
Pomoc młodzieży szkolnej
Od 2004 roku Entraide ściśle współpracuje z Fundacją Chleb 
Życia, by pomagać młodym Polakom w ich edukacji dając 
możliwość zakupu książek, materiałów szkolnych, pokrycia 
opłat stołówki szkolnej czy transportu.
Fundacja Chleb Życia w latach 2012-2013 pomogła 
541 młodym Polakom.
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Młodzież ta, w wieku od 15 do 23 lat, znajduje się w bardzo 
niestabilnej sytuacji. Dzięki pomocy finansowej ludzi dobrej 
woli, ponad połowa z nich kończy studia wyższe a tym samym 
może znaleźć lepszą pracę.

Wybór młodych ludzi, którym pomagamy jest dokonywany 
przez wolontariuszy Fundacji Chleb Życia, których wspomagają 
nauczyciele oraz pracownicy opieki społecznej, na podstawie 
konkretnych kryteriów takich jak sytuacja rodzinna , motywacja, 
poczucie odpowiedzialności i wyniki w nauce.

Wolontariusze spotykają sie z rodzicami młodych ludzi (2 razy 
w roku) oraz młodymi (raz w miesiącu) aby przekazać im 
bezpośrednio comiesięczną pomoc finansową. W zamian 
młodzi ludzie muszą przedstawić dowody poniesionych 
kosztów.

Fundacja Chleb Życia przekazuje regularnie (dwa razy do roku) 
do wiadomości ENTRAIDE wykaz dokonanych płatności, wyniki 
szkolne młodzieży oraz listy od młodzieży dla darczyńców, a 
także tabele zawierające informacje takie jak: stan cywilny, 
stan rodzinny i odbywane studia. Informacje te są następnie 
przekazywane darczyńcom.
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Jak pomagać młodym?

Do wyboru są trzy opcje: 

    comiesięczne przelewy automatyczne w wysokości 
105 PLN w ciągu jednego roku (12 miesięcy) 

   wpłaty kwartalne w wysokości 315 PLN/kwartał

    wpłata jednorazowa w wysokości 1 260 PLN na początku 
roku szkolnego

Wpłaty należy dokonywać na konto «Parrainage»: 

Getin Noble Bank, ul. Dubois 5A, 00-184 WARSZAWA 

Konto złotówkowe - PLN: 66 1560 0013 2000 1706 4046 4000 

Konto dewizowe - EUR: 50 1560 0013 2354 1477 3000 0001 

Kod SWIFT: GBGCPLPK 

Kod IBAN: PL + 26 cyfr kont

Jeśli wsparcia finansowego dokonujemy przelewem 
bankowym to możemy uzyskac odpis od podatku zarówno 
w Polsce jak i we Francji.
Dla celów podatkowych we Francji fundacja ENTRAIDE moze 
wystawić dokument potwierdzający przekazanie darowizny.
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