Arkusz informacyjny
Pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb
PILOTAŻOWY PROGRAM LOKALI ALTERNATYWNYCH
FEMA może zapewnić pomoc finansową osobom indywidualnym i rodzinom, które mają pilne
lub podstawowe potrzeby w wyniku katastrofy, ponieważ zostały zmuszone do opuszczenia
domostw, stanowiących ich główne miejsce zamieszkania. Pilne lub podstawowe potrzeby to
artykuły ratujące lub podtrzymujące życie, takie między innymi jak woda, żywność, pierwsza
pomoc, leki, recepty, sztuczne mleko dla niemowląt, pieluchy, jednorazowe artykuły medyczne,
trwały sprzęt medyczny, artykuły higieny osobistej oraz paliwo do transportu.
Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (Critical Needs Assistance, CNA) przyznawana
jest zgodnie z postanowieniem o innych formach pomocy w ramach programu pomocy dla
osób indywidualnych i rodzin (Individuals and Households Program, IHP) i podlega zasadzie
dopłaty ze stanu. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości $500 na rodzinę. Stan musi
wystąpić do FEMA o autoryzację CNA w przypadku katastrofy dla określonych obszarów
geograficznych, które, jak się szacuje, będą niedostępne przez dłuższy czas (np. siedem dniu
lub dłużej). Okres kwalifikacyjny do pomocy CNA jest mniej więcej taki, jak standardowy okres
rejestracji do programu pomocy IHP, czyli 60 dni od daty ogłoszenia przez prezydenta stanu
klęski żywiołowej w danym regionie.
Osoby indywidualne i rodziny mogą kwalifikować się do CNS, jeżeli spełniają
którekolwiek z poniższych kryteriów:
 Zakończona rejestracja w FEMA;
 Pomyślna weryfikacja tożsamości wnioskodawcy;
 Wnioskodawca potwierdzi w czasie rejestracji, że ma podstawowe potrzeby i poprosi
o pomoc finansową na zaspokojenie tych potrzeb i kosztów;
 Podstawowe miejsce zamieszkania przed katastrofą znajduje się w powiecie objętym
pomocą CNA, oraz
 W wyniku katastrofy wnioskodawca był zmuszony do opuszczenia swojego domostwa,
stanowiącego podstawowe miejsce zamieszkania przed katastrofą.
###
Misją FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób niosących pierwszą pomoc w celu zapewnienia, że jako naród
wszyscy pracujemy razem, aby rozwinąć, utrzymać i usprawnić nasze zdolności do przygotowania się na wszelkie zagrożenia,
ochrony przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i łagodzenia ich skutków.
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