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Beleidsplan
Stichting Oudezijds 100 beoogt hulp te bieden aan degene die geen helper heeft. Zij richt
zich hierbij op de psychosociale en maatschappelijke zorg.Stichting Oudezijds 100 is een
professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des
persoons verleent zij hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op haar
doen. Stichting Oudezijds 100 werkt vanuit een christelijke grondslag. Rechtvaardigheid,
gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij belangrijke waarden. Derhalve heeft stichting
Oudezijds 100 niet een specifieke doelgroep maar richt zij zich op een ieder die een beroep
op haar doet. Er zijn vier werktakken:- Maatschappelijke opvang- Ambulante zorg en
ondersteuning door professionals op het gebied van maatschappelijke zorg en pastoraat.Laagdrempelige zorg via de huiskamerfunctie van de Inloop, voor een ieder die
vereenzaamd is. Hieronder vallen o.a. dak- en thuislozen- Toerusting van studenten en
scholieren. Stichting Oudezijds 100 ontleent haar kracht uit de woon gemeenschap waar zij
in staat, en uit de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten. Bewoners en
vrijwilligers zetten zich gedreven in voor zorg om elkaar en functioneren als normaliserend,
en als leerbaken voor de hulpvragers in hun midden.
Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Oudezijds 100 is in principe een
vrijwilligersorganisatie Overige personeel kan worden gehonoreerd op basis van
de C.A.O. Welzijn.
Doelstelling
Met het evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die de totaliteit van het menselijk
bestaan omvat en verandert, present te zijn in de samenleving in het algemeen waar ook
dan ter wereld en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit laatste ten
behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar een
toevlucht zoekt. Zij tracht dit doel te bereiken onder andere door de coördinatie, bevordering
en uitoefening van sociale, geestelijke en materiele zorg en alle activiteiten, die het doel van
de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van de eerdergenoemde personen
alsmede van hen die zich in een eventuele andere vestiging van de stichting buiten
Amsterdam tot haar wenden, als bijvoorbeeld het buitencentrum Maria ter Claesze. De
stichting wil haar taak vervullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe testament in
hun onderlinge samenhang. Zij doet dit op zodanige wijze dat hulpverleners en
zorgbehoevenden gezamenlijk een gemeenschap opbouwen.

