
 

PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ FUNDACJI PUSZKE 

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej 

Program jest adresowany do żydowskich rodzin z dziećmi, które na skutek złej 
sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej nie są w stanie zaspokoić swych potrzeb 
jedynie własnymi siłami. O pomoc będą mogły się ubiegać rodziny, które 
znalazły się w złej sytuacji ekonomicznej na skutek: 

- utraty pracy 

- choroby i związanych z nią wydatków na leczenie lub rehabilitację 

- niepełnosprawności  

- niskich dochodów nie zaspokajających podstawowych potrzeb rodziny 

- wypadków losowych 

Każda rodzina zgłaszająca się po pomoc będzie zobowiązana do umożliwienia 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania i  
przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów obrazujących sytuację 
rodziny takich jak: 

- dokument tożsamości 

- dokumenty potwierdzające pochodzenie żydowskie (swoje, rodziców lub 
dziadków) 

- zaświadczenia o  dochodach wszystkich pracujących osób w rodzinie 
(pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) 

- w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy 
poświadczające status osoby bezrobotnej 

- dokumenty poświadczające wysokość wydatków na utrzymanie mieszkania, 
edukację lub opiekę nad dziećmi, ochronę zdrowia lub inne niezbędne i 
uzasadnione wydatki np. raty kredytów mieszkaniowych. 

- dokumentację medyczną 

Aktualizacja tych danych musi być dokonywana nie rzadziej niż co 6 miesięcy 
lub przy każdorazowej zmianie dochodu. Kolejne prośby o udzielenie pomocy  
bez aktualnych dokumentów nie będą rozpatrywane.  



Rodziny korzystające z pomocy są zobowiązane do współdziałania z 
koordynatorem programu w procesie zmiany ich sytuacji życiowej i 
informowania o wszystkich istotnych zmianach zachodzących w rodzinie. Brak 
współdziałania może być powodem do nieudzielenia pomocy. 

Od rodzin korzystających z pomocy finansowej oczekujemy zaangażowania w 
życie społeczności żydowskiej w dowolny sposób. 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji kosztów poniesionych na ochronę 
zdrowia, edukację, niezbędną odzież lub wyżywienie wyłącznie po 
przedstawieniu oryginalnych faktur wystawionych na nazwisko dziecka, którego 
dana pomoc dotyczy. 

Możliwa będzie również pomoc w formie dofinansowania do kolonii 
żydowskich (Camp Atid, Szarwas) oraz letnich i zimowych wyjazdów rodzinnych. 

 Należy dostarczać oryginały faktur na adres:  Fundacja Puszke, ul. Twarda 6, 
00-105 Warszawa. Akceptowane będą wyłącznie faktury z datą z miesiąca 
bieżącego lub poprzedzającego datę dostarczenia faktury. 

 Refundacja jest wypłacana przelewem na wskazane przez Państwa konto 
jednego z rodziców lub usługodawcy. 

 Wszystkie formy pomocy są skierowane do dzieci niepełnoletnich, wydatki na 
rzecz rodziców nie mogą być refundowane.  

KRYTERIA FINANSOWE PROGRAMU EZRA   

Kryteria finansowe dochodu zostały opracowane w oparciu o aktualne dane 
publikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące minimum socjalnego, 
średniej krajowej pensji, minimalnej krajowej pensji. 

Do otrzymywania pomocy z Fundacji Puszke uprawnione są rodziny z dziećmi 
do lat 18, w których dochód nie przekracza 900 zł na osobę w rodzinie. 

Wysokość zasiłków będzie uzależniona od sytuacji życiowej każdej rodziny i 
możliwości finansowych Fundacji Puszke.  

 

Zapoznałam/em się z treścią regulaminu (podpis i data)………………………………… 


