Algemeen
Contactgegevens Stichting Strak
Telefoon: 06 - 31 26 55 72
Website: www.stichtingstrak.nl
Emailadres: info@stichtingstrak.nl
Adres (Kledingbank): Van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren.
Postadres: Postbus 350, 6950 AJ Dieren

Inleiding
Stichting Strak (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) is een hulporganisatie die haar
oorsprong heeft in een burgerinitiatief en is opgericht in 1996. Oorspronkelijk bedoelt als
belangengroep voor alleen vrouwen in de bijstand, maar groeide door de jaren heen tot een
stichting die zich inzet voor alle bewoners binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal die
leven van een minimum inkomen of minder. Er zijn door de stichting diverse projecten en
acties opgezet. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het huiskamerproject,
sollicitatiecursussen, budgetbeheer en de boodschappentassenactie. Dit document
beschrijft de doelen en koers van de stichting en welke huidige acties en middelen we
hiervoor inzetten.
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Missie
Stichting Strak is een hulp organisatie voor mensen die moeten leven van een minimum
inkomen in de gemeente Rheden en de gemeente Rozendaal. Stichting Strak biedt
praktische ondersteuning en/of helpt deze mensen door hen door te verwijzen naar andere
organisaties.

Visie
Om deze missie te verwezenlijken zijn wij een organisatie die:


Mensen hulp biedt zonder daarbij onderscheid te maken naar persoonlijke achtergronden.



Persoonsgericht werkt.



Veilig en duurzaam handelt.



Vrijwilligers op een positieve wijze begeleidt.



Een laagdrempelige toegang biedt voor minima.

Doelen:
Verbeteren van de positie van mensen met een minimum inkomen door:


Het behartigen van de belangen van mensen met een minimum inkomen



Het begeleiden, doorverwijzen en ondersteunen van mensen met een minimum inkomen



Het bevorderen van de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen met
een laag inkomen



Het doorbreken van het isolement van de personen met een minimum inkomen.



Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren binnen onze activiteiten.

Samenwerking en continuïteit:


Het streven naar een optimale samenwerking met andere instanties en instellingen om
zoveel mogelijk te komen tot activiteiten die elkaar ondersteunen.



Grotere naamsbekendheid om zo meer mensen te kunnen bereiken



Het ontwikkelen van nieuwe projectplannen, nieuwe hulpactiviteiten waardoor nieuw te
verwerven geldstromen zorgen voor continuïteit.



Het bevorderen van actieve participatie uit de gemeenschap binnen de gemeente Rheden en
gemeente Rozendaal.

Bijdrage aan de circulaire economie:


Het bieden van een breed en kwalitatief goed aanbod van huishoudelijke producten, naast
kleding, binnen de Kledingbank welke bijdragen aan de circulaire economie.



Het bemiddelen tussen vraag en aanbod van huishoudelijke goederen, waardoor hergebruik
ontstaat.

Activiteiten:


Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van mensen met een laag inkomen door hen
door te verwijzen naar de juiste instanties, die bij kunnen dragen tot gewenste oplossingen.



Het verwoorden van de problematiek van de doelgroep bij de daartoe geëigende instanties
en het voeren van overleg met deze instanties.



Het geven van informatie over de positie van de doelgroep en daarmee bewustzijn creëren
onder de Rhedense / Rozendaalse samenleving en relevante belangengroepen.



Het bij de werkzaamheden van de stichting betrekken van en samenwerken met andere
instellingen en organisaties die op verwante terreinen werkzaam zijn.

Middelen:
Consult en advies:
De stichting biedt hulp aan mensen met een acute en persoonsgerichte noodsituatie en
verwijst door, adviseert naar andere instanties/hulpverleners die bijdragen tot passende
oplossingen.
Kledingbank plus:
De kledingbank verstrekt kleding, schoeisel en textiel en overige huishoudelijke goederen
aan mensen die dit nodig hebben.

Belangenbehartiging:
De stichting biedt hulp en ondersteuning op aanvraag en eigen initiatief aan organisaties die
actief zijn voor gelijksoortige belangen.
Acties:
De stichting initieert-, en ondersteunt bij acties die in het verlengde liggen van haar visie.
Netwerk:
De stichting participeert actief binnen andere organisaties op het gebied van
armoedebestrijding binnen de Gemeente Rheden en Gemeente Rozendaal.

