Informator
dla osoby potrzebującej

DEFINICJE
Fundusz Pomocowy
to środki finansowe Fundacji “Wygrajmy Siebie” przeznaczone
m.in. na pomoc Potrzebującym i Podopiecznym,
finansowanie Centrum Pomocowego i Wolontariatu.

Potrzebujący
to osoba wymagająca wsparcia doraźnie.

Pomagamy
potrzebującym

Podopieczny
to osoba wymagająca wsparcia w dłuższym okresie czasu.

Pomagamy
Podopiecznym
zbierać fundusze

Centrum Pomocowe
To przestrzeń, która łączy osoby potrzebujące wsparcia z osobami
chcącymi pomagać.

Status OPP
Status organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały
nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP).
Bycie organizacją pożytku publicznego, czyli posiadanie statusu OPP, wiąże
się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku
od osób fizycznych), ale też z obowiązkami (np. konieczność wprowadzenia
wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli,
przejrzystość działań i finansów).

Więcej szczegółów w Regulaminie Funduszu
Pomocowego Fundacji „Wygrajmy Siebie”,
dostępnym na stronie
https://wygrajmysiebie.pl/dokumenty-fundacji/

Jak Fundacja pomaga?
Fundacja „Wygrajmy Siebie” pomaga Podopiecznym i Potrzebującym
zbierać środki finansowe i rzeczowe.

Jak otrzymać pomoc
od Fundacji?
Wnioski znajdziesz na stronie: https://wygrajmysiebie.pl/pomoc/

1. Pierwszy kontakt

Przyjdź do naszej siedziby, napisz wiadomość, zadzwoń, jak Ci wygodniej.

2. Rozmowa

Porozmawiaj z nami i powiedz jaki masz problem.
W trakcie rozmowy zapytamy jaka jest sytuacja osoby potrzebującej.

3. Ustalmy możliwości i potrzeby

Ustalimy możliwości pomocy. Wspólnie wybierzemy, czy potrzebujesz
pomocy doraźnