ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Fundacja nieodpłatnie wspiera rozwój dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
2. Kwalifikacja dzieci do objęcia wsparciem Fundacji dokonywana jest na podstawie
dokumentów, w szczególności: opinii lekarskich lub zaleceń wydanych przez innych
specjalistów (psycholog, pedagog itp.).
3. Opiekun prawny dziecka na etapie kwalifikacji zobowiązany jest ponadto do wypełnienia
kwestionariusza informacyjnego o takie informacje, jak: opis trudności wraz z przebiegiem
dotychczasowej terapii, dane osobowe dziecka (imię, wiek), dane kontaktowe: telefon,
adres, e-mail.
4. Opiekun prawny dziecka na etapie kwalifikacji zobowiązany jest ponadto do podpisania
oświadczeń dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, stosownie do
obowiązujących w tym zakresie wymogów prawnych.
5. Decyzję o przyznaniu wsparcia ze strony Fundacji podejmuje Prezes Zarządu Fundacji po
uprzednim zasięgnięciu opinii trzyosobowej Komisji Fundacji.
6. Członków Komisji, spośród osób znajdujących się w strukturach Fundacji, powołuje
Prezes Zarządu Fundacji.
7. Warunkiem objęcia wsparciem Fundacji jest podpisanie z opiekunem prawnym dziecka
porozumienia, w którym określone zostaną m.in. zasady i sposób jego udzielania. Do
porozumienia opiekun prawny zobowiązany jest dołączyć:
a.

wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Nowego Podopiecznego, zawierający dane
kontaktowe rodziców/opiekunów dziecka, dokładny opis problemów, zgodę
na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów statutowych Fundacji;

b.

kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dziecka
wymagającego stałej pomocy, o ile dotyczy, bądź też kopię orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju;
c.

podpisane

oświadczenie

zgody o

przetwarzaniu

danych

osobowych

oraz

dysponowania wizerunkiem Podopiecznego Fundacji – wyłącznie w celach
związanych ze wsparciem i poszukiwaniem dalszego wsparcia.
8. Z chwilą zawarcia porozumienia, o którym mowa w pkt 6 powyżej, dziecko staje się
Podopiecznym Fundacji.
9. Każdy Podopieczny Fundacji może się starać o uzyskanie wsparcia Fundacji na okres
do 2 lat od dnia zawarcia porozumienia.
10. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy Podopiecznemu Fundacji, nawet jeśli
z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełnia on wszelkie
warunki określone Statutem i Regulaminem, w szczególności, w przypadkach braku
specjalistów lub koniecznego sprzętu do wsparcia Podopiecznego Fundacji.
11. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega
sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

