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PARAMOS GAVIMO  JFS (Jewish Family Service) PROGRAMOJE, KRITERIJAI 

 

JFS ( Jewish Family service ) 

Tai žydų šeimoms skirta tarnyba – kompleksinė pagalba, teikiama vadovaujantis darbo 

taisyklėmis ir būdais, kuriuos nustato ( JDC – American Jewish Joint Distribution Committee) ir 

GVF (Geros valios fondas). 

JFS PROGRAMOS TIKSLAS 

Paremti mažas pajamas ar silpnus socialinius įgūdžius turinčias žydų kilmės šeimas bei  darbingo 

amžiaus, tačiau laikinai neįgalius, darbo netekusius, sunkiai materialiai besiverčiančius ar 

turinčius socialines problemas žydų kilmės asmenis. 

 Pagalba įsigijant: maistą, vaistus, malkas ir kt. 

 Tradicinių žydų švenčių organizavimas. 

TIKSLINĖS GRUPĖS APRAŠYMAS 

  JFS programą sudaro: 

a) Pagalba vaikams- „KIN“ (Kids in Need). 

b) Pagalba darbo netekusiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims- 

„MA“ (Middle age). 

Studentai – grupė, kurią tik ypatingais atvejais kuruoja ši programa, šie atvejai svarstomi 

individualiai 

Ši programa skirta bedarbiams/ nedarbingiems/ ir  prieš pensinio amžiaus asmenims (vyresniems 

nei 50 metų). Taip pat  ypatingais atvejais- darbingiems žmonėms, ištikus krizei (kalbama apie 

krizę valstybės mastu ir apie šeimos krizę/ krizę asmens gyvenime). Reikalingi duomenys turi 

būti patvirtinami dokumentais ir atnaujinami kartą per metus. Būtina reguliariai pateikti ataskaitą 

apie darbo paieškas ir (arba) kitas pastangas savo gyvenimo kokybei pagerinti. 
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Pagalba vaikams- „Kids In Need“ 

Teikiama pagalba vaikus auginančioms šeimoms, atitinkančioms bendruosius kriterijus           

(žr. žemiau). Šeimoms skiriama parama, atsižvelgiant į išlaikytinių, dirbančių, kartu gyvenančių 

asmenų šeimoje (pagal gyv. vietos deklaracija arba pagal faktiškai kartu gyvenančius asmenis 

apsilankius namuose), skaičių.  

KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai, suteikiantys teisę dalyvauti programoje: 

„KIN“ programoje paramą gali gauti vaikai iki 18 metų arba iki vidurinės mokyklos baigimo.  

 

1. Žydiška kilmė, patvirtinta dokumentais, pagal Sugrįžimo įstatymą ( asmenys, kurių 

vienas iš senelių buvo/yra žydai). 

 

2. Vieno asmens pajamos neviršyja – 204* Eur. (704,37 Lt.) per mėnesį (į rankas)- 

norintiems dalyvauti KIN programoje, kai vaikai gyvena šeimoje. 

 

 

3. Vieno asmens pajamos neviršyja – 252 Eur. (870,1 Lt.) per mėnesį (į rankas)- norintiems 

dalyvauti KIN programoje, kai tik  vienas iš tėvų augina vaikus. 

 

4. Galimi išimties atvejai, gaunantiems didesnes, nei kriterijuose nurodytos pajamos, jei 

asmenys turi negalią, daug pinigų išleidžia vaistams, turi didelių finansinių 

įsipareigojimų, vieni augina vaikus kt., apie išimties atvejų patvirtinimą sprendžia 

socialinė komisija. 

 

 

* Patvirtintas  2015 metais valstybės remiamų pajamų dydis – 102 eurai (dvigubas dydis) 

** Patvirtnta 2015 metais minimali mėnesinė alga į rankas. 
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Norintieji dalyvauti programoje, turi pateikti šiuos būtinus dokumentus: 

 Prašymas; 

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

 Dokumentai, patvirtinantys žydišką kilmę; 

 Pažyma apie programos dalyvio ir kartu su juo gyvenančių asmenų gaunamas 

pajamas už paskutinius 3 mėnesius; 

 Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį; 

 Kiti reikalingi dokumentai (pažyma iš mokyklos/vaikų darželio; vaikų gimimo 

liudijimai, santuokos/ ištuokos liudijimas, neįgalumą patvirtinantis dokumentas 

(jeigu yra),  

 Gydytojo išrašas apie, turimus sveikatos sutrikimus, vaistų receptai ir t.t., 

norintiems gauti kompensaciją už vaistus ar medicinos procedūras. 

