REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ „NA PRZEKÓR LOSOWI”

1. Fundacja „ Na przekór Losowi”, stosownie do zapisów statutu, w ramach realizacji swoich celów, udzielać będzie
pomocy finansowej i materialnej osobom potrzebującym, które zwrócą się do Fundacji z prośbą o udzielenie
takiej pomocy.
2. Decyzję o udzieleniu lub nie pomocy podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
3. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc do Fundacji „Na przekór losowi” należy kierować drogą pisemną na adres:
ul. Saska 9/59, 30-715, Kraków, drogą elektroniczną na adres: info@naprzekorlosowi.org bądź osobiście po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z przedstawicielem Fundacji.
4. Osoba ubiegająca się o pomoc do wniosku załącza:
-formularz zgłoszenia dostępny na stronie Fundacji pod linkiem www.naprzekorlosowi.org lub w siedzibie
Fundacji;
- oświadczenie dotyczące liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowych i wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu ( z uwzględnieniem wszystkich dochodów tzn. wynagrodzenie i wszystkie
składowe, zasiłki, renty, emerytury, alimenty i inne).
- formularz opisu sytuacji rodziny dostępny na stronie Fundacji pod linkiem www.naprzekorlosowi.org ,lub w
siedzibie Fundacji;
- orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wnioskodawca takie posiada;
- zaświadczenia o przyznaniu świadczeń socjalnych, decyzje ośrodków pomocy, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzające uzyskiwane świadczenia.
5. W sytuacji ponownego zwracania się z prośbą o przyznanie pomocy po upływie 2 mc, wnioskodawca
zobowiązany jest wypełnić na nowo w/w dokumenty bądź, jeżeli jego sytuacja nie uległa zmianie, napisać
oświadczenie potwierdzające ten fakt.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznania pomocy dopiero po uzyskaniu dokumentów potwierdzających
sytuację materialną i życiową wnioskodawcy, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu. Niekompletne
bądź błędnie wypełnione wnioski będą odrzucane.
7. Przyznanie pomocy przez Fundację uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w celu zaspokajania
swoich potrzeb. Pomoc otrzymywana od Fundacji nie może stanowić stałego źródła utrzymania, szczególnie dla
osób, które mają warunki do podjęcia pracy zarobkowej i/lub starania się o pomoc społeczną udzielaną przez
instytucje państwowe.
8. Decyzja o przyznaniu pomocy dla wnioskodawcy podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w terminie 30 dni od
daty przesłania zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją wymaganą niniejszym regulaminem.
9. Każda pozytywnie rozpatrzona decyzja jest ważna przez 2 miesiące od daty jej podjęcia.
10. Prawo do ubiegania się o pomoc Fundacji przysługuje osobie, w rodzinie której dochód netto (uwzględniający
wszelkie źródła dochodów) na osobę nie przekracza kwoty 700 zł w miesiącu bieżącym i poprzednim. Zarząd
Fundacji ma prawo odstąpić od tego obostrzenia, jeżeli uzna to za zasadne.
11. Wszystkie dokumenty dostarczone Fundacji w celu rozpatrzenia wniosku z prośbą o przyznanie pomocy są
dostępne tylko dla Zarządu, Rady i pracowników Fundacji. Na prośbę wnioskodawcy Fundacja ma obowiązek
wykazać, jakie dokumenty są w jej posiadaniu.
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12. Przyjęcie darowizny od Fundacji jest jednoznaczne ze zgodą wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzebę jego obsługi przez Fundację jako obdarowanego.
13. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na zostanie podopiecznym fundacji „Na przekór losowi” zobowiązany jest do
wypełnienia i dostarczenia do siedziby Fundacji, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o podjętej uchwale
Zarządu, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, w
celu pozyskiwania dla niego darczyńców i prowadzenia kampanii informacyjnej o gromadzonych na jego rzecz
funduszach. Brak takiej zgody spowoduje wykluczenie wnioskodawcy z grona podopiecznych Fundacji, a
Fundacja ma prawo nie udzielić wsparcia takiej osobie mimo wcześniejszej pozytywnej uchwały w tym zakresie.
14. Jeżeli przyznanie pomocy będzie polegało na pomocy finansowej w postaci opłacenia faktury, Fundacja
pokrywa należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty wcześniej uzgodnionej z
Podopiecznym.
15. Fundacja ma prawo sprawdzenia, czy wnioskodawca prawidłowo wykorzystał pomoc przyznaną przez Fundację.
16. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy przyznania pomocy, pomimo spełnienia kryteriów wyszczególnionych w
regulaminie, jak również z powodu braku środków na udzielenie pomocy.
17. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie w każdym czasie. Informacje o zmianie
Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji pod adresem:
www.naprzekorlosowi.org.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Zarząd Fundacji.
19. Regulamin ten obowiązuje od dnia 27.10.2015 roku.
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