Uw reacties naar: info@bijzonderenodenamsterdam.nl

SSBNA -al 75 jaar actief- viert jubileum
Op woensdag 16 november viert de Stichting Samenwerking voor Bijzondere
Noden Amsterdam (SSBNA) het 75 jarig jubileum met een feestelijke en hopelijk
ook inspirerende bijeenkomst in de Amstelkerk in Amsterdam.
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Noodhulp in Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden is een noodhulpbureau dat in geval van nood bijspringt als
niet (tijdig) of voldoende een beroep kan
worden gedaan op een wettelijke
regeling. Hulpverleners kunnen bellen
(020 251 8588) of mailen met vragen,
voor overleg en met suggesties om onze
diensten te verbeteren.

De puntjes op de i
• Vermeld altijd zowel alle inkomsten als
uitgaven op het aanvraagformulier.
• Rapporteer op briefpapier van de
hulpverlenende organisatie.
• Bij aanvragen voor woninginrichting dient
de dienst-/hulpverlener te allen tijde op
huisbezoek te zijn geweest.

Reacties uit het veld
•
•
•
•
•

Wat een uitkomst dat het fonds
bestaat
Bedankt voor de supersnelle afhandeling van de aanvraag
Erg nuttig het lijstje met voorliggende
voorzieningen 2011
Samenwerking met het fonds staat bij
ons hoog in het vaandel
Liever geen aanvragen meer indienen
met het formulier maar digitaal

Wij houden graag ons bestand
actueel.
U kunt adreswijzigingen doorgeven
via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

De afgelopen jaren worden gekenmerkt
door een explosieve groei van het aantal
aanvragen. Daarom wil het Fonds tijdens
de jubileumbijeenkomst niet alleen stilstaan bij het verleden, maar wordt er vooral vooruit gekeken naar de uitdagingen
waarvoor het Fonds zich geplaatst ziet.
Dat gebeurt onder andere in de vorm van
een interview met burgemeester van der
Laan en de voorzitter van de vereniging

Fondsen in Nederland over de toekomst
van de publiek-private samenweking op
het gebied van noodhulp. Paul Schnabel,
directeur SCP spreekt over nut, noodzaak
en wenselijkheid van individuele noodhulp.
Sluitstuk van de bijeenkomst vomt de
presentatie van een bijzondere vorm van
steun die het Fonds van het Amsterdamse
bedrijfsleven krijgt.

Een extraatje voor de dure decembermaand
Dankzij een pilotproject met een
geldgevend fonds is
het mogelijk om dit
jaar alle (circa 1.000)
cliënten, bekend bij de
twaalf uitgiftepunten
van de Voedselbank
Amsterdam met een
gift te ondersteunen.

In verband met onze beperkte
financiële middelen worden
dit jaar verder geen aanvragen dure decembermaand in
behandeling genomen.
Uw reguliere aanvragen kunt
u uiteraard indienen op
de gebruikelijke wijze.

Een greep uit..

Actueel

Voorbeelden van recente casuïstiek
waarbij er geen voorliggende
voorziening beschikbaar was:

Steeds meer jongeren

ID-kaart
Zonder geldige ID is aanmelding voor het
WSNP-traject niet mogelijk. Met behulp
van een kleine bijdrage kan cliënt een
ID-kaart aanschaffen en dus naar de
WSNP.

Studiemateriaal/boeken/laptop
Een18-jarige vrouw heeft naast haar
studiefinanciering inkomsten uit een
bijbaantje. Zij verblijft tijdelijk in een
opvangcentrum. Als gevolg van betalingsregelingen is haar inkomen te gering
om extra kosten rondom haar studie te
betalen. Door een bijdrage kan daarin
worden voorzien.

Vloerisolatie
Om geluidsoverlast te voorkomen moet
bij een cliënt de vloer worden geïsoleerd.
De man heeft schulden en beschikt
over onvoldoende middelen. Door een
bijdrage kan de isolatie van de vloer
worden bekostigd.

De eerste 6 maanden noteren we een
grote toename van het aantal aanvragen
tbv (ex)dakloze jongeren en jongeren met
een beperking.

De fiets is populair
Er valt een opvallende groei te melden in
de vraag naar de financiering van de aanschaf van fietsen. De aanvragen komen
met name vanuit de jeugdhulpverlening.

Jeugdsportfonds leeg
Het Jeugdsportfonds is tijdelijk out of
money en neemt tot 1-1-2012 geen
aanvragen meer in behandeling.

WWW adressen
Voorliggende voorzieningen/regelingen
ten behoeve van jongeren (t/m 27 jaar):
• het Jongerencultuurfonds:
www.jongerencultuurfonds.nl
• het Nationaal Fonds Kinderhulp: www.
kinderhulp.nl
• de Jongerenkaart: www.xxxs.nl
• Jongerenloket: www.amsterdam.nl/werken-inkomen/jongerenloket/
• Pluspunt individu:
www.studiefondsplus.nl
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