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Wszystkie dzieci biorą udział!
- Rozporządzenia finansowe
- Praktyczna pomoc

MEE & de Wering BudgetBuddy’s
BudgetBuddy’s to wolontariusze, którzy 
pomogą Państwu w administracji 
i znalezieniu rozwiązań. Skierują oni 
Państwa do profesjonalistów i sprawdzą, czy 
mają Państwo prawo do pomocy finansowej.
Osoba kontaktowa: André Bijlsma, MEE & de 
Wering. Tel. 088 - 00 75 140, e-mail 
a.bijlsma@meewering.nl.

Schuldhulpmaatje West-Friesland
Wolontariusze mogą pomóc Państwu 
w przypadku zagrażających długów oraz 
przy administracji finansowej.
Koordynatorzy SHM WF:
Tel: 06-16 05 77 41 / 06-45 92 15 29
e-mail: info@schuldhulpmaatje-wf.nl

Brygada ds. formularzy
Brygada ds. formularzy pomoże Państwu 
w czytaniu listów, wypełnianiu formularzy 
i  administracji. Mogą nas Państwo zastać 
we wtorek w godz. 10 - 12: St. Maertenshof 
36 (1. piętro) Medemblik Stad i w środę 
w godz. 10 - 12 w ratuszu w Wognum. 

Witryna internetowa dot. pomocy 
finansowej
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Jeugdfonds Sport & Cultuur dopłaca do 
np. lekcji muzyki, składki członkowskiej 
klubu sportowego, sprzętu sportowego 
i odzieży. Osoba kontaktowa: Nicolette 
Bijlsma, Zespół Sportservice Westfriesland, 
e-mail: nbijlsma@teamsportservice.nl, 
0229 - 28 77 00.

www.leergeldwestfriesland.nl
Fundacja ta oferuje dzieciom w wieku 
od 4 do 18 lat możliwość uczestniczenia 
np. w wycieczkach szkolnych, lekcjach 
muzyki czy w zajęciach sportowych. 
Uwaga: W Leergeld można zarejestrować 
się tylko wtedy, gdy wcześniej skorzystało 
się z pomocy systemu wsparcia gminy.

Praktyczna pomoc
Kinderkledingbank Hoorn 
(Bank odzieży dziecięcej Hoorn)
Bezpłatne ubranka dziecięce i zabawki. 
Więcej infromacji na 
www.kinderkledingbankhoorn.nl.

Stichting Babyspullen 
(Fundacja Rzeczy dla Niemowląt)
Bezpłatne pakiety startowe dla niemowląt. 
Więcej informacji na 
www.stichtingbabyspullen.nl.

Stichting Jarige Job 
(Fundacja Solenizanta)
Bezpłatna paczka urodzinowa na urodziny 
w domu i w szkole. 
Więcej informacji na 
www.stichtingjarigejob.nl.

Bank odzieży 3 Musketiers Medemblik 
Bezpłatna odzież, ubrania i torby. Otwarte: 
pon. godz. 9 - 12 śr. & piąt. 9 - 11.30 
Lokalizacja: Almereweg 36, Medemblik

Bank żywności West-Friesland
Bezpłatne paczki żywnościowe. 
Więcej informacji na 
www.voedselbankwf.nl.

Dodatki dla rodzin 
o niskich dochodach 2020
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Jako rodzice, ponosicie Państwo często 
duże wydatki na swoje dzieci. Czy mają 
Państwo niskie dochody i trudności 
z zapewnieniem swoim dzieciom 
tego, czego potrzebują? Istnieje 
wiele możliwości i rozporządzeń 
dotyczących pomocy finansowej. 
Istnieją również organizacje, 
które oferują praktyczną pomoc. 
Prosimy nie wahać się korzystać z ich 
pomocy. Istnieją one nie bez powodu.  

