Regulamin przyznawania pomocy dzieciom niepełnosprawnym
przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w roku 2018
Podstawowe informacje o naborze wniosków o pomoc:
Termin składania
wniosków:

Nabór wniosków trwa od dnia 1 marca 2018r. do dnia 31 marca 2018r.
(decyduje data stempla pocztowego)
Uwaga: Wnioski wysłane przed 1 marca i po 31 marca nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania
wniosków:

Osobiście w biurze Fundacji Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
Ul. Żabia 10/12 91-457 Łódź
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
lub za pośrednictwem poczty na powyższy adres.

Sposób składania
wniosków:

Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji
wyłącznie drogą pisemną.
Prawo do uzyskania pomocy w postaci dofinansowania mają jedynie dzieci
pozostające w gospodarstwie domowym, w którym dochód na 1 członka rodziny
nie przekraczał kwoty 1300 zł brutto miesięcznie za cały rok 2017, uwzględniając
dochody z pracy zarobkowej, renty, emerytury, zasiłków, alimentów
i innej formy pomocy.

Kto może ubiegać się
o pomoc?

Fundacja jest organizacją działająca na rzecz dzieci - czyli osób w wieku do lat 18
(decyduje data urodzenia dziecka na dzień składania wniosku) lub starszych
o ile kontynuują naukę w trybie dziennym i pozostają na utrzymania rodziców opiekunów prawnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat.
Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać jedynie rodzice - opiekunowie
prawni dziecka - nazywani dalej wnioskodawcą, działający łącznie. Do ważności
wniosku wymagane są podpisy obojga rodziców , w uzasadnionych przypadkach
1 rodzica/ opiekuna prawnego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:



oficjalną prośbę do Fundacji - kompletnie wypełniony - załącznik nr 1
kserokopię złożonego rozliczenia rocznego podatku za rok 2017 ( PIT 28,36,37,38,39,40) obojga
rodziców - opiekunów prawnych (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko - do 1
złożonego rozliczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt np. akt zgonu
współmałżonka - współpartnera, kserokopię wyroku sądu o rozwodzie, akt urodzenia dziecka
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wskazujący nieznanego ojca, oświadczenie rodzica o niepozostawaniu w gospodarstwie domowym
z partnerem współodpowiedzialnym za wychowanie dziecka)
wypełnioną kartę dochodową - załącznik nr 2
kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
zaświadczenie lekarskie - potwierdzające zasadność medyczną udzielenia dofinansowania
do wnioskowanego wsparcia - załącznik nr 3
opinię z Ośrodka Pomocy Społecznej o rodzinie dziecka i sytuacji materialno- bytowej
podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 97) - załącznik nr 4
aktualne zdjęcie dziecka
dodatkowe dokumenty wynikające z wnioskowanej prośby opisane w punkcie "Obszary
dofinansowania".

Obszary dofinansowania i zasady wypłacania dofinansowań

Na co można
otrzymać
dofinansowanie i
jakie dodatkowe
dokumenty należy
złożyć:

Zasady wypłacania
dofinansowania

W zależności od rodzaju pomocy, o którą się Państwo ubiegają należy dołączyć
następujące dokumenty:
Dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej
 zaświadczenie od rehabilitanta z informacją o kosztach związanych z terapią
 kserokopię zaświadczenia o prawie do wykonywaniu zawodu/dyplomu przez
terapeutę
Dofinansowanie sprzętu medycznego (sprzęt rehabilitacyjny, aparaty słuchowe,
okulary korekcyjne, sprzęt ortopedyczny), protez, leków
 wstępny kosztorys zakupu sprzętu z podziałem na źródła dofinansowania
 pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie z informacją, czy wyżej wymienione instytucje dofinansowują
zakup sprzętu, jeżeli tak to w jakiej kwocie.
Fundacja zastrzega sobie prawo do wpłacania środków finansowych wyłącznie
do ośrodka rehabilitacyjnego/szpitala/rehabilitanta/apteki/dostawcy sprzętu itp.
na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionego na Fundację z adnotacją,
że zabiegi/turnus/sprzęt dotyczy osoby, która została zakwalifikowana
do uzyskania pomocy.
Fundacja nie będzie refundowała rodzicom - opiekunom poniesionych wydatków,
jak również nie będzie przekazywała przyznanego dofinansowania na prywatne
konta bankowe wnioskodawców dziecka.
Osoby, które otrzymają dofinansowanie zostaną poinformowane o procedurze
przekazywania dofinansowania, pod groźbą utraty dofinansowania w przypadku
niezastosowania się do wytycznych.
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Procedura rozpatrywania wniosków i udzielania pomocy
Procedura rozpatrywania wniosków i udzielania pomocy składa się z następujących etapów:
1. złożenie prośby przez wnioskodawcę w imieniu dziecka do Biura Zarządu Fundacji z załączoną
niezbędną dokumentacją określoną powyżej w terminie od 1 marca do 31 marca 2018 roku;
2. rozpatrzenie formalne nadesłanych wniosków przez Zarząd Fundacji w terminie do 30 kwietnia
2018 roku; wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane;
3. podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie udzielenia pomocy w terminie do 15 maja 2018 roku;
4. zawiadomienie wnioskodawcy o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy poprzez przesłanie
oświadczenia Fundacji o celu i wysokości przyznanego dofinansowania;
5. zawiadomienie przez wnioskodawcę o decyzji Zarządu i kwocie dofinansowania instytucji,
do której zostaną przekazane środki finansowe dla dziecka wnioskodawcy;
6. realizacja przyznanych świadczeń na rzecz dziecka wnioskodawcy;
7. wystawienie na rzecz Fundacji faktury/rachunku gdzie nabywcą i płatnikiem na fakturze będzie
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” a odbiorcą na fakturze - dziecko otrzymujące pomoc.

Wysokość dofinansowania
Kwota
jednorazowego
dofinansowania:

do 700 zł.

Kryteria
przyznawania
pomocy

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania po formalnej weryfikacji wniosków
będą miały dzieci z rodzin o najniższych dochodach.
Fundacja rezerwuje 15% środków na wnioski o dofinansowania ratujące życie
i niecierpiące zwłoki (w tym przypadku brana będzie pod uwagę opinia lekarska
i ogólna sytuacja dziecka wnioskodawcy)

Inne ważne informacje

Ważne informacje dla
składającego
wniosek:

1. Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą
komplet wymaganych dokumentów.
2. Wnioski niekompletne lub niekwalifikujące się do przyznania
dofinansowania wg wytycznych opisanych powyżej będą komisyjnie
niszczone. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
3. Fundacja będzie kontaktować się tylko z wnioskodawcami, którzy zostaną
zakwalifikowani do otrzymania pomocy.
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4. O wynikach postępowania będzie można dowiedzieć się telefonicznie
po dniu 15 maja 2018 roku.
5. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą
o udzielenie pożyczek finansowych.
6. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą
o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, w spółdzielniach
mieszkaniowych.
7. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą
o spłatę zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki
i inne instytucje.
8. Fundacja nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych
rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski dla dzieci jak
i osób dorosłych.
9. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą
poprawę sytuacji bytowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Fundacji
lub pod numerami tel.: 42 640-67-05, 42/640-67-06,
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