Aanvraag aan de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
Rapport uitgebracht door (naam instelling):
Adres:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Naam rapporteur:
fiat supervisor:
Betreffende:
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en plaats:
Bank/gironummer:
inwonende
kinderen:

E-mailadres:
opgemaakt d.d.:

man

voornaam:

m/v

vrouw

geboren d.d.:

schoolg./beroep:

aard van verzoek:

is er een beroep gedaan op andere fondsen?
zo ja, welke en waarvoor?
inkomsten per maand netto:
loon man:
loon vrouw:
uitkering AOW, AWW, WAO e.d.*
uitkering DSZW:
kinderbijslag per maand:
kostgeld inwonende kinderen:
huurtoeslag:
zorgtoeslag:
kindgebonden budget
andere inkomsten:
Totaal:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

uitgaven per maand
huur:
kosten eigen woning:
levensonderhoud/kostgeld:
energie en water:
auto/vervoerskosten:
telefoonkosten:
kredietaflossingen:
verzekeringen:
andere lasten:
Totaal:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* aangeven wat van toepassing is

Zijn er spaargelden, onroerend goed e.d.? ja/neen

zo ja, totaal: €

De ondergetekenden hebben kennis genomen van de verklaring en toelichting

Handtekening rapporteur

Handtekening cliënt

STICHTING SAMENWERKING SOCIALE FONDSEN
Postbus 13754
2501 ET Den Haag
Tel.: 070 - 711 39 06
(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.30 uur)
e-mail: info@sssf.nl

DOELSTELLING.
Het verlenen van hulp aan in een bijzondere noodsituatie verkerende Haagse ingezetenen, indien in die nood niet op een andere
wijze kan worden voorzien. Deze hulp wordt alleen verleend, indien zij een bijdrage kan vormen tot een zich beter zelfstandig
handhaven in de maatschappij, dan wel ter voorkoming van een verder afglijden op het maatschappelijk vlak.
ACTIVITEITEN.

1. Het bijeenbrengen van financiële middelen uit plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere, sociaal-charitatieve
fondsen.

2. Het beheren van door de gemeente Den Haag gevormde fondsen ten behoeve van Haagse ingezetenen met een minimum
3.

inkomen, of anderszins door derden beschikbaar gestelde geldmiddelen. (Suppletiefonds, Haags Jongeren Talentenfonds,
Burgemeester Kolfschotenfonds e.d.)
Het doen van uitkeringen volgens gestelde richtlijnen uit de onder a. en b. genoemde middelen.

AANVRAAGPROCEDURE.
Voor de activiteiten ad c: het aan de ommezijde staande formulier met een specificatie van schulden en andere relevante stukken
als bijlage en vergezeld van een sociale rapportage uitsluitend door bemiddeling van een professionele hulp- of dienstverlener
(bijv. een maatschappelijk werkende, een sociaal raadsvrouw of -man, een bijstandsambtenaar). Voor deze hulp- of
dienstverleners is een uitvoerige handleiding beschikbaar.
Het formulier dient volledig ingevuld met bijlagen te worden ingezonden (in enkelvoud).
SOCIALE RAPPORTAGE.
De rapportage moet voor een goede beoordeling tenminste de volgende elementen bevatten:
Een korte (historische) schets van de sociale omstandigheden van de cliënt(en) of het gezin;
Een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan;
Wat er door de hulpverlener(s) en de cliënt(en) is gedaan om (een deel van) de problemen te voorkomen of op te lossen (beroep
op wettelijke regelingen etc.);
Welke problemen resteren en wat de gevolgen zijn indien geen oplossing wordt gevonden;
Op welke wijze getracht zal worden soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen;
De concrete vraagstelling aan de Stichting SSF, uitgedrukt in geld of goederen.
BEPERKINGEN.
Er worden geen periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer, etc.
Terughoudendheid wordt betracht t.a.v. bijdragen in de kosten van familiebezoek, adoptie, studie in het buitenland, studie aan niet
erkende onderwijsinstellingen, kosten van niet erkende, dan wel alternatieve medische behandelingen e.d.
AFHANDELING.
De afhandeling van de aanvraag vindt plaats via de hulpverlener, die de rapportage instuurt. Soms wordt in natura geholpen.
VERKLARING
Door de ondertekening verklaren de aanvrager en de rapporteur in het kader van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, dat zij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen machtigen,
indien en voor zover relevant voor de behandeling van de aanvraag, aan derden gegevens te
vragen en/of te verstrekken en de aanvraag in zijn geheel aan een of meer fondsen ter honorering
voor te leggen.

