt zangers geregeld.
Je hebt sponsoren gezocht.
Je hebt nog meer sponsoren nodig.
De prijs is: Frion helpt jou om meer sponsoren te zoeken.

Je hebt een idee.
Je wilt een dagje uit met andere cliënten.
Je vraagt geld voor het dagje uit.
Dit is geen lef.
Het is niet nieuw.
Je hebt nog niets zelf gedaan.
Je krijgt geen Lefprijs.

Wie mogen meedoen?




Cliënten
Verwanten
Vrijwilligers

Hoe doe je mee met de wedstrijd?
Vertel Frion waarom jij de Lefprijs wilt.
Dit kan via internet.
Dit kan via de post.
Internet

Post

Ga naar www.frionzorg.nl/lefprijs

Stuur je formulier naar:
Zoekplein
Govert Flinckstraat 31
8021 ET Zwolle

Mail

Brengen

Stuur het formulier naar
zoekplein@frionzorg.nl

Breng je formulier naar de balie van
het Zoekplein.
Govert Flinckstraat 31
8021 ET Zwolle

Hulp bij het invullen van het formulier
Heb jij hulp nodig bij het invullen van het formulier?
Vraag het aan iemand die jij kent.
Vraag het aan een begeleider.
Vraag het aan een medewerker van het Zoekplein.

Wanneer is de wedstrijd?
De wedstrijd is 3 keer per jaar.
De prijsuitreiking is ook 3 keer per jaar.
Je kunt het hele jaar meedoen met de Lefprijs.
Je hoort dan van de jury wanneer de uitreiking is.

Hoe weet je wanneer je gewonnen heb?
Een jury kijkt naar jouw plan.
De jury kijkt ook naar andere plannen.
De jury zegt wie er wint.
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Formulier Lefprijs
Mijn naam
Mijn telefoonnummer
Mijn emailadres
De datum is
Mijn idee met lef is

Dit heb ik al gedaan

Deze mensen helpen mij
met mijn idee
Is het idee voor meer
mensen van Frion?
Mijn idee past bij Frion
omdat?
Wil jij als prijs geld?
Hoeveel geld wil jij?

Wil jij als prijs hulp?
Heb je een idee wat voor
hulp jij wilt?

Ben je al bezig met jouw
idee?
Maak een foto of film als
bewijs.
Stuur deze mee.

