Uw reacties naar: info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Aanvragen bij het Jeugdsportfonds
Per 1 januari 2012 kunnen er via intermediairs weer
aanvragen worden ingediend bij het Jeugdsportfonds.
De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt per
aanvraag maximaal € 200.

Nieuwsbrief

Niet alle sportactiviteiten worden meer vergoed. De nadruk
ligt op sporten in teamverband. Aanvragen voor alle
vormen van watersport, peutergymnastiek, fitness en
aerobic worden niet in behandeling genomen.
Alle spelregels staan vermeld op www.jeugdsportfonds.nl.
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Enige medische voorliggende voorzieningen en regelingen:

Maart 2012

- de landelijke regeling ‘’chronisch zieken/gehandicapten’’ .
Deze regeling wordt uitgevoerd op basis van bestandsvergelijkingen.
Er is geen separate aanvraagprocedure voor noodzakelijk
- de Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken/gehandicapten
(www.dwi.amsterdam.nl)
- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (www.wzs.amsterdam.nl)
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- KWF Kankerbestrijding, ook voor individuele hulpvragen
(www.kwfkankerbestrijding.nl)
- de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
(www.ango.nl)

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.

Een greep uit..
Dit keer voorbeelden van recente
casuïstiek waarbij er via SSBNA
GEEN hulp kon worden geboden:

Schulden
Ten behoeve van een alleenstaande
vrouw met kinderen werd een aanvraag
ingediend voor de sanering van een aantal relatief grote schulden. In overleg met
de aanvrager (van een niet Madi-organisatie) werd cliënte met spoed doorverwezen naar een schuldhulpbureau.
Helaas blijkt niet iedere dienst-/hulpverlener voldoende op de hoogte te zijn van
de mogelijkheden van de schuldhulpverlening.

Woninginrichting
Een hulpverlener van een instelling
Wij houden graag ons bestand
actueel.
U kunt adreswijzigingen doorgeven
via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Het Astmafonds is gestopt met individuele hulpverlening.
vervolg ‘Een greep uit....’
voor maatschappelijke dienstverlening dient voor een alleenstaande
man een aanvraag voor woninginrichting in.
Cliënt is ‘’schuldenvrij’’ en bekend
met de Gemeentelijke Kredietbank
Amsterdam. Cliënt wil echter geen
gebruik maken van de GKA.

In dit geval stellen de donateurs van
het Fonds geen gift ter beschikking
omdat er geen gebruik is of wordt gemaakt van het GKA of andere voorliggende voorzieningen zoals de DWI.
Danslessen
Jeugdhulpverlening doet een verzoek
om voor een alleenstaande vrouw
met een vijftienjarige dochter van
vijftien jaar de balletlessen te vergoeden. De hulpverlener wordt geattendeerd op het Jongerencultuurfonds.
(www.jongerencultuurfonds.nl)

Reacties uit het veld
•
•
•

soms veel papieren ‘’rompslomp’’;
nog bedankt voor de snelle
afhandeling en de tips/adviezen;
de SSBNA is meer dan noodzakelijk,
gelet op alle (negatieve) ontwikkelingen in ons land

De puntjes op de i
• De SSBNA heeft geen contact met cliënten. De communicatie verloopt uitsluitend
via de dienst-/hulpverlening;
• Sommige hulpverleners verkeren ten
onrechte in de veronderstelling dat zij
gedurende een bepaalde periode slechts
één aanvraag kunnen indienen;
• Neem bij twijfel over een in te dienen
aanvraag altijd contact op met het bureau.

Actueel
(zwerf)Jongeren: een verdere stijging
van het aantal dakloze/thuisloze jongeren
in de opvang wordt ook in 2012 verwacht.
(www.opvang.nl).
WWB: Toetsing huishoudinkomen: per
gezin kan sinds 1 januari 2012 nog maar
één bijstandsuitkering worden ontvangen.
(alle inkomens van alle volwassenen gezinsleden worden meegerekend). Er zijn
uitzonderingen (www.dwi.amsterdam.nl).
WWB: afschaffing WIJ(Wet Investeren
in Jongeren): wordt per 1 januari 2012
omgezet in een WWB-uitkering (www.dwi.
amsterdam.nl).
SEZO: Per 1 januari 2012 is
SEZO dé aanbieder van maatschappelijke dienstverlening in
stadsdeel Nieuw-West.
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