
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ SŁONECZNA NADZIEJA

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej REGULAMINEM określa zasady przyznawania wsparcia dla 
podopiecznych Fundacji Słoneczna Nadzieja.
2. Regulamin został opracowany zgodnie ze Statutem Fundacji Słoneczna Nadzieja.

§ 2 
KRYTERIA UDZIELANEJ POMOCY 

1. Pomocy udziela się osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, w tym 
potrzebującym wsparcia medycznego, finansowego w zakresie przeprowadzenia leczenia, 
utrzymania zdrowia i standardu życia na godnym poziomie. 

§ 3 
ZAKRES POMOCY 

Fundacja realizuje pomoc w zakresie:
-Zakupu lub dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego lub 
rehabilitacyjnego 
-Zakupu leków i materiałów medycznych
-Sfinansowania lub dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, operacji, zabiegów 
-Opłacenia kosztów zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych
-Pomocy rzeczowej poprzez przekazanie niezbędnych produktów żywnościowych, środków 
chemicznych, higienicznych, odzieży, artykułów edukacyjnych lub innych
-Zorganizowania i przeprowadzenia akcji pomocowej 
-Innych, określonych w § 6 Statutu Fundacji. 

§ 4 
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY 

1. Aby ubiegać się o przyznanie pomocy przez Fundację należy wypełnić i podpisać  Wniosek o 
objęcie pomacą. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres Fundacji wraz z 
załącznikami. 
- Kserokopia dowodów osobistych podopiecznego lub rodziców/ opiekunów prawnych*
- 2 zdjęcia podopiecznego
- Orzeczenie o niepełnosprawności *
-  Kserokopia historii choroby lub opis
-  Zalecenia lekarza prowadzącego w sprawie leczenia i niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych* 
2.Zarząd Fundacji decyduje o przyznaniu wsparcia w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku. 



§ 5 
PRZYJĘCIE PODOPIECZNEGO 

1. Przesłanie do Fundacji podpisanego i wypełnionego Wniosku o objęcie pomocą,  jest 
warunkiem przyjęcia podopiecznego do Fundacji. W dokumencie zamieszczone są wszystkie 
ustalenia niezbędne do wzajemnej współpracy. Wniosek zawierany jest na czas nieokreślony. 
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Wniosek o objęcie pomocą z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Wniosek o objęcie pomocą bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeśli któraś ze Stron nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z Regulaminu. 
4. Środki wpływające na konto Fundacji tytułem imienia i nazwiska lub nazwy podopiecznego są 
przeznaczone zgodnie z przedłożonymi dokumentami na cele zgodnie z §3 Regulaminu. 
5. Środki wpływające na konto tytułem innym niż imię i nazwisko podopiecznego są przeznaczone 
na cele statutowe Fundacji. 
6. W przypadku kiedy środki podopiecznego nie są wykorzystane w ciągu roku  kalendarzowego 
lub śmierci podopiecznego lub wypowiedzenia Wniosku o objęcie pomocą, pozostałe środki 
pieniężne podopiecznego zostają przeznaczone na cele działalności statutowej Fundacji. 
7. Informacje o saldzie środków pieniężnych podopiecznego udziela biuro Fundacji na prośbę 
podopiecznego lub rodziców/opiekuna prawnego. 
8. Fundacja finansuje na podstawie faktur przedłożonych przez podopiecznego lub 
rodziców/opiekuna prawnego lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty. 
Fundacja zwraca poniesione koszty na konto bankowe podopiecznego lub rodzica/opiekuna 
prawnego zgodnie z przedstawionymi dokumentami lub dokonuje zakupu potrzebnych materiałów, 
sprzętu i dostarcza do podopiecznego. Wszelkie koszty związane z zakupem i dostarczeniem 
materiałów objętych pomocą Fundacja finansuje ze środków pozyskanych od darczyńców.

§ 6 
ZOBOWIĄZANIA PODOPIECZNYCH 

1. Osoby zgłaszające wniosek zobowiązane są do: 
Podopieczni i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z pracownikami oraz z 
Zarządem Fundacji w zakresie skompletowania dokumentacji potwierdzającej sytuację 
podopiecznego. 
Powiadamiania Fundacji o wszelkich zmianach danych osobowych, teleadresowych oraz do 
aktualizowania informacji medycznych. 
Współpracy z Fundacją w celu wysłania podziękowań za otrzymaną pomoc.

§ 7 
ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI 

1. Fundacja zobowiązuje się do godnego reprezentowania podopiecznych. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Fundacja ma prawo odmówienia pomocy bez podania przyczyny.
2. W szczególnych przypadkach nieopisanych w Regulaminie, Fundacja zastrzega sobie prawo do
udzielenia pomocy na zmienionych zasadach. 


