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Help de PCI!
De PCI probeert mensen in nood te
helpen. U kunt een gift geven om
het helpen mogelijk te maken door
een bedrag te storten op rekening
NL07RABO0135300088 t.n.v. P.C.I.
St. Adrianus te Naaldwijk U kunt
eventueel aangeven voor welke PCI u
uw gift wilt bestemmen.

PAROCHIËLE
CARITAS
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Kleinschalige hulp
aan mensen in nood

Wat betekent PCI?

Welke hulp biedt de PCI?

Deze afkorting staat voor Parochiële
Caritas Instelling. De PCI geeft
financiële ondersteuning aan mensen
die dit nodig hebben.

De PCI biedt hulp bij verschillende
vragen, u kunt hierbij denken aan:
• u heeft het niet breed en er valt
plotseling een vitaal onderdeel in
het huishouden uit zoals een
koelkast of wasmachine.
• Het zit financieel tegen,
nutsbedrijven willen niet langer
wachten op betalingen en
dreigen met afsluiting
• De overheid kan misschien
helpen, maar bij welk loket moet
u zijn, welke instantie kan u
helpen
• In een gezin is veel tegenslag en
verdriet, dit komt de gezinssituatie
niet ten goede. Het zou helpen om
er een paar dagen tussenuit te
kunnen gaan.

Wat is het doel van de PCI?
De PCI biedt tijdelijke hulp of
ondersteuning. Die ondersteuning kan
bestaan uit:
• Betrokkenheid in acute noodsituaties
en een luisterend oor
• Een helpende hand om iemand
op weg te helpen gebruik te
maken van (overheid)
voorzieningen
• Beperkte financiële ondersteuning
• Bevorderen van sociale
rechtvaardigheid

Voor wie is de PCI?
De PCI is voor mensen die de eindjes
even niet meer aan elkaar kunnen knopen
en (tijdelijk) geen hulp meer krijgen van
reguliere instanties.

De hulp die de PCI biedt is telkens
eenmalig en wordt per aanvraag bekeken.
De ondersteuning van financiële nood
kan in natura zijn, met een lening of met
een gift.

Hoe komt u in contact
met de PCI?
Indien u of iemand die u kent in
financieel zwaar weer zit en de
overheidsinstanties kunnen u niet meer
helpen kan de PCI behulpzaam zijn. U
kunt contact opnemen met het centraal
parochiesecretariaat, mw M. de Jong,
telefoonnummer 06-51 47 75 80
en e-mail: info@rkwestland.nl.
Het secretariaat geeft de vraag door aan
de betreffende PCI in een parochie van
de parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin.

Hoe werkt het wanneer u
een beroep doet op de PCI?
Indien u een beroep wilt doen op
financiële steun door de PCI dan zal
het bestuur het verzoek in overweging
nemen en een besluit nemen. Voor
een besluit wordt genomen zal een
bestuurslid met u in gesprek gaan om
uw financiële situatie te bespreken.
Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan
met uw gegevens. Het bestuur van de
PCI wil verantwoord omgaan met geld
van de geloofsgemeenschap en legt
verantwoording af over haar handelen en
besluitvorming.

