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Maatschappelijke Ondersteuning

Cluster

Preventie

Behandelend ambtenaar

M.J. Noorlander

Aangevraagd bedrag

Samenvatting aanvraag






VTZ: Open Inloop: € 10.000,Pameijer: Bakkie doen:€ 10.000,ContourdeTwewrn: Café van toen en nu: € 10.000,Stichting JJMH: Samen tegen 1zaamheid: € 10.000,-

De projecten leveren op verschillende manieren een bijdrage aan het
voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
D Doelstelling Open Inloop:
E Een laagdrempelige en bereikbare plek in Krimpen aan den IJssel creëren
waar kankerpatiënten en hun naasten, (ex)mantelzorgers warmte,
aandacht en ondersteuning (lotgenoten contact) ontvangen is daarbij het
middel. Waardoor mogelijk eenzaamheid kan worden voorkomen of worden
beperkt. Een plek waar men kan ontdekken en ervaren dat ondanks kanker
het LEVEN nog steeds ZIN kan hebben.
Doelstelling Bakkie doen:
Het doel van dit project is het bij elkaar brengen van mensen met gedeelde
interesses, in hun thuissituatie of op een gezamenlijk gekozen plek. Voor dit
project zullen vrijwilligers gezocht en ingezet worden. Elke vrijwilliger zal
ondersteuning bieden aan een groep van 2-4 deelnemers.
Doelstelling Café van Toen & Nu:
Met het “Café van Toen en Nu” willen we duurzame verbindingen tot stand
brengen tussen mensen die behoefte hebben aan de uitbreiding van hun
sociaal netwerk. Aan de ene kant zijn dit kwetsbare ouderen waarvoor de
wereld steeds kleiner wordt. Dit kunnen mensen zijn die eenzaam zijn door
verlies, mensen die door psychische of fysieke beperking moeite hebben
om zelf een sociaal netwerk op te bouwen en in stand te houden. Aan de
andere kant zijn het de nieuwkomers in Krimpen: mensen die huis en haard
hebben moeten verlaten om in Krimpen een nieuw bestaan op te bouwen,
en ook mensen die bijvoorbeeld uit een andere gemeente afkomstig zijn en
hun weg in Krimpen nog moeten vinden.
Doelstelling Samen tegen 1zaamheid:
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid door:




Toets ASV en

Bewoners helpen contact te leggen met andere bewoners uit de
wijk. Professionals faciliteren het leggen van contacten en het
versterken van het netwerk;
Verzamelen van ideeën en behoeften uit de wijk en het promoten
van de KrimpenWijzer
Professionals hebben onderling sterker contact; weten elkaar beter
te vinden.

De projecten zijn getoetst aan de ASV 2012.

Subsidiebeleidskader
Toets Beleidsregel ‘5-12
Gezondheidsbeleid´

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de instelling aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
1. de projecten vinden plaats met en binnen samenwerkingsverbanden;
2. de gemeente Krimpen aan den IJssel is een van de
samenwerkingspartners in het project of fungeert direct als
opdrachtgever voor het uit te voeren project;
3. de subsidies sluiten aan bij de speerpunten, die benoemd zijn in de
beleidsnota Sociaal Domein Kracht van Krimpen;

4. de projectactiviteiten leveren een directe bijdrage aan het bereiken van
de doelen van de lokale nota volksgezondheid en hebben al elders hun
effectiviteit bewezen;
5. er worden geen subsidies verstrekt aan individuele personen of
(on)georganiseerde groeperingen, die geen hoofddoel hebben op het
terrein volksgezondheid.
Post / Budget

66714101 / 442487 Beschikbaar budget is toereikend.

Beslissing

Projectsubsidie van in totaal € 40.000,- te verlenen conform de
onderstaande specificatie:
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