Sociale kaart voor hulpvragen aan de I(PCI)
Als PCI sta je klaar voor mensen die in nood zijn, ook voor individuele hulpverlening. Het is belangrijk
om de plaatselijke instanties goed te kennen: wat ze te bieden hebben en wie het zijn. Persoonlijke
contacten werken altijd het beste. Denk aan de sociale dienst, schuldhulpverlening, maatschappelijk
werk, wijkteams, collega's van andere kerken en moskeeën.
Er zijn ook een aantal voorzieningen die landelijk zijn of op veel plaatsen beschikbaar. Hieronder
staat een overzicht.
Juridische zaken
Met alle vragen op het terrein van wonen, werk, inkomen, verblijfspapieren, schulden, politie en
justitie kun je terecht bij juridischloket.nl
Verblijf en papieren
IOM ondersteunt migranten die vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren
naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland,
vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Begeleiding tijdens de asielprocedure, taal en inburgering, naar werk, voor kinderen, bij
gezinshereniging en maatschappelijke begeleiding.
Voedsel
De Voedselbank. Deze is toegankelijk voor mensen met geldige verblijfspapieren. Meestal intake via
maatschappelijk werk van de gemeente.
Er zijn sinds corona ook diverse alternatieve voedseluitgiftepunten en distributiekanalen.
Werk en uitkering
FairWork helpt buitenlandse slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. Het gaat dan om
uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw
en de schoonmaakbranche. Ze hebben veel ervaring opgebouwd in het directe contact met deze
doelgroep.
Bijzondere Bijstand via de gemeente. Het beleid verschilt nogal per gemeente
Huisvesting
Problemen met de betaling van huur of hypotheek of loopt je tijdelijke huurcontract af?
Kijk voor informatie, adviezen en contactadressen op de site van het Juridisch loket.
Gratis hulp bij dringende financiële problemen via maatschappelijk werk van de gemeente.
Schuldhulpmaatje: maatjes gaan met mensen aan de slag om hun financiële situatie op orde te
krijgen, zonder te oordelen. Schuldhulpmaatje bestaat in veel steden. PCI's kunnen zelf ook
vrijwilligers leveren die maatjes worden.
Gezondheidszorg
Bij niet spoedeisende zorg is de huisarts altijd de eerst aangewezene om te bellen bij klachten.
Iedereen kan zich bij een huisarts aanmelden, ook als je geen verzekering of verblijfsvergunnning
hebt.
Ook onverzekerden hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. (Medisch noodzakelijke zorg is
alles wat in het basispakket van de zorgverzekering zit.) Daarvoor bestaat o.a. de Regeling
onverzekerbare vreemdelingen
Niet alle zorgverzekeraars zijn hiervan goed op de hoogte of bereid om eraan mee te werken.
Huisartsen, apothekers, vroedvrouwen, tandartsen, GGZ-instellingen en ziekenhuizen kunnen de
kosten verhalen bij het CAK.

