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Financiële
noodhulp:
daar zijn
wij voor !

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor individuele huishoudens
die te maken krijgen met financiële
omstandigheden waarvoor geen andere
voorzieningen - tijdig of voldoende beschikbaar zijn.
Hulpverleners die met deze situaties
geconfronteerd worden, kunnen zich
wenden tot SUN Drechtsteden.
Het gaat om directe hulp voor mensen die
in financiële nood verkeren en tussen wal
en schip dreigen te raken. Bijvoorbeeld als
er geen regelingen bestaan of als er niet
tijdig een positief besluit op een hulpvraag
genomen wordt.
Als het probleem erg urgent is, kunnen wij
helpen met een gift. SUN Drechtsteden
biedt geen structurele hulp.
Omdat wij een centraal adres zijn, hoeft de
hulpverlener niet zelf op zoek te gaan naar
fondsen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wij zijn de Stichting Urgente Noden
Drechtsteden (SUN Drechtsteden). Wij
vormen een centraal adres voor noodhulp,
waarop hulpverleners voor hun cliënten in
de Drechtsteden een beroep kunnen doen.

Wij werken alleen met hulpverleners
van instanties die een convenant zijn
aangegaan met SUN Drechtsteden. Wie dat
nog niet heeft gedaan, kan contact met
ons opnemen.
Een voorwaarde is verder dat er geen
voorliggende wettelijke regelingen of
andere voorzieningen beschikbaar zijn.

Het werkgebied van SUN Drechtsteden
bestrijkt de gemeenten Dordrecht,
Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht,
Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.
Fondsen stellen ons geld beschikbaar
waarmee wij ons werk kunnen doen.

Onze werkwijze in het kort:
 Hulpverleners nemen als dat mogelijk
is, vóór de aanvraag telefonisch
contact op met de coördinator van
SUN Drechtsteden om de situatie van
de cliënt door te spreken.

Wie zijn wij?













Eerst wordt geprobeerd aanspraak te
maken op voorliggende voorzieningen
als bijzondere
bijstand, WMO en zorgverzekering.
Met behulp van een formulier wordt
een aanvraag ingediend. Daaraan
moeten een casusbeschrijving en
gevraagde documenten worden
toegevoegd. Alleen volledige
aanvragen worden in behandeling
genomen. Bij onduidelijkheid zal SUN
Drechtsteden aanvullende informatie
vragen.
Het zal duidelijk zijn dat niet
alle aanvragen kunnen worden
gehonoreerd.
Geldelijke steun wordt nooit
rechtstreeks aan de cliënt uitbetaald.
De hulpverlenende organisatie is
verantwoordelijk voor de juiste
besteding van de gift volgens
gemaakte afspraken.
Bij een volledig ingediende aanvraag
kan, als dat noodzakelijk is, binnen 24
uur een gift worden toegekend.

Nog iets concreter.
Richtlijnen voor het indienen van
aanvragen en het aanvraagformulier zijn
direct voorhanden op de website
www.sundrechtsteden.nl
Voor meer informatie kunt u tijdens
werkdagen terecht bij de coördinator van
SUN Drechtsteden. Bij geen gehoor: spreek
een bericht in of stuur een sms of e-mail
en wacht de telefonische reactie van SUN
Drechtsteden af.
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Mogelijk gemaakt.
Het werk van SUN Drechtsteden wordt
mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van fondsen.

Vragen?
Neem gerust contact op met SUN
Drechtsteden

