
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY

PRZEZ STOWARZYSZENIE „WARTO JEST POMAGAĆ”

1. Zasady ogólne §1

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać" jako Organizacja Pożytku Publicznego udziela pomocy

dla dzieci i dorosłych w zakresie:

a) dofinansowania kosztów leczenia.

b) pobytów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

c) pokrycia kosztów dojazdów do placówek zdrowia i pobytu w tych placówkach.

d) pokrycia kosztów specjalistycznych diet i suplementów.

e) pomocy społecznej umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości.

f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Refundacja poniesionych wydatków:

§1

Podopieczny może korzystać ze zgromadzonych na subkoncie środków w następujące sposoby:

a) zwrot poniesionych wydatków na konto wskazane przez Podopiecznego w Deklaracji.

b) wpłata na konto kontrahenta – przelew na konto wystawcy dokumentu, wskazane  na dokumencie

księgowym.

§2

Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury VAT, rachunki, itp.) powinny być wystawione na

Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” lub na Podopiecznego.

§3

Refundacja  poniesionych kosztów odbywa się  po dostarczeniu  do Stowarzyszenia  poprawnie

wypełnionego  Formularza  Zwrotu  Kosztów /  Formularza  Zwrotu  Kosztów Transportu wraz  z

oryginałami  dokumentów  potwierdzającymi  poniesione  wydatki.  Każdy  dokument  (faktura,

rachunek) musi być opisany pod kątem celowości wydatku wraz z czytelnym podpisem i datą.



§4

Wydatki oraz przedstawiane Stowarzyszeniu dokumenty nie mogą budzić wątpliwości pod

względem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Podopiecznego z uwagi na jego

stan zdrowia i sytuację w jakiej się znajduje. Dokumenty powinny odpowiadać pod względem

formalnym i merytorycznym przepisom prawa.

§5

Stowarzyszenie refunduje poniesione wydatki do kwoty zgromadzonej na subkoncie

Podopiecznego. Refundacja odbywa się do trzech tygodni od momentu dostarczenia

dokumentów.

3. Dodatkowe postanowienia:

§1

W przypadku ustania statusu Podopiecznego, o środkach zgromadzonych na subkoncie

decyduje Stowarzyszenie, przeznaczając je na cele statutowe.

§2

Adres e-mail podany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i Podopieczny 

wyraża zgodę, aby ta forma kontaktu traktowana była jako nadrzędna

w komunikacji między Stowarzyszeniem a Podopiecznym.

§3

Stowarzyszenie pobiera z subkonta Podopiecznego 10% od wpływów na cele statutowe.

§4

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.07.2016 r.

Data

Czytelny podpis

Podopiecznego


