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Regulamin Programu Dotacyjnego Mała waga – wielka sprawa
realizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Organizatorem Programu Dotacyjnego Mała waga – wielka sprawa jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat
z siedzibą w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12, 91-457 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000161880, NIP: 726-24-48-604, REGON: 473161308 (dalej: Organizator,
Fundacja).
§1
Definicje
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Podopiecznym Wcześniaku – rozumie się przez to dziecko urodzone przedwcześnie, które zostało wyłonione
w procesie rekrutacyjnym i otrzyma pomoc finansową w ramach Programu Dotacyjnego, realizowanego przez
Fundację, w imieniu którego działają Opiekunowie Prawni.
2. Opiekunie Prawnym – rozumie się przez to matkę, ojca lub inne osoby posiadające ustawowe prawo do
sprawowania opieki nad małoletnim.
3. Formularzu Zgłoszeniowym – rozumie się przez to formularz zgłoszeniowy do Programu Dotacyjnego
dostępny na stronie internetowej Fundacji.
4. Fundacji, Organizatorze – rozumie się przez to Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą
w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12.
5. Komisji Rekrutacyjnej – rozumie się przez to gremium powołane w celu dokonania oceny nadesłanych do
Programu Zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez Organizatora Programu Dotacyjnego
i składać się będzie z minimum 3 osób.
6. Programie Dotacyjnym - rozumie się przez to program dotacyjny pn. Mała waga – wielka sprawa
organizowany przez Fundację, stanowiący formę finansowej pomocy dla dzieci urodzonych przedwcześnie
i ich rodzin z terenu całej Polski.
7. Dotacji – rozumie się przez to środki finansowe przyznane Podopiecznemu Wcześniakowi w ramach
Programu Dotacyjnego, w imieniu którego działają Opiekunowi Prawni.
8. Uczestniku – rozumie się przez to dziecko urodzone przedwcześnie, w imieniu którego Opiekunowi Prawni,
za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wyrazili wolę udziału w Programie Dotacyjnym.
9. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Programu Dotacyjnego, organizowanego przez
Fundację.
10. Zarządzie Fundacji – rozumie się przez to organ zarządzający Fundacji.
11. Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie chęci udziału w Programie Dotacyjnym złożone przez
Opiekunów Prawnych w imieniu Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
12. Koordynatorze Programu – rozumie się osobę wskazaną przez Organizatora odpowiedzialną za proces
komunikacji z Opiekunami Prawnymi, planowanie programu terapii i rozliczanie Dotacji.
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§2
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizatorem Programu Dotacyjnego jest Fundacja.
Program Dotacyjny realizowany jest w całości ze środków własnych Fundacji.
Udział w Programie Dotacyjnym jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.
Program Dotacyjny kierowany jest do dzieci urodzonych przedwcześnie (tj. przed 37 tygodniem ciąży), które
w dniu 15 marca 2022r. nie mają ukończone 7 lat.
Przed wysłaniem Zgłoszenia należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Programu.
Zgłoszenia do Programu można składać w terminie od 07.02.2022r. do 15.03.2022r.
Złożenie Zgłoszenia do Programu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§3
Cel Programu Dotacyjnego

1. Celem Programu Dotacyjnego jest wsparcie rozwojowe dzieci urodzonych przedwcześnie (przed 37 tyg.
ciąży) poprzez udzielenie Dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów terapii oferowanej przez Fundację.
2. Uczestnikami Programu mogą być jedynie dzieci urodzone przedwcześnie (tj. przed 37 tyg. ciąży), które na
dzień 15 marca 2022r. nie miały ukończone 7 lat.
3. Łącznie na realizację wszystkich Dotacji przeznaczona jest kwota 60.000,- złotych.
4. Do wysokości przyznanej Dotacji Opiekun Prawny będzie mógł skorzystać na rzecz Podopiecznego
Wcześniaka z oferowanych przez Fundację odpłatnych form wsparcia, wybierając z jednorazowych
konsultacji/terapii jak i dostępnych form turnusowych.
5. Projekt „Wcześniak 2022” jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.

