Het Noodhulpbureau
is een redmiddel van de
samenwerkende partijen.
De Stichting Urgente Noden Friesland
is een provinciaal noodhulpbureau,
opgericht op 4 februari 2010 en operationeel vanaf 6 oktober van hetzelfde jaar.
Op basis van de publiek-private samenwerking wordt door geld-gevende
fondsen, geregistreerde dienst-/hulpverlenende organisaties, de lokale
overheid en maatschappelijke organisaties samengewerkt voor individuele
noden.

Financiële hulp

Verlening van financiële hulp aan inwoners van Friesland, die in een urgente
financiële noodsituatie verkeren en niet
(meer) in aanmerking komen voor een
zogenaamde voorliggende voorziening
zoals de Wet Werk en Bijstand.
Het werk van de Stichting Urgente Noden
Friesland wordt mogelijk gemaakt door
bijdragen van zowel landelijke, als lokale
fondsen.

Indienen van aanvragen

Uitsluitend dienst- en hulpverlenende organisaties, onder
meer vanuit de maatschappelijke dienstverlening, de jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg, waarmee
een convenant is gesloten. Het gaat om aanvragen, waarbij
naar het oordeel van de hulpverlener urgente hulp nodig is.
De aanvragen worden ingediend door middel van het aanvraagformulier. Te downloaden via
www.sunfriesland.nl.

Waarvoor een aanvraag kan worden ingediend

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de aankoop
van duurzame goederen (bijvoorbeeld een wasmachine
of koelkast), voor woninginrichting (bijvoorbeeld vloerbedekking, tafel en stoelen, bed en matras) en levensonderhoud. Ook worden bijdragen verstrekt voor de aankoop
van kleding, kosten activiteiten kinderen en het opknappen
van de woning.
Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan te allen tijde
(telefonisch of per mail) overlegd worden met het bureau.
Niet alleen over de mogelijke hulpvraag maar ook over
advisering en verwijzing op het gebied van onder meer de
voorliggende voorzieningen, de sociale wetgeving, de
vervolgtrajecten, studie en landelijk en lokaal opererende
fondsen en donateurs.

Hoe snel de hulp wordt verleend

Getracht wordt om binnen een werkweek een beslissing te
nemen. Bij hoge urgentie binnen 24 uur. Wanneer nadere
informatie is vereist of relevante bewijsstukken ontbreken,
wordt direct (telefonisch of per mail) contact opgenomen met
de aanvrager.

Privacy van de cliënten

De gegevensbehandeling valt onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De Stichting heeft een privacyreglement. De personen, die toegang hebben tot de cliëntenregistratie hebben geheimhoudingsplicht.
Uit de registratie worden geen gegevens verstrekt dan op
grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement. Het volledige reglement is
op te vragen bij het bureau.

100% van de giften naar cliënten

De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor
rekening van de Provincie en gemeenten zodat iedere
euro van geldgevende fondsen en andere donateurs ook
daadwerkelijk bij de cliënt(e) terechtkomt.

Er zijn in Nederland ook andere
noodhulpbureaus actief

De vier grote steden en een elftal andere gemeenten
kennen een vergelijkbaar noodhulpbureau.
In de afgelopen jaren zijn onder meer in Haarlem,
Rotterdam, Zwolle, Delft, Leiden en Nieuwegein noodhulpbureaus actief geworden. In diverse steden en regio’s zijn
noodbureaus in ontwikkeling.
Nadere informatie: www.urgentenoden.nl
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De Stiennen Man,
gezicht van de organisatie
Tot ver na de middeleeuwen werd
Friesland regelmatig getroffen door
overstromingen. Bij ongunstige wind
en springtij spoelde het water grote
stukken van de gebrekkige dijken weg.
In 1570 was het weer eens raak.
Bij wat de Allerheiligenvloed ging
heten stroomde de zee over de lage
delen langs de hele kust. De schade
was enorm.
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Het was aan de Spaanse landvoogd
Caspar de Robles te danken dat voor
het herstel en de versterking van de
dijken de krachten werden gebundeld.
In 1576 was het werk voltooid en was
Friesland beter beschermd tegen de
zee.

Noodhulpbureau
voor cliënten die
financieel tussen
wal en schip vallen

Op de dijk ten zuiden van Harlingen
kwam een gedenkteken: een zuil met
daarop twee gezichten, de een met de
blik naar het zuiden, de ander naar het
noorden. Dat werd in de volksmond al
snel de stenen man, de stiennen man.
Het is een symbool voor wat met
goede samenwerking tot stand kan
worden gebracht.

Colofon

Ontwerp: Janiane Kruizinga, Ellen Mossel
en Sietze Zwanenburg van
NHL Leerbedrijf Communicatie,
Leeuwarden.
Drukwerkbegeleiding:
Zorro Producties, Amsterdam
Druk en afwerking:
MultiCopy Diemen
Eerste editie:
27.9.2010
2.000 exemplaren

www.sunfriesland.nl

