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BUNDESSTIFTUNG MUTTER UND KIND
Informationen zur Antragsstellung in unserer Beratungsstelle (polnisch)
Informacja do wniosku w naszej poradni

FUNDACJA "MATKA I DZIECKO"
Fundacja "Matka i Dziecko" wspomaga przyszłe matki oczekujące narodziny dziecka w utrzymaniu się (finansowo) w
nagłej potrzebie w postaci jednorazowej zapomogi, jeżeli pomoc udzielona przez inne socjalne instytucje nie waystarcza
lub jej wcale nie ma. Finansowa pomoc przez Fundację jest wolna i dobrowolna i nie podlega żadnemu przepisom
prawnym.Wysokość zapomogi jest uzależniona od posiadanych dochodów i przyznawana jest w różnych indywidualnych
losowych przypadkach .
Czy w Pani sytuacji jest ona potrzebna i czy będzie Pani ona przyznana , po sprawdzeniu zarobków i dochodów przez
doradcę .
Wniosek na finansową pomoc / zapomogę można składać do Fundacji poprzez organizację "Pro Familia", albo też poprzez
inne instytucje i poradnie dla kobiet w ciąży jak np. za pomocą pracowników lub przedstawicieli "Caritas", "Diakoni" ,
którzy są do Pani pomocy i dyspozycji i do tego upoważnieni. Takie środki pomocy mogą być przyznane tylko jeden raz .
UZASADNIENIE
Ciąża jest w tym samym czasie co składany wniosek.
Miejscem zamieszkania albo pobytu, jest państwo niemieckie.
Pomoc i zapotrzebowanie jest potrzebna (np.w wypadku nagłego zagrożenia egzystencji ).
DORADCTWO, PORADNICTWO
Jest bardzo ważne aby wnioskodawczyni uzgodniła osobiście termin rozmowy,( porady).Termin można uzgodnić tylko
telefonicznie w :(poniedziałki i czwartki w godzinach: od godz. 10,00 do godz. 13,00 i we wtorki i środy : od godz.13,00
do godz. 15,00).Przy problemach językowych to znaczy (osoby nie znające dostatecznie język niemiecki) powinny i
muszą przyjść z osobą towarzyszącą ,która będzie jej pomocna w języku podczas prowadzonej rozmowy (porady).
Podczas tej rozmowy (porady) będzie sprawdzony wniosek i czy dochody nie przekraczają normy i mieszczą się w
przewidzianych granicach .Doradca / Doradczyni pomoże wypełnić wnoisek razem z panią . Dlatego dla pani jako
wnioskodawczyni bardzo ważne jest to,: czy przyniesione dokumenty są ważne i dostarczone są w terminie porady.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek jest tylko możliwy do załatwienia z powodzeniem, ,jeśli pani razem z nim przyniesie wszystkie
wymagane dokumenty tj. orginały na rozmowę:
(1) Paszport (lub dowód osobisty wystarczy tylko wtedy gdy wnioskodawczyni ma obywatelstwo
niemieckie)
(2) Dowód albo zaświadczenie , że jest pani kobietą w ciąży (zaświadczenie od . lekarza / położnej).
(3) Dowód poświadczenie wynajmowania mieszkania (umowa o wynajmowaniu mieszkania),i
wyciągi z konta bankowego.i wysokość opłacanego czynszu z ostatnich trzech
miesięcy,(jeden miesiąc przed składanym wnioskiem nie liczy się) przedłożyć
poświadczenie.
(4) Zaświadczenie wysokości zarobków/dochodów z ostatnich trzech miesięcy w tym też samym
gospodarstwie domowym kobiety i współmieszkańca.:jak np.rozliczenie zarobkowe, dowód /
zaświadczenie o zasiłku rodzinnym (kasa rodzinna) a także dopłaty i ich wysokość do czynszu
mieszkaniowego,wysokość zasiłku wychowawczego oraz także w przypadku otrzymywania
alimentów ich wysokość lub wynagrodzenie podczas nauki lub dokształcania się zawodowo.
(5) Dowód (zaświadczenie) wnioskodawczyni co do posiadanego konta bankowego lub
przedstawić
jego pełnomocnika, tego konta , oraz jej partnera( poprzeć go dokumentem: .Karta bankowa z
nazwiskiem wnioskodawczyni (pełnomocnictwo w formie orginału.) Przy wszystkich dużych
bankach jest możliwe uzyskanie takiego pełnomocnictwa w tym czasie bezpłatnie.