 

TRUMPAS GALIMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

1. Maisto programos 

1.1 „MAXIMA“- maisto programos paslauga : vieną kartą per mėnesį į 

„MAXIMOS“  parduotuvės tinklo kortelę pervedama Socialinio centro nustatyta 

suma.  

 Pagalba vaikams- „KIN“ 

                        Šeimoms, auginančioms : 1 vaiką- 29 Eur/mėn. 

                       Šeimoms, auginančioms : 2 vaikus- 44 Eur/mėn. 

                      Šeimoms, auginančioms : 3 ir daugiau  vaikų- 73 Eur/mėn. 

 

               1.2  „Pietūs valgykloje“- paslauga teikiama žydų mokyklos mokiniams, atitinkantiems 

bendruosius kriterijus. 
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2. Kompensacija už šildymą, malkas- paslauga teikiama programos dalyviams 1-2 

kartus per metus. 

3. Kompensacija už vaistus, medicinos paslaugas- paslauga teikiama programos 

dalyviams, atitinkantiems bendruosius kriterijus esant būtinybei ir medicininiam 

pagrindui, Socialinio centro sprendimu. Visi atvejai svarstomi individualiai. 

4. Specialiosios paslaugos (logopedas, psichologas ir kt.)- paslauga teikiama KIN 

programos dalyviams, atitinkantiems bendruosius kriterijus ir tais atvejais, kai jiems 

šios paslaugos yra reikalingos. Ši būtinybė grindžiama specialistų išvada arba 

dokumentais. 

5. Drabužiai/avalynė – paslauga „KIN“ dalyviams, teikiama 2 kartus per metus 

šiltajam ir šaltajam sezonui. 

6. „Rugsėjo pirmoji“- pagalba įsigyjant kanceliarines prekes, teikiama siekiant padėti 

pasiruošti naujiems mokslo metams. 

7. Poilsis, bendravimas, tradicinių žydiškų švenčių renginiai- Suteikiamos nuolaidos 

arba sumokama visa paslaugos  kaina  (sprendžiama individualiai). Šios paslaugos 

kompensacijos dydžius individualiai nustato Socialinis centras. 

8. „Žydų vaikų stovykla“ – „KIN“ dalyvių vaikams numato nuolaidų sistemą, pagal 

kurią kompensuojama iki 50 procentų visos dalyvavimo stovykloje kainos. Išimtys- 

svarstomos atskirai. 

9. „SOS“ - pagalba „JFS“ programos nariams nenumatytais, ypatingais skubios 

pagalbos atvejais. 

10. „Pagalba mažyliams“ – tai dalinis išlaidų, skirtų sauskelnėms- kompensavimas. 

Skirta vaikams iki 3 metų amžiaus. 
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Pagalba darbingo amžiaus asmenims- „Middle Age“ 

Teikiama pagalba darbo netekusiems, turintiems socialinių problemų arba labai mažas pajamas 

gaunantiems asmenims, atitinkantiems bendruosius kriterijus (žr. žemiau). Parama skiriama 

atsižvelgiant į kartu gyvenančių asmenų šeimoje skaičių ir gaunamas pajamas (pagal gyv. vietos 

deklaracija arba pagal faktiškai kartu gyvenančius asmenis apsilankius namuose).  

 

KRITERIJAI 

Pagrindiniai kriterijai, suteikiantys teisę dalyvauti programoje: 

„MA“ programoje paramą gali gauti- darbingo amžiaus žmonės laikinai atsidūrę sunkioje 

finansinėje situacijoje. 

 

1. Žydiška kilmė, patvirtinta dokumentais, pagal Sugrįžimo įstatymą ( asmenys, kurių 

vienas iš senelių buvo/yra žydai). 

 

2. Asmens, kuris gyvena vienas, pajamos neviršyja – 252** Eur. (870,1 Lt.) per mėnesį    

(į rankas). 

