




c) orzeczenie o niepe³nosprawnoœci osoby ubiegaj¹cej siê o wsparcie 
d) zaœwiadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegaj¹cej siê o wsparcie  
e) podpisane oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dysponowania 
wizerunkiem (fotografi¹) – wy³¹cznie w celach zwi¹zanych ze wsparciem i poszukiwaniem dalszego 
wsparcia 
f) kserokopia dowodu osobistego (osoby ubiegaj¹cej siê o pomoc i osoby, której pomoc dotyczy).  
4. Prawo do ubiegania siê o pomoc Fundacji przys³uguje rodzinie, w której dochód netto (uwzglêdniaj¹cy 
wszelkie Ÿród³a dochodów) na osobê nie przekracza kwoty 800 z³ netto, a dla osoby samotnej 1200 z³ 
netto. 
5. Gdy wnioskuj¹cy ubiega siê o ni¿ej wymienion¹ pomoc, nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:  
a) dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:  
- zaœwiadczenie kwalifikuj¹ce osobê na turnus rehabilitacyjny z informacj¹ o terminie i kosztach leczenia;  
- zaœwiadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacj¹ o wysokoœci dofinansowania 
przyznanego osobie do wy¿ej wymienionego turnusu.  
b) dofinansowanie rehabilitacji indywidualnej:  
- zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacj¹ o potrzebie rehabilitacji indywidualnej;  
- zlecenie lekarskie lub magistra z zakresu fizjoterapii z zaznaczeniem czêstotliwoœci, iloœci i rodzaju 
niezbêdnych zabiegów. 
c) dofinansowanie sprzêtu medycznego (sprzêt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, aparaty s³uchowe, 
okulary korekcyjne, sprzêt ortopedyczny, protezy, leki itp.):  
- zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia  z informacj¹ o potrzebie zakupu danego sprzêtu medycznego;  
-  wstêpny kosztorys sprzêtu;  
- pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacj¹, czy 
wy¿ej wymienione instytucje dofinansowuj¹ zakup sprzêtu, je¿eli tak, to w jakiej kwocie.  
6. Podopieczni Fundacji mog¹ ubiegaæ siê o pomoc przy zakupie leków, œrodków pomocniczych i 
higienicznych na podstawie odpowiedniego zaœwiadczenia wystawionego przez lekarza prowadz¹cego.  
W przypadku proœby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja zastrzega sobie prawo do wyp³acania 
œrodków finansowych wy³¹cznie do aptek. Ubiegaj¹cy siê o pomoc zobowi¹zany jest do znalezienia na 
w³asn¹ rêkê apteki, w której bêdzie siê zaopatrywa³ oraz do przed³o¿enia otrzymanego uprzednio od 
Fundacji oœwiadczenia dotycz¹cego akceptacji przez aptekê wspó³pracy z Fundacj¹ na poni¿szych 
zasadach: 
 
- przy zakupie leków, œrodków opatrunkowych i sprzêtu medycznego, na podstawie okazanej w aptece 
umowy darowizny zawartej pomiêdzy Fundacj¹ a Podopiecznym, apteka wystawia fakturê VAT lub 
fakturê pro forma, 
- nabywc¹ i odbiorc¹ na fakturze jest Podopieczny Fundacji, a p³atnikiem jest Fundacja,  
- apteka przesy³a kopiê faktury VAT lub fakturê pro forma na adres Fundacji, 
- Fundacja dokonuje przelewu w ci¹gu 7 dni od otrzymania faktury, 
- Fundacja pokryje nale¿noœci wynikaj¹ce z wystawionej faktury wy³¹cznie do kwoty umowy darowizny 
zawartej z Podopiecznym. 
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