Obowiązuje od dnia 1.09.2019r.
Regulamin Funduszu Pomocowego Fundacji „Wygrajmy Siebie”
§1. Fundusz Pomocowy jest prowadzony przez Fundację „Wygrajmy Siebie”. Za prawidłowe
funkcjonowanie Funduszu odpowiada Zarząd Fundacji „Wygrajmy Siebie”.
§2. Celem Funduszu Pomocowego jest:
a) finansowanie Centrum Pomocowego w zakresie współfinansowania leczenia, rehabilitacji, zakupu
leków czy sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” lub osób
potrzebujących wsparcia; finansowania żywności, środków czystości czy środków pierwszej potrzeby
dla osób najbardziej potrzebujących; finansowania inicjatyw organizowanych w celu zbiórki środków
dla podopiecznych Fundacji i osób najbardziej potrzebujących; dofinansowywania potrzeb osób, które
przez wydarzenia losowe znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; finansowania prowadzonych przez
Centrum Pomocowe projektów, finansowanie i dofinansowywanie projektów prowadzonych przez
Fundacje, lub podmioty, z którymi Fundacja współpracuje; dofinansowanie szkół, przedszkoli, domów
kultury, ośrodków wychowawczych, domów dziecka, klubów sportowych, parafii; dofinansowywanie
kolonii, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wyjazdów; dofinansowywanie kursów, szkoleń i innych
działań pokrewnych o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym;
wypłacanie stypendiów
jednorazowych i czasowych dla dzieci i młodzieży finansowania inwestycji pomocowych zgodnych ze
statutem Fundacji;
b) finansowanie prowadzonego przez Fundację Centrum Wolontariatu.
§3. We wszystkich przypadkach o przyznaniu środków finansowych na dany cel i ich wykorzystaniu
i sposobie wypłacania decyduje Zarząd Fundacji.
§4. Przy nadaniu statusu podopiecznego Fundacji jednym z podstawowych kryteriów przyznania
wsparcia w ramach Funduszu jest ocena sytuacji społecznej, życiowej i finansowej kandydata na
podopiecznego oraz weryfikacja dokumentacji medycznej, jeśli sytuacja dotyczy leczenia.
§5. Fundusz Pomocowy pozyskuje środki ze zbiórek publicznych prowadzonych przy okazji akcji
Fundacji „Wygrajmy Siebie” z darowizn osób prywatnych i firm, sponsoringu lub komitetów wsparcia,
które zostały powołane w celu pomocy konkretnym osobom oraz z 1% podatku przekazanego dla
Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.
§6. W przypadku braku potrzeby dalszej zbiórki spowodowanym wyleczeniem, zmianą sytuacji
życiowej, wyjazdem na stałe poza granice Polski lub śmiercią osoby wspieranej, środki powinny być
przekazane na innych podopiecznych lub inne działania związane z Funduszem Pomocowym.
W uzasadnionych sytuacjach Zarząd Fundacji może przekierować środki na realizacje innych celów
statutowych
§7. Powyższe ustalenia mocą uchwały może zmieniać Zarząd Fundacji.
§8. Z Funduszu Pomocowego nie mogą być wspierane osoby, którym pomoc naruszałyby misję
Fundacji lub byłyby niezgodna ze Statutem Fundacji.
§9. W zależności od konkretnej sytuacji Zarząd podejmuje decyzję o przeznaczeniu od 0% do 10%
środków zebranych w czasie zbiórek publicznych lub przekazanych przez darczyńców na wydatki
związane z bieżącym utrzymaniem organizacji, kosztami administracyjnymi i przygotowania zbiórek.
Środki przekazywane są w trybie comiesięcznym. Oznacza to, że podliczenie i przekazanie środków na
konto obsługi Fundacji następuje po zamknięciu miesiąca do 10. dnia następnego miesiąca.

W uzasadnionych sytuacjach środki mogą być przekazane w innym trybie np. po zakończeniu całej
zbiórki lub po innym ustalonym okresie.
§10. Aby środki z Funduszu mogły być prawidłowo wydatkowane, każdy ubiegający się o wsparcie
musi złożyć w umówionym terminie ustalone z Zarządem Fundacji wskazane dokumenty.
§11. Środki gromadzone są na koncie Funduszu Pomocowego: PKO SA 80 1240 4650 1111 0010 7184
5718.
§12. W pewnych sytuacjach za kandydata na podopiecznego mogą się starać o wsparcie inne osoby, np.
jego rodzice lub komitet pomocy utworzony w danym celu.
§13. Warunkiem otrzymania pomocy jest zaakceptowanie regulaminu Funduszu Pomocowego przez
podpisanie umowy z Fundacją „Wygrajmy Siebie” oraz złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych
dokumentów i aktualnej dokumentacji medycznej, jeśli sytuacja dotyczy leczenia
§14. By zostać podopiecznym Fundacji, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i udostępnienie wizerunku kandydata na podopiecznego Funduszu

