INFORMATIE OVER STEUNFONDS DCI
VOOR DE PCI-EN VAN HET BISDOM ROTTERDAM
Het ‘Steunfonds DCI’ is een fonds op naam, dat is opgericht op 18 juni 2012 en wordt
beheerd door de DCI. Het geld in dit fonds is afkomstig van de RCI Rijnmond. Die heeft
indertijd ruim € 60.000 euro geschonken voor steun aan PCI-en in het bisdom Rotterdam die
door gebrek aan financiële middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen.
Begin 2021 bevatte het fonds nog ruim € 50.000. Er is dus in de afgelopen jaren wel een
beroep gedaan op het steunfonds, maar minder dan de DCI had verwacht op grond van de
jaarrekeningen van de PCI-en. Als het jaarbudget op was, financierden zij de individuele hulp
meestal door in te teren op het eigen vermogen.
Voor de DCI is deze constatering aanleiding geweest om de criteria en de procedure opnieuw
te formuleren.
De doelstelling van het Steunfonds DCI is om financiële steun te bieden aan PCI-en die door
gebrek aan financiële middelen geen hulp kunnen bieden aan individuen of gezinnen.
Bij ‘gebrek aan financiële middelen’ wordt niet gekeken naar het eigen vermogen, maar naar
het gebruikelijke jaarbudget voor individuele hulpverlening en naar de inkomsten en uitgaven
van het lopende jaar. Als toekenning van een hulpaanvraag zou betekenen, dat de PCI gaat
interen op het eigen vermogen, kan de PCI een beroep doen op het Steunfonds DCI.
De DCI toetst de aanvraag marginaal:
• is hier sprake van het opheffen of verminderen van een concrete nood van mensen, die
leven in een situatie van armoede?
• gaat het om een eenmalige bijdrage? Langdurige/structurele hulp komt niet in aanmerking.
• gaat het om een gift? Uit het steunfonds worden geen leningen gefinancierd.
• valt deze financiële hulpverlening binnen de taakstelling van een PCI?
Als steun gevraagd wordt voor het verkrijgen van een status als vluchteling, zal ook worden
nagegaan, of een procedure een reële kans van slagen heeft.
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AANVRAAGPROCEDURE STEUNFONDS DCI:
Alleen PCI-en kunnen een beroep doen op het Steunfonds DCI.
Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend bij dci@bisdomrotterdam.nl
In de aanvraag staat in ieder geval:
1. Een korte beschrijving van de hulpvraag waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd.
2. Een positief besluit van het PCI-bestuur, dat het deze hulpvraag zou toekennen als men
voldoende financiën had.
3. Een overzicht van de lopende uitgaven en inkomsten van de PCI van dit jaar.
4. Het beschikbare jaarbudget voor individuele hulpverlening (uit de begroting) en de
uitgaven voor individuele hulpverlening in de voorgaande drie kalenderjaren.
Na ontvangst van de aanvraag zal de medewerker Caritas deze voor ontvangst bevestigen en
zo nodig aanvullende informatie vragen.
Als de aanvraag compleet is legt de medewerker Caritas deze voor aan de DCI. Het bestuur
besluit over toekenning en laat dit schriftelijk aan de aanvrager weten. De DCI streeft er naar
om aanvragen op korte termijn te behandelen, zo mogelijk binnen een week.
Per aanvraag zal niet meer dan € 5.000 worden uitgekeerd (indien en zolang het Steunfonds
DCI voldoende middelen heeft). De uitkering wordt gedaan aan de PCI. Daarmee kan de PCI
haar werk doen. De DCI neemt op geen enkele wijze contact op met de cliënt voor wie de
aanvraag van de PCI bedoeld is.
Aan de uitkering kunnen voorwaarden gesteld worden. Ook kan de DCI op andere wijzen
behulpzaam zijn, b.v. via inhoudelijke advisering, verwijzing en bemiddeling naar andere
PCI-en of organisaties.
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