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Przymierze Rodzin połączyło nas w chwili, kiedy wraz z dzieckiem przekroczyliśmy
próg szkoły. Wówczas zawarliśmy przymierze na te dobre
i te trudniejsze czasy również. Widzimy jak pandemia, choroby, utrata pracy,
problemy finansowe dotykają coraz więcej rodzin. Potrzebują one naszego wsparcia,
aby ich dzieci nie musiały zmieniać szkoły i mogły przetrwać trudne chwile.
Dlatego my, rodzice ze szkoły
we współpracy ze Stowarzyszeniem Przymierze Rodzin stworzyliśmy
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Jego cel to długoterminowe, systematyczne wsparcie rodzin naszej szkoły, które znalazły się
w sytuacji kryzysowej.
Fundusz opiera się na zasadach dobrowolności, solidarności i przejrzystości. Działa na
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.
Wsparcie z Funduszu jest udzielane jako pomoc społeczna.
Rodzina może je uzyskać po złożeniu podania, które oceni szkolna komisja stypendialna.
Wsparcie może mieć charakter stały. Będzie można je uzyskać w roku szkolnym 2021/2022
w zależności od zgromadzonych środków.

Aby Fundusz działał, my wszyscy, związani Przymierzem Rodzin
podzielmy się dobrocią, aby wspomóc tych, którzy tego potrzebują.

wpłacając na konto

Fundusz możemy wesprzeć:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638
tytułem: darowizna na Fundusz ks. Jerzego
ustawiając stały przelew,
biorąc udział w okazjonalnych zbiórkach,
składając wpłatę celową tj. na konkretnego ucznia lub rodzinę.

Darowizny można odpisywać od podatku.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (1)
W jaki sposób będziemy zbierać środki na Fundusz?
Liczymy na to, że w finansowanie Funduszu włączą się rodziny, które obecnie są w szkole. Zaprosiliśmy też rodziny
absolwentów, a także samych absolwentów, bo pierwsze roczniki to już dorosłe, pracujące osoby. Chcemy pozyskiwać środki
z różnych źródeł, również od firm.
Obecnie w szkole jest dużo zbiórek na różne cele. Czy to nie za dużo?
Plan i formy zbiórek będą uzgodnione z Dyrekcją i Radą Rodziców. Zbiórki nie będą się nakładały. Zwykle w szkole zbiera się
na potrzebujących spoza szkoły, a Fundusz wspiera rodziny w naszej szkole. Wsparcie zależy od nas wszystkich - będzie
udzielane do wysokości środków zgromadzonych w Funduszu.
Ile planujemy zbierać miesięcznie?
W pierwszym roku działania Funduszu celem jest zebranie co najmniej 3000 zł miesięcznie. Będziemy zachęcać do stałych
wpłat, nawet niewielkich, ale systematycznych.
Jak będziemy sprawdzać, czy rodziny wnioskujące o wsparcie nie "naciągają"?
Weryfikacja wniosków jest zadaniem szkolnej komisji stypendialnej. Wnioski muszą być uzasadnione i poparte dowodami.
Komisja może też się spotkać z rodziną.
Z czego będą pokrywane koszty obsługi Funduszu?
Koszty będą pokrywane ze środków własnych Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i szkoły. Żadne inne koszty, oprócz opłat
bankowych, nie będą obciążały Funduszu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (2)
Kto będzie finansowany z Funduszu?
Fundusz przeznaczony jest dla rodzin, które już są w naszej szkole, i które znalazły się w trudnym położeniu finansowym z
różnych powodów np. choroby, utraty pracy, zdarzeń losowych. Poprzez Fundusz tworzymy zabezpieczenie rodzin na
trudny czas i każdy może z niego skorzystać.
Jak będzie zapewniona poufność w udzielaniu pomocy konkretnym rodzinom?
Poufność danych jest wymogiem regulaminowym wobec członków szkolnej komisji stypendialnej, tak jak dotychczas.
Będziemy tylko informować o skali udzielonej pomocy.
Jakie są zasady Funduszu ks. Jerzego?
Fundusz opiera się na zasadzie dobrowolności, ponieważ wpłaty, ich wielkość i częstotliwość są anonimowe. Wynikają z
osobistego przekonania co do potrzeby wsparcia Funduszu. Zasadą Funduszu jest też solidarność, ponieważ gdy
udzielamy wsparcia, wykazujemy współodpowiedzialność w obliczu czyjejś potrzeby lub nieszczęścia. Kierujemy się też
zasadą przejrzystości. To oznacza, że pomoc z Funduszu jest udzielana zgodnie z prawem, przez niezależną szkolną
komisję stypendialną, według jasnych kryteriów i oparciu o regulamin.

Chętnie odpowiemy na inne pytania dotyczące
Funduszu ks. Jerzego

A może i Ty
chcesz się
włączyć w
tworzenie
Funduszu?
Zapraszamy!

Marzena Gramatnikowska
marzena.gramatnikowska@gmail.com,
tel. 602 196 465

Agnieszka Szczurek
agnieszka.szczurek@gmail.com
tel. 605 762 422

PODZIELMY SIĘ DOBROCIĄ!
Bądźmy przymierzem dobrych ludzi, którzy w imię
miłości bliźniego, potrafią dostrzec trudności innych i
unieść wraz z nimi ciężar ich problemów.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin
numer konta: 84 1090 1030 0000 0001 4777 6638
tytułem: darowizna na Fundusz ks. Jerzego

