Przegląd kwalifikacji i usług pomocowych
Czym jest fundacja Red Tab Foundation?
Red Tab Foundation jest niezależną organizacją non profit, udzielającą krótkoterminowej pomocy finansowej
pracownikom firmy Levi Strauss & Co., którzy znajdują się w nagłej potrzebie. Założył ją w 1981 roku Jerry
O'Shea, pracownik firmy, który zainwestował swoje pieniądze, aby pomagać innym pracownikom borykającym
się z problemami.
Dzisiaj Red Tab Foundation wciąż udziela pomocy finansowej pracownikom na całym świecie i jest
utrzymywana głównie przez obecnych i emerytowanych pracowników oraz akcjonariuszy firmy.
Kto może zostać zakwalifikowany?
Aby zostać zakwalifikowanym do udzielenia pomocy, należy spełnić następujące wymagania:
 Być zatrudnionym w firmie Levi Strauss & Co. (wykonawcy opłacani przez strony trzecie oraz
pracownicy franczyzobiorcy nie mogą zostać zakwalifikowani).
 Znajdować się w potrzebie, która spełnia określone warunki.
 Wydatki związane z nagłą potrzebą nie mogą zostać pokryte za pomocą osobistych oszczędności,
wsparcia rodziny, ubezpieczenia itp.
Jakie rodzaje potrzeb spełniają warunki?
Pomoc finansowa może być udzielona w przypadku następujących nagłych zdarzeń:
 Poważna choroba lub szkoda: zaległe wydatki w gospodarstwie domowym lub odmowa świadczenia
intensywnej terapii dla pracownika, współmałżonka/partnera, dziecka, rodzeństwa lub rodzica,
mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.
 Śmierć: wydatki związane z pogrzebem pracownika, współmałżonka/partnera, dziecka, rodzeństwa lub
rodzica, mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.
 Katastrofa (tajfun, pożar domu itp.): tymczasowe schronienie i/lub pomoc podczas przeniesienia w
przypadku, gdy główne miejsce zamieszkania pracownika nie nadaje się do zamieszkania;
dostarczenie odzieży i innych niezbędnych środków.
 Nagła podróż: uzyskanie opieki medycznej niedostępnej lokalnie lub uczestniczenie w pogrzebie
dziecka, rodzeństwa, rodzica lub dziadka.
 Niezawiniona utrata pracy: zaległe wydatki w gospodarstwie domowym będące bezpośrednim
skutkiem nagłej utraty pracy lub zwolnienie mające wpływ na współmałżonka/partnera, dziecko,
rodzeństwo lub rodzica mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.
 Utrata środka transportu: koszty naprawy jedynego środka transportu pracownika.
 Przemoc domowa: schronienie i inne środki niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków życia
w związku z doświadczeniem przemocy domowej.
Jak dużej pomocy finansowej może udzielić fundacja Red Tab Foundation?
Kwota zależy przede wszystkim od rodzaju zdarzenia oraz od potrzeb finansowych pracownika.
Jak można się skontaktować z fundacją Red Tab Foundation?
Aby złożyć wniosek o pomoc, zadzwoń pod numer 605 825 604 lub napisz na adres
redtabfoundation@levi.com
Wszystkie wnioski są poufne. Udzielane informacje będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby kwalifikacji do
udzielenia pomocy.
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