§4
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Programu można składać wyłącznie w formie papierowej, bezwzględnie z wykorzystaniem
Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji (www.kolorowyswiat.org) do
15.03.2022 r Zgłoszenie będzie potraktowane jako złożone w terminie, jeżeli data stempla pocztowego nie jest
późniejsza niż 15 marca 2022r., a Zgłoszenie fizycznie wpłynie do Fundacji najpóźniej 17 marca 2022r. Dla
ważności Zgłoszenia niezbędna jest akceptacja własnoręcznym podpisem wszelkich oświadczeń zawartych w
Formularzu Zgłoszeniowym, przez co najmniej jednego Opiekuna Prawnego Uczestnika. Podanie danych,
złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, jest
dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Programie.
2. Zgłoszenia wypełniają Opiekunowie Prawni świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu
karnego za składanie nieprawdziwych zeznań.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych informacji w Formularzu Zgłoszeniowym
poprzez żądanie udokumentowania ich zdefiniowanymi przez siebie zaświadczeniami lekarskimi,
zaświadczeniami o dochodach, kserokopią zeznania podatkowego.
4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niezgodnych ze stanem faktycznym i przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, których autorem nie jest Opiekun Prawny, informacji reklamowych, obelżywych,
godzących w jakikolwiek sposób w prawnie chronione dobra innych osób.
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§5
Wyłonienie Podopiecznych Wcześniaków
1. Oceny nadesłanych Zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 31 marca 2022r.
2. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną biorąc pod uwagę poniższe kryteria:
a) kryterium dochodowe
b) kryterium potrzeb – analiza możliwości usprawnienia lub kompensacji zadeklarowanych przez
Opiekunów Prawnych deficytów rozwojowych Uczestnika w ramach form wsparcia terapeutycznego
oferowanego przez Fundację.
3. Zgłoszenia Uczestników, w których miesięczny dochód na 1 członka rodziny pozostającego w gospodarstwie
domowym z Uczestnikiem jest wyższy niż 4 000 złotych zostaną formalnie rozpatrzone negatywnie.
4. Do miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym z Uczestnikiem
nie wlicza się:
a) świadczeń 500+;
b) jednorazowych świadczeń socjalnych.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo nierozpatrywania Zgłoszenia Uczestnika, co do którego stwierdzono podanie
nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie prawa osób trzecich, naruszenie lub próbę obejścia
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia Uczestników niekompletne nie będą rozpatrywane, a Opiekunowie Prawni nie będą wzywani do
ich uzupełnienia.
7. O wynikach Programu Opiekunowie Prawni zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo w terminie do
15 kwietnia 2022r.
8. Komisja Rekrutacyjna w formie uchwały rozstrzygnie o przyznaniu Dotacji określonym Podopiecznym
Wcześniakom.
9. Rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej o przyznaniu Dotacji jest ostateczne i nie przysługuje od niego
odwołanie.

§6
Dotacja
1. Opiekunowi Prawni dla wyłonionych przez Komisję Rekrutacyjną Podopiecznych Wcześniaków otrzymają
dotację z przeznaczeniem na terapię i rehabilitację swojego podopiecznego.
2. Dotacja musi zostać wykorzystana do końca roku 2022, chyba że ze względów epidemiologicznych lub
leżących po stronie Organizatora będzie to niemożliwe.
3. Dotacja zostanie przekazana Opiekunowi Prawnemu w formie niepieniężnej, w postaci przedpłaty na wybrane
przez Opiekuna Prawnego i rekomendowane przez Komisję Rekrutacyjną formy terapii oferowane w ramach
odpłatnej działalności statutowej Fundacji. Przeliczenie Dotacji odbywać się będzie 1:1 czyli każda złotówka
otrzymana w postaci Dotacji będzie posiadała moc zakupową równą złotówce gotówkowej.
4. Płatności za wybrane formy terapii będą realizowane z otrzymanej Dotacji zgodnie z obowiązującym
w Fundacji, w dniu świadczenia terapii, cennikiem na odpłatne usługi terapeutyczne, publikowanym na
stronie www.kolorowyswiat.org
5. Organizator nie dopuszcza możliwości wypłaty Dotacji Opiekunowi Prawnemu w żadnej innej formie niż
w postaci przedpłaty na usługi terapeutyczne dla Podopiecznego Wcześniaka realizowane w Fundacji.
Organizator nie dopuszcza też możliwości zamiany Dotacji na żadną inną formę wsparcia.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12, tel. 42 640 67 05, tel./fax 42 640 67 06
biuro@kolorowyswiat.org, www.kolorowyswiat.org
Bank Spółdzielczy Rzemiosła 75 8784 0003 0005 0010 4260 0202

