Regulamin dotyczący udzielania pomocy
przez
Fundację Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest
1. Wnioski o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami
można składać w dowolnym czasie poprzez wypełnienie
formularza dostępnego na stronie Fundacji, dołączenia prośby
opisującej sytuację rodziny oraz dziecka, dołączenie niezbędnych
dokumentów poświadczających faktyczny stan dziecka.

Wszystko należy wysłać listem poleconym na adres:
Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego Ludzki Gest
ul. Oleska 102, 45-231 Opole,
z dopiskiem: PROŚBA O POMOC
2. Fundacja nie ma określonego czasu na rozpatrzenie wniosku.
3. Fundacja na każdy rok ustala priorytet przyjmowanych
wniosków, który jest brany pod uwagę przy ocenie wniosku, a
tym samym zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania.
4. Spośród wniosków, które wpłyną do Fundacji w pierwszej
kolejności rozpatrywane będą wnioski dzieci z rzadkimi
chorobami w tym genetycznymi.
5. Fundacja rozpatruje wnioski dzieci do 21. Roku życia .
6. Fundacja rozpatruje wnioski z zakresu: dopłaty do leków, dopłaty
do

turnusów

rehabilitacyjnych,

dopłaty

do

sprzętu

rehabilitacyjnego, dopłaty do operacji, dopłaty do zabiegów,
dopłaty do zakupu środków higienicznych itp.

7. Fundacja Ludzki Gest nie prowadzi działalności polegającej na
zakładaniu subkonta.
8. Pragniemy powiadomić, że kwota dofinansowania każdego
wniosku ustalana jest indywidualnie poprzez zapoznanie się oraz
sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie zadań Fundacji.
9. Złożenie wniosku nie oznacza otrzymania dofinansowania.
10.

Fundacja Ludzki Gest przyznaje dofinansowania w oparciu

o rzetelną ocenę nadesłanych wniosków, w miarę posiadanych
środków finansowych. Posiadane środki finansowe ograniczają
liczbę dofinansowań, które możemy przyznać w związku z tym
nie możemy zagwarantować, że wszystkie dzieci, których
zgłoszenia rozpatrzymy w pierwszej kolejności otrzymają
dofinansowania.
11.

Warunkiem starania się o dofinansowanie jest posiadanie

własnego numeru subkonta w innej Fundacji.
12.

Fundacja

Jakuba

Błaszczykowskiego

Ludzki

Gest

oświadcza, że nie może przekazywać przyznanych środków na
konta prywatne.
13.

Fundacja Ludzki Gest nie finansuje wcześniej poniesionych

kosztów
14.

Ze względu na ograniczone środki nie finansujemy

usuwania barier architektonicznych.
15.

Warunkiem

ubiegania

się

zamieszkiwanie na terytorium Polski.

o

dofinansowanie

jest

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy wypełnić

16.

formularz, który jest dostępny do pobrania na stronie Fundacji
oraz niezbędne dokumenty.
Osoby, które chcą starać się o otrzymanie wsparcia

17.

finansowego/materialnego są zobowiązane do:
o

przesłania Fundacji aktualnego zaświadczenia o stanie
zdrowia dziecka,

o

przesłania Fundacji aktualnej informacji o sytuacji
materialno – bytowej i opinii o rodzinie przygotowanej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,

o

przesłania Fundacji aktualnych zaświadczeń o dochodach
rodziny (chyba, że są one uwzględnione w powyższej
opinii).

o

Przesłania

Fundacji

wypełnionego

formularza

udostępnionego przez stronę Fundacji
o

Przesłania

Fundacji

prośby

napisanej

przez

rodzica/opiekuna opisującej swoimi słowami sytuację
o

Przesłanie zaświadczenia o wpisaniu dziecka do Fundacji
wraz z zaświadczeniem o posiadanym numerze subkonta

o

Dokumenty

potwierdzające

wycenę

sprzętu/rehabilitacji/operacji/terapii/itp.
o

Przesłanie faktury pro forma wystawiona na osobę
ubiegającą się o dofinansowanie

o

zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę
przyznania dofinansowania

o

18.

Przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące dzieci,

które nie otrzymały dotychczas dofinansowania od Fundacji.
19.

Nie ma możliwości przenoszenia wniosków o pomoc na rok

kolejny.
20.

Fundacja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od

powyższych zasad w wyjątkowych sytuacjach.
21.

Decyzja komisji dokonującej wyboru wniosków jest

nieodwołalna. Fundacja nie udziela informacji na temat przyczyn
odmowy dofinansowania.
Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego oświadcza, że nie pobiera
żadnych prowizji i opłat za działania związane z pomocą dzieciom.
Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego zastrzega sobie prawo do
zmian zasad udzielania pomocy w dowolnym momencie.
Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania

