
 

 

 

Granty Family for Families přidělovány 

9. dubna 2020   

Vážení členové týmu, 

jak můžeme vidět, onemocnění COVID-19 dramaticky změnilo svět během pouhých několika 

měsíců. Organizace Family for Families se postavila mimořádným výzvám, jimž čelí v 

důsledku rychlého šíření koronaviru. K dnešnímu dni jsme obdrželi 411 žádostí o grant na 

pomoc při pohromě způsobené onemocněním COVID-19 – mnohem více, než jsme kdy 

dostali. Díky VAŠÍ štědrosti jsme mohli odpovědět „ANO“ na všechny oprávněné žádosti o 

pomoc! Vaše štědrost během této těžké doby přinesla finanční podporu mnoha rodinám v 

nouzi. 

Co určuje způsobilost pro tento grant?  

Organizace Family for Families se aktuálně zaměřuje pouze na žádosti o granty související s 

COVID-19. Členové týmu mohou požádat o grant zde.  

Kdo je způsobilý? 
• Člen týmu, který nemůže pracovat kvůli nemoci způsobené infekcí COVID-19 
• Člen týmu, který nemůže pracovat kvůli péči o nejbližšího člena rodiny s infekcí 

COVID-19 ve svém domově 
• Člen týmu, který nemůže pracovat při péči o nezletilé děti kvůli uzavření školy / služby 

hlídání dětí 
• Člen týmu nebo partner(ka) člena týmu, kteří mají zkrácenou pracovní dobu na 

pracovišti kvůli COVID-19 
• Člen týmu nebo partner(ka) člena týmu, kterým je zakázáno pracovat kvůli karanténě 

nařízené městem/státem/zemí nebo kvůli nařízení zůstat na místě  
 

Jaký rozsah pomoci je poskytován? 
• Pokud člen týmu splňuje kritéria, je mu poskytnut jednorázový grant ve výši 500 USD 

 

Kdy bude žadatel vědět, zda byl jeho grant schválen? 
Tyto žádosti zpracováváme co nejrychleji, přičemž ale zachováváme důslednou kontrolu nad 
procesem udělování grantů. Předpokládáme, že žadatel bude informován do jednoho týdne od 
okamžiku, kdy vyplní žádost. 
 
Pokud jste Vy nebo jeden z členů Vašeho týmu způsobilí na základě výše uvedených kritérií, 

vyzýváme Vás, abyste požádali o pomoc zde.  

 

https://familyforfamilies.org/grant-requests/
https://familyforfamilies.org/grant-requests/


 

 

Dary jsou stále potřeba 
Organizace Family for Families byla v posledních několika měsících schopna pomoci stovkám 
členů týmu; tato pandemie však ještě neskončila. Očekáváme, že v příštích týdnech a 
měsících bude více členů týmu potřebovat další podporu, a my jim chceme být k dispozici. 
Abychom mohli nadále pomáhat co nejvíce členům týmu, potřebujeme Vaši trvalou podporu. 
Každý dar pomáhá! Chcete-li poskytnout jednorázový dar nebo dar prostřednictvím srážky ze 
mzdy, klikněte zde.  
 

Držíme spolu, když naše rodiny mají potíže. 

 

S pozdravem 

Heidi Robbins 

Výkonná ředitelka 
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