Uw reacties naar: info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Fonds Bijzondere Noden sluit convenanten af
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) is actief betrokken bij het
programma ‘SAMEN DOEN in de buurt’. Aanleiding voor dit programma is de
sterke versnippering van de dienst-/hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen.
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Noodhulp in Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden is een noodhulpbureau dat bijspringt in geval van nood
als niet (tijdig) of voldoende een beroep
gedaan kan worden op een wettelijke
regeling. Dienst-/hulpverleners kunnen
bellen (020-2518588) of mailen met
vragen of voor vooroverleg.

... en in het land
Op 1 juli ging in Groningen het 17e
noodhulpbureau van start. Zo is er overal
in het land veel belangstelling voor de
uitrol van de formule van publiek-private
samenwerking. Een compleet overzicht
van noodhulpbureaus is te vinden op:
www.urgentenoden.nl

Een greep uit..
..casuïstiek waarbij geen voorliggende
voorziening beschikbaar was:
Woninginrichting
Een alleenstaande moeder met drie jonge
kinderen heeft tijdelijk haar woning verlaten
vanwege huiselijk geweld. Bij terugkeer
treft zij de woning ernstig gehavend aan.
Twee fondsen zijn bereid tot een bijdrage
om de woning weer leefbaar te maken.
Levensonderhoud en kleding
Een 22-jarige man is dakloos geweest.
Vanwege een verstandelijke beperking
wordt hij begeleid door de GGZ om te reïntegreren en krijgt hij hulp bij administratie
en financiën. Hij heeft een stageplek voor
drie dagen en er loopt een Wajong aanvraag. Bij SSBNA wordt een bijdrage in de
kosten levensonderhoud en kleding voor de
overbruggingsperiode aangevraagd.

Een veelheid aan aanbod, dienst-/hulpverleners en organisaties met ieder hun
eigen specialisme, regels, protocollen,
financieringsstromen, verantwoordingseisen en coördinatiemechanismen vraagt
om systeeminnovatie. Buurtteams worden
ingesteld, die huishoudens met meerdere
problemen, waar de hulp het hardst nodig
is, efficiënter en effectiever kunnen ondersteunen. Er komt één integraal plan per
huishouden, waarbij de eigen kracht wordt
aangesproken; één regisseur met mandaat
en doorzettingsmacht, werkend vanuit
generalistische teams op buurtniveau en
betaald vanuit een ontschot budget.
Tussen wal en schip
Voor de hulp aan ‘tussen wal en schip’
situaties waar dienst-/hulpverleners mee
geconfronteerd worden, sluit het Fonds

Actueel

binnenkort een convenant met SAMEN
DOEN. Eerder gebeurde dit al met
PartiCura.

Kernkaart 2012
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
(SSBNA) is in 2011 een uitdagende omslag
gestart. Het Fonds ontwikkelt met DMO en
DWI nieuwe lijnen voor de toekomst. Ook
gaat men zich intensiever richten op de
‘geefmarkt’. Dit staat te lezen in de
Kernkaart 2012.
Het aantal gehonoreerde aanvragen is in
2011 gestegen naar 1904 (93%). Het totale
giftenbudget bedroeg € 470.770, gemiddeld
€ 247 per toekenning.
Wilt u meerdere exemplaren bestellen van
de Kernkaart 2012 stuur dan een e-mail
naar info@bijzonderenoden.nl

Netto Normbedragen WWB per 1 juli
• alleenstaand (27 tm 64 jaar):
€ 889,02 (was € 888,72)
• alleenstaande ouder:
€ 1143,02 (was € 1142,64)
• gezinnen met kinderen:
€ 1270,03 (was € 1269,60)
Daklozen
De komende jaren ligt voor de gemeente
Amsterdam de focus niet meer op instroom, maar veel meer op herstel en
uitstroom naar passend onderdak, naar
werk en naar andere vormen van
dagbesteding.
Bron: Gemeente Amsterdam notitie
“Herijking Maatschappelijke Opvang”

JES
Jes is er voor voormalig onbehuisden
zonder ernstige verslavingen of
psychiatrische problemen.
Het is een plek waar ze tot rust kunnen
komen, en van daaruit verder kunnen
bouwen aan hun toekomst.
Jes valt onder de regie van HVO Querido.
WMO
Alle informatie over de WMO is te vinden
op: www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/.
De WMO helpdesk is telefonisch
bereikbaar op 0800-0643.

Reacties uit het veld
• dankzij jullie gift begint er langzaam
•

structuur en uitzicht naar wat rust
en stabiliteit in het gezin te komen
“wij begrijpen dat je nadere informatie
nodig hebt maar het is soms wel een
uitzoekerij…’’

840 hulp-/dienstverleners
ontvangen deze Nieuwsbrief.
U kunt adreswijzigingen
doorgeven via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl
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