Regulamin Programu Dotacyjnego Mała waga – wielka sprawa

4/6

6. Brak zgody Opiekuna Prawnego na przyjęcie Dotacji dla Podopiecznego Wcześniaka w formie opisanej w § 6
pkt. 2 jest równoważne z rezygnacją z Dotacji.
7. Opiekun Prawny Podopiecznego Wcześniaka w zakresie otrzymanej Dotacji zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego tzn. w ciągu 14 dni kalendarzowych skontaktowania się z Koordynatorem Programu w
celu poznania rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej w zakresie form wsparcia dla Podopiecznego
Wcześniaka;
b) podjęcia merytorycznej rozmowy odnośnie wyboru form wsparcia oraz czasu realizacji zaplanowanej
terapii;
c) określenia się w zakresie chęci skorzystania z oferowanego przez Fundację na preferencyjnych stawkach
zakwaterowania;
d) zawarcia porozumienia o świadczenie usług terapeutycznych w ramach przyznanej Dotacji do dnia 31
lipca 2022r.;
e) niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na możliwość
wykorzystania Dotacji;
f) wspierania działań Fundacji w zakresie sprawnego zrealizowania otrzymanej Dotacji oraz
niepodejmowania działań godzących w jakikolwiek sposób w cele statutowe i w prawnie chronione dobra
Fundacji.
8. Dotacja może zostać cofnięta decyzją Zarządu Fundacji w każdym czasie, w szczególności w przypadku:
a) niewywiązywania się Opiekunów Prawnych Podopiecznych Wcześniaków z obowiązków określonych
w § 6 pkt. 7 oraz w porozumieniu o świadczenie usług terapeutycznych;
b) wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Dotacji nastąpiło wskutek przedstawienia
fałszywych informacji i/lub dokumentów;
c) zaistnienia innych szczególnie ważnych okoliczności.
9. Organizator ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranej Dotacji, a w przypadku nieuregulowania
należności, do wystąpienia na drogę sądową w sytuacji gdy dotacja została przyznana na podstawie
fałszywych informacji i/lub dokumentów.
10. Opiekun Prawny w imieniu Podopiecznego Wcześniaka może w każdym momencie zrzec się przyznanej
Dotacji.
11. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk wszystkich Podopiecznych
Wcześniaków wraz z ich wizerunkiem utrwalonym podczas realizacji terapii w Fundacji, na swojej stronie
internetowej oraz na własnych profilach społecznościowych FB i Instagrama.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe
Uczestnika, Podopiecznego Wcześniaka, Opiekunów Prawnych jest Fundacja. Osoby zainteresowane
dowiedzeniem się więcej o przetwarzaniu danych osobowych proszone są o kontakt mailowy z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org lub telefoniczny na numer: 426406705.
2. Dane osobowe Uczestnika, Podopiecznego Wcześniaka, Opiekunów Prawnych będą przetwarzane w celu:
a) rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu w szczególności poprzez zweryfikowanie, czy zgłoszenie
spełnia wymagania formalne;
b) zawiadomienia Opiekuna Prawnego o wynikach rozpatrzenia Zgłoszenia;
c) realizacji przyznanej Dotacji na rzecz Podopiecznego Wcześniaka;
d) wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na Fundacji jako podmiocie wykonującym działalność
leczniczą;
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e) prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
f) udzielania przez Fundację świadczeń zdrowotnych, w tym tych służących poprawie zdrowia;
g) rozliczenia Programu;
h) prowadzenia działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest:
a) niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, która wysyła Zgłoszenie udziału w Programie (art. 6
ust. 1 lit. b RODO)
b) niezbędność do udzielenia świadczenia zdrowotnego art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) niezbędność do wykonania ciążących na Fundacji ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia
działalności leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
d) art. 9 ust 2 lit. c i h RODO (dane szczególnych kategorii czyli danych dotyczących zdrowia)
Fundacja nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe stanowiące dokumentację medyczną mogą zostać przekazane:
a) przedstawicielowi ustawowemu Podopiecznego Wcześniaka, bądź osobie upoważnionej;
b) podmiotom, organom, instytucjom, komisjom lub osobom wymienionym w ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentację medyczną Fundacja udostępnia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane osobowe Podopiecznego Wcześniaka dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach Programu
będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Podopiecznego Wcześniaka na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
nastąpił zgon;
b) dokumentacji medycznej dotyczącej Podopiecznego Wcześniaka do ukończenia 2. roku życia, która jest
przechowywana przez okres 22 lat;
Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Opiekunów Prawnych i Uczestników, którym nie zostanie przyznana
Dotacja w ramach Programu będą przetwarzane:
a) przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków związanych z Programem, a po ich
zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
b) prowadzenia przez Fundację działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.
Każdy z Opiekunów Prawnych Uczestników Programu ma prawo dostępu do Danych osobowych, ich
sprostowania, żądania ich usunięcia oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania, można również złożyć
skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia
udziału w Programie.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kolorowyswiat.org
2. Opiekunowi Prawni Uczestników przyjmują do wiadomości, że Program może zostać przerwany lub
odwołany w każdym momencie, bez podania przyczyny.
3. Opiekunom Prawnym Uczestników nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Fundacji
w związku z przerwaniem lub odwołaniem Programu.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie internetowej Fundacji.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji.
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