 

3. Vieno asmens, pajamos neviršyja – 204* Eur. (704,37 Lt.)  per mėnesį (į rankas)- kai 

asmuo gyvena šeimoje. 

 

4. Galimi išimties atvejai, gaunantiems didesnes, nei kriterijuose nurodytos pajamos, jei 

asmenys turi negalią, daug pinigų išleidžia vaistams, turi didelių finansinių 

įsipareigojimų, vieni augina vaikus kt., apie išimties atvejų patvirtinimą sprendžia 

socialinė komisija. 

 

5. Nustatytos programos paramos negali gauti tie asmenys, kuriems buvo pasiūlytas darbas 

arba savanorystė bendruomenėje ir jie be pateisinamų priežasčių -atsisakė. 

 

* Patvirtintas  2015 metais valstybės remiamų pajamų dydis – 102 eurai (dvigubas dydis) 

** Patvirtnta 2015 metais minimali mėnesinė alga į rankas. 
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Norintieji dalyvauti programoje, turi pateikti šiuos būtinus dokumentus: 

 Prašymas; 

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

 Dokumentai, patvirtinantys žydišką kilmę; 

 Pažyma apie programos dalyvio ir kartu su juo gyvenančių asmenų gaunamas 

pajamas už paskutinius 3 mėnesius; 

 Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį; 

 Gydytojo išrašas apie, turimus sveikatos sutrikimus, vaistų receptai ir t.t., 

norintiems gauti kompensaciją už vaistus ar medicinos procedūras. 

 Kiti reikalingi dokumentai (pažyma iš  darbo biržos apie dalyvavimą užimtumo 

programose) . 

 

TRUMPAS GALIMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS 

 

1. Maisto programa 

„MAXIMA“- maisto programos paslauga : vieną kartą per mėnesį į debeto kortelę pervedama 

Socialinio centro nustatyta suma.  

Studentams- išimties tvarka, gyvenantiems viename mieste su tėvais/ globėjais ar atskirai nuo 

šeimos kitame mieste- 29 Eur./mėn. 

Kitiems dalyviams- 44 Eur./mėn pagalba iki eilinio testavimo (esant reikalui), jei išpildomos 

visos sąlygos ir dalyviai atitinka visus Socialinio centro keliamus reikalavimus. Išimties atvejus 

patvirtina Socialinė komisija. 
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2. Kompensacija už šildymą, malkas- paslauga teikiama JFS dalyviams 1-2 kartus per 

metus, esant numatytam biudžetui. 

 

3. Kompensacija už vaistus, medicinos paslaugas- paslauga teikiama programos 

dalyviams, atitinkantiems bendruosius kriterijus, esant būtinybei ir medicininiam 

pagrindui, Socialinio centro sprendimu. Visi atvejai svarstomi individualiai. 

 

 

4. Specialiosios paslaugos ( psichologas ir kt.)- paslauga teikiama JFS programos 

dalyviams, atitinkantiems bendruosius kriterijus ir tais atvejais, kai jiems šios 

paslaugos yra reikalingos. Ši būtinybė grindžiama specialistų išvada arba 

dokumentais. 

 

5. „SOS“ - pagalba „JFS“ programos nariams nenumatytais, ypatingais skubios 

pagalbos atvejais. 

 

 

6. Kursai specialybei arba reikalingiems darbui įgūdžiams įgyti- Esant biudžetui, 

suteikiamas dalinis kompensavimas arba sumokama visa paslaugos  kaina  

(sprendžiama individualiai). Šios paslaugos kompensacijos dydžius individualiai 

nustato Socialinis centras. 

 

7. Poilsis, bendravimas, tradicinių žydiškų švenčių renginiai- Suteikiamos nuolaidos 

arba sumokama visa paslaugos  kaina  (sprendžiama individualiai). Šios paslaugos 

kompensacijos dydžius individualiai nustato Socialinis centras. 

 

„Middle age“ programos dalyvių tolesnis dalyvavimas programoje peržiūrimas kas pusę 

metų Socialinės komisijos posėdžio metu.  

Labai sveikintinas šios programos dalyvių savanoriavimas žydų bendruomenėje. 

 

Socialinis centras pasilieka teisę keisti nustatytus kriterijus. 

 