W niniejszej ulotce znajdą Państwo:
• Rozporządzenie dotyczące pomocy 

finansowej w gminie Medemblik.
• Organizacje/usługodawcy udzielający 

wsparcia w sprawach finansowych.
•  Link do stron internetowych, 

gdzie można znaleźć informacje 
o pomocy finansowej:
- Jeugdfonds Sport & Cultuur 

(Młodzieżowy Fundusz Sportu 
i Kultury)

-  Fundacja Stichting Leergeld West-
Friesland

• Organizacje oferujące praktyczną 
pomoc. 

Wsparcie dla dzieci ze strony 
gminy Medemblik
Szkoła
Jeśli Państwa pierwsze dziecko pójdzie 
do 6 klasy szkoły podstawowej, mogą 
Państwo otrzymać pieniądze na 
zakup komputera, laptopa lub tabletu 
(proszę sprawdzić warunki w gminie). 
Refundowane są koszty jednej drukarki 
na rodzinę. 

Czy Państwa dziecko przechodzi z grupy 
8 do szkoły średniej? Mogą Państwo 
ubiegać się o 359 euro na zakup roweru, 
artykułów szkolnych lub biurka.

Dla dzieci do 18 roku życia, każdego roku 
dostępna jest kwota na opłacenie składki 
rodzicielskiej, wycieczki szkolnej i/lub 
imprez szkolnych. Dla dzieci w szkole 
podstawowej kwota ta wynosi 123  euro. 
Dla dzieci w szkole średniej jest to 
180 euro.

Każdego roku można również ubiegać się 
o maksymalną kwotę 257 euro na pomoc 
w odrabianiu zadań domowych i/lub 
korepetycje. 

Pływanie
Dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat można 
złożyć wniosek o maksymalnie kwotę 
616 euro w celu uzyskania dyplomu 
pływackiego A i B. 

Wolny czas
Każdego roku mogą Państwo otrzymać 
pewną kwotę, która pozwoli Państwa 
dziecku na przykład na pójście do kina lub 
na basen. Dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat 
jest to 154 euro. Dla dzieci w wieku od 
4 do 18 lat jest to 180 euro. 

Więcej informacji na temat tych 
rozporządzeń, można znaleźć na 
www.medemblik.nl/ kindregelingen lub 
można skontaktować się z konsultantami 
Bijzondere Bijstand: wwb@medemblik.nl 
lub 0229 - 85 60 00.

Wsparcie w sprawach finansowych
Istnieją różne organizacje, które 
mogą wspierać Państwa w sprawach 
finansowych. Mogą one udzielić 
Państwu informacji o istniejących 
rozporządzeniach. A także poinformować, 
kiedy mają Państwo prawo do korzystania 
z tych postanowień. 

Traktują oni Państwa pytania jako poufne. 
Prosimy o skontaktowanie się z nimi. Są oni 
po to, by Państwu pomóc!

Szkolny pracownik socjalny
Szkolny pracownik socjalny może wesprzeć 
Państwa w ubieganiu się o wsparcie (finansowe). 
Za pośrednictwem wewnętrznego opiekuna 
szkolnego, można skontaktować się z szkolnym 
pracownikiem socjalnym. 

Pomoc przy zarządzaniu długami 
w Medemblik
Gmina Medemblik oferuje pomoc 
w rozwiązywaniu problemów związanych 
z zadłużeniem lub kłopotami finansowymi oraz 
w uporządkowaniu sytuacji finansowej. W celu 
uzyskania informacji, należy zadzwonić pod 
numer 0229 - 85 60 00 lub odwiedzić strony 
www.medemblik.nl/zorg-werk- en-inkomen/
hulp-bij-schulden-aanvragen. 

Punkt wyjściowy sprawy finansowe
Na stronie www.startpuntgeldzaken.nl/
medemblik można znaleźć “Geldplannen” 
(„Plany pieniężne”) jak “Rondkomen met 
kinderen” („Przeżyć i utrzymać się z dziećmi”). 
Znajdą tu Państwo również przegląd innych 
możliwości pomocy w zakresie finansów. 

Rozporządzenia finansowe 
i praktyczna pomoc


