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Regulamin 

Funduszu Edukacji Zdrowotnej Wypoczynku i Rehabilitacji Dzieci 

Przewlekle Chorych 

„Podaruj mi trochę słońca” 

I. Cele Funduszu:  

1. inicjowanie i dofinansowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i kształtowanie właściwych 

postaw społecznych w stosunku do dzieci z chorobą nowotworową a także do dzieci cierpiących na 

inne przewlekłe schorzenia. 

2. inicjowanie i dofinansowanie działań edukacyjnych, niezbędnych dla właściwej opieki nad chorymi 

dziećmi, 

3. inicjowanie i dofinansowanie różnorodnych form wypoczynku wraz z rehabilitacją dzieciom onkolo-

gicznym oraz dzieciom przewlekle chorym. 

4. indywidualna pomoc finansowa dzieciom i ich rodzinom z powodu narastających trudności 

materialnych, wynikających z długotrwałych kosztów leczenia dziecka 

5. Pomoc skierowana jest głównie do dzieci chorych na choroby nowotworowe, a także do dzieci 

przewlekle chorych na inne schorzenia, ich rodziców oraz członków rodzin, a w miarę potrzeb do 

średniego personelu medycznego i nauczycieli pracujących z dziećmi chorymi. 

II. Podstawa prawna  

 
1. Statut Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” z 2010 ; § 5 punkt 2 oraz § 6 punkt 7a  

2. Uchwała Nr 1 /2012 Zarządu Fundacji z dnia 8 lutego 2012 w sprawie określenia wysokości 

indywidualnych świadczeń  finansowych, warunków oraz sposobu ich przyznawania. 

 
III. Postanowienia wstępne  
 
1. Cele: 1. i 2.  Funduszu są realizowane przez Fundację w zależności od zgłaszanych potrzeb oraz 

oczekiwań lokalnych społeczności. 

2. O indywidualną zapomogę finansowa mogą ubiegać się rodzice lub pełnoprawni opiekunowie dzieci 

przewlekle chorych mieszkający w obszarze działania Fundacji 

3. W przypadku ograniczonych środków finansowych pierwszeństwo mają dzieci z chorobą nowotwo-

rową , mieszkańcy Warmii i Mazur oraz osoby zwracające się do Fundacji po raz pierwszy. 

4. Zapomogi finansowe są przyznawane dzieciom do ukończenia 16 roku życia. 

 
IV. Zasady przyznawania pomocy finansowej  
 
1. Ubiegający się o zapomogę powinien wypełnić „Wniosek o zapomogę -2013”. Wniosek można pobrać 

w siedzibie Fundacji lub ze strony internetowej Fundacji: www.funduszlokalny.org; Menu: Programy 

specjalne. Druki wniosków nie będą wysyłane do wnioskujących. 

http://www.funduszlokalny.org/
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2. Wypełniony „Wniosek o zapomogę-2013” wraz z dokumentami uzupełniającymi 

należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji. 

3. Wnioski będą rozpatrywane raz w miesiącu. Przed wypełnieniem i wysłaniem wniosku można 

kontaktować się telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień. 

4. Wnioski niekompletne lub z załączonymi kserokopiami rachunków, faktur albo paragonów nie będą 

rozpatrywane. Dołączone rachunki za lekarstwa itp. muszą posiadać datę bieżącego roku kalenda-

rzowego, w którym Wniosek jest złożony. 

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski składane po raz pierwszy, a następnie osób, 

które nie skorzystały z zapomogi w minionym roku kalendarzowym. 

6. Jeden podopieczny może otrzymać zapomogę nie więcej niż trzy razy w danym roku. 

7. Kwota jednorazowej zapomogi nie może przekroczyć jednego tysiąca złotych (1000,00 zł) 

8. Najniższa zapomoga wynosi sto pięćdziesiąt zł (150,00 złotych)  

9. Łącznie wysokość zapomóg nie może przekroczyć 2000 zł (dwa tysiące zł) rocznie na jedno dziecko. 

 
IV. Postanowienia końcowe  
 
1. Dotacja Funduszu Zdrowotnego skierowana jest do dzieci, pozostających pod długotrwałą opieką 

specjalistycznych poradni dziecięcych, w tym hematologiczno- onkologicznej lub innej poradni 

dziecięcej. 

2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu dziecka konieczna jest opinia lekarza 

prowadzącego, zezwalająca na udział dziecka w turnusie wypoczynkowym lub rehabilitacyjnym. 

3. Zapomogi nie są obligatoryjne i będą przyznawane w zależności od sytuacji finansowej Fundacji. 

4. Decyzję w sprawie przyznania lub nie zapomogi zdrowotnej podejmuje prezes zarządu lub 

upoważniony przez niego pracownik biura Fundacji. 

5. Decyzja o nie przyznaniu zapomogi nie podlega odwołaniu i jest ostateczna. Nie przyznanie 

zapomogi nie wyklucza ponownego ubiegania się o wsparcie finansowe.  

6. Osoby, ubiegające się o zapomogę z "Funduszu Zdrowotnego"- w terminie dwóch miesięcy przed 

planowanym terminem uzyskania dotacji, powinny złożyć następujące załączniki: 

 Oryginał świadectwa lekarskiego o pozostawaniu dziecka pod stałą opieką poradni hematologiczno - 

onkologicznej lub innej, 

 Oświadczenie o dochodach członków najbliższej rodziny - z podaniem średniego dochodu w gospo-

darstwie domowym na jednego członka rodziny, 

 Kserokopię dowodu osobistego jednego z rodziców. 

7. Wnioskujący o zapomogę wyrażają zgodę na ujawnienie swego nazwiska, imienia (imienia dziecka), 

miejscowości oraz kwoty otrzymanej dotacji w raporcie rocznym, sprawozdaniach oraz w Internecie, 

celem poświadczenia wiarygodności Fundacji w sprawie dysponowania środkami publicznymi, 

uzyskanymi z darowizn oraz dla ułatwienia pozyskiwania nowych środków finansowych i nowych 

Darczyńców Funduszu. 

 

          Zarząd Fundacji 

 Lidzbark Warmiński, dnia 23. marca 2013 


