REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINOM AFGAŃSKIM
FUNDACJI DOM POKOJU

Przyjęty Uchwałą nr 1/02/2022
Zarządu Fundacji Dom Pokoju

Wrocław, 07.02.2022

I. Postanowienia ogólne
1. Fundacja Dom Pokoju opracowała niniejszy regulamin udzielania pomocy społecznej
(zwany dalej „Regulaminem”) na podstawie par. 8 ust. 5 Statutu Fundacji Dom Pokoju oraz
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)
oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, ze zm.).
2. Fundacja Dom Pokoju udziela pomocy społecznej rodzinom z Afganistanu, które
przebywają w Polsce posiadając status uchodźców, w celu umożliwienia przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
3. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych).
4. Za dochód, wymieniony w punkcie 3 uważa się przychód netto z jednego z ostatnich 3
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń socjalnych, w szczególności zasiłków celowych,
świadczeń wychowawczych, a także świadczeń w naturze, pomocy materialnej uzyskanej z
innej organizacji, nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych, pomocy rzeczowej, posiłków.
5. Finansowanie Pomocy Społecznej Rodzinom afgańskim odbywa się ze środków
pozyskanych przez Fundację Dom Pokoju z wpłat indywidualnych darczyńców oraz
pozyskanych w ramach współpracy z firmą KokoWorld na subkonto (celowe konto
pomocnicze zakładane specjalnie na zbiórkę na rzecz każdej rodziny, która zostanie
zakwalifikowanana do pomocy).
Wykaz kont będzie stanowi załącznik do regulaminu. Tytuł wpłaty "Darowizna na wsparcie
rodziny = nazwisko rodziny"
6. Z pozyskanych wpłat Fundacja pokrywa koszt utrzymania rachunku bankowego oraz
koszty przelewów.

II. Zakres i zasady udzielania pomocy
1. Fundacja Dom Pokoju przyznaje pomoc w formie pieniężnej w ramach pomocy społecznej
oraz wspierające usamodzielnienie się - wysokość świadczeń oraz okres wypłaty zapomogi
określony będzie na podstawie oceny indywidualnej sytuacji rodziny przez komisję.
2. Przedłożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z zarządu fundacji i Patrycji Radek
(PESEL 78951910580), która pełni społeczną funkcję koordynatora pomocy rodzinom
agańskim.
3. Komisja oceniając złożony wniosek i dokumenty, będzie decydować o wysokości
wypłacanych świadczeń oraz okresie udzielonej pomocy. Komisja opracuje protokół, który
będzie podstawą do wypłaty środków na konto rodziny.

4. Rodzina raz w miesiącu określa zakres potrzeb przedstawiając oświadczenie o
potrzebnych wydatkach ze wskazaniem kwot na poszczególne wydatki, jakie chce pokryć z
wypłaconych świadczeń - zbierając dowody zapłaty
III. Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną
1. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną zobowiązane są do złożenia
formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane
dokumenty i dostarczyć pod adres: Fundacja Dom Pokoju, ul. Łokietka 5/, 50-243. Formularz
może być przygotowany w języku polskim lub angielskim
Wymagane dokumenty to:
dokumenty finansowe:
- w przypadku posiadania dochodu: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie,
emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych
lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, deklaracja PIT (tylko w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej)
- w przypadku nieposiadania dochodu: oświadczenie o braku dochodów
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 - lista kont pomocniczych do zbierania wpłat na pomoc rodzinom
afgańskim

1. Rodzina Kazimi
Numer subkonta 86 1140 2004 0000 3502 8208 1651 (mBank)
Tytuł przelewu: "Darowizna na wsparcie rodziny Kazimi”

