Reageer hier: info@bijzonderenodenamsterdam.nl
Stijging van 6 procent

Fonds behandelt meer dan 1100 aanvragen in 2010
Uit de voorlopige gegevens 2010 blijkt, dat het aantal aanvragen bij het Fonds
Bijzondere Noden (SSBNA) met 6 % is gestegen naar 1117. Er is in het afgelopen
jaar door het Fonds voor circa € 420.000 uitgekeerd.
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Bij het eerste nummer
De digitale nieuwsbrief van het Fonds
Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA)
geeft actuele informatie over noodhulp
in Amsterdam aan wie -op welke wijze
dan ook- betrokken is bij het werk van
onze stichting. Vanaf nu treft u de SSBNA
nieuwsbrief enige malen per jaar in uw
mailbox aan. Stelt u geen prijs (meer) op
toezending, laat het ons weten via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Noodhulp in Amsterdam
Fonds Bijzondere Noden is een noodhulpbureau en springt in geval van nood bij
als niet (tijdig) of voldoende een beroep
kan worden gedaan op een wettelijke
regeling. Hulpverleners kunnen altijd bellen of mailen met vragen of voor overleg
of met suggesties om onze diensten te
verbeteren.

.. en in het land
Met de start van het noodhulpbureau voor
de provincie Friesland in november 2010
zijn er nu zestien noodhulpbureaus actief.
Bekijk de adressen op:
www.urgentenoden.nl

Reacties zijn altijd welkom.
Wij houden graag ons bestand
actueel.
U kunt wijzigingen doorgeven
via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Hulpvragen betreffen onder meer de kosten levensonderhoud, woninginrichting,
kleding, legitimatie en het opknappen van
de woning. De aanvragen zijn ingediend
door dienst-/hulpverleners uit zo’n 50
organisaties met wie de SSBNA een
convenant heeft gesloten.
Ons werk is ook het afgelopen jaar weer
mogelijk gemaakt door de steun van een
dertigtal Amsterdamse en landelijk opererende fondsen, de gemeente Amsterdam
en donateurs.

Actueel
Normbedragen Wwb per 1 januari 2011
* alleenstaand (27 t/m 64 jaar): € 873,71
* alleenstaande ouder: € 1123,34
* partners jonger dan 65 jaar € 1248,16
Deze bedragen zijn inclusief de gemeentelijke toeslag -indien men zelfstandige
woonruimte heeft- en exclusief vakantiegeld.

Dit voorjaar verschijnt de jaarlijkse
Kernkaart met de belangrijkste cijfers over
2010. U vindt deze en andere gegevens
ook terug in het binnenkort te publiceren
SSBNA jaarverslag.

Een greep uit..
..recente casuïstiek. Verzoeken om hulp
waarbij geen voorliggende voorziening
beschikbaar was:
* verhuiskosten. Een alleenstaande
oudere dame moet gedwongen verhuizen
vanwege een verslechterd woon-en leefklimaat (overlast van verslaafde buren etc).
Zij ontvang een bijdrage via het Fonds.
* kleding en schoenen. Met een beroep via
hulpverleners op het Fonds is de aanschaf van kleding en schoenen mogelijk
gemaakt voor een man, die een wekelijks
leefgeld ad € 40 ontvangt.
* aansluitkosten kachel. Cliënte beschikt
over onvoldoende middelen om deze
kosten te betalen. Door aflossingen in het
kader van een schuldsaneringtraject is
haar maandelijks budget hiervoor
ontoereikend.

voorliggende voorzieningen voorliggende voorzieningen
Bent u bekend met alle voorliggende voorzieningen? De Nieuwsbrief publiceert in
ieder nummer een selectie. U vindt het volledige overzicht op www.ssbna.nl
•
•
•
•
•
•

de Langdurigheidstoeslag (www.dwi.amsterdam.nl)
de Plusvoorziening (www.dwi.amsterdam.nl)
Bijzondere Bijstand (www.dwi.amsterdam.nl)
de Landelijke regeling chronisch zieken/gehandicapten op basis van bestandsvergelijkingen. Hiervoor is geen separate aanvraagprocedure noodzakelijk.
de Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(www.dwi.amsterdam.nl)
de scholierenvergoeding en de PC regeling (www.dwi.amsterdam.nl)

De puntjes op de i

Reacties uit het veld

We constateren regelmatig, dat bij aanvragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt.

• “Met de gift is de druk van de ketel en
kan ik snel verder met het vervolgtraject”.
• “Goed dat jullie snel reageren want anders ben ik drie of vier maanden kwijt met
fondsenwerving”.

Om onnodige stagnatie te voorkomen
wordt in zo’n geval direct contact gelegd
met de hulpverlening.
Vermeld daarom altijd (werk)mobiel
nummer en e-mailadres.

Agenda
Noteert u alvast:
9 november 2011: De SSBNA bestaat op
deze dag 75 jaar. Jubileumbijeenkomst in
de Amstelkerk.

laat Amsterdammers niet aan hun lot over

