Ontwikkelen, ontplooien en opvang in het hart van de maatschappij

Het Dagelijks Bestaan Beleidsplan
Doelstelling
De Stichting Het Dagelijks Bestaan positioneert zich op het snijvlak van
jeugdhulpverlening, sociale activering, zingeving, onderwijs en arbeid en stelt zich
ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en
ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg naar vervolgonderwijs,
werk of andere hulpverlening.
Beleid
De Stichting bereikt haar doelstelling door het uitoefenen van de volgende
activiteiten:
•
•
•
•

Het groepsprogramma
Individuele coaching
Leren en werken in de Werkplaatsen
Persoonlijke begeleiding bij wonen

De manier waarop de instelling geld werft
Stichting Het Dagelijks Bestaan heeft de afgelopen jaren voor
verschillende doeleinden bij verschillende instanties subsidies
aangevraagd en gekregen. Tot 2015 is voor concrete projecten subsidie
ontvangen, met name van het Oranjefonds, de Provincie Gelderland en
de gemeenten Zutphen en Apeldoorn. Sinds de transitie van de
Jeugdzorg en de WMO naar de gemeente worden de kosten van de
begeleiding van de stichting uit reguliere middelen gefinancierd door de
gemeente.
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Behalve voor de financiering van de begeleiding zijn in de afgelopen jaren ook
subsidies aangevraagd voor nieuwe activiteiten van de stichting, met name voor
de inrichting van de verschillende werkplaatsen. Vanuit diverse fondsen zijn
aanvragen gehonoreerd.
Het beheer van het vermogen van de instelling
De stichting beschikt niet over eigen vermogen van enige omvang. De
kostenstructuur ligt binnen de sector op een laag niveau. Uitgangspunt is
een sluitende begroting die taakstellend is.
Als en voor zover er sprake is van enig vermogen van de stichting is dat
te kenschetsen als bestemd vermogen van tijdelijke aard, dat is
opgebouwd met subsidies voor concrete projecten die nog niet zijn
afgerond. Na afronding is er geen vermogen meer over.
De besteding van het vermogen van de instelling
In zijn algemeenheid zijn alle middelen nodig voor de bedrijfsvoering, die wordt
gekenmerkt door soberheid. Alle middelen worden zonder uitzondering
aangewend voor de primaire doelen van de stichting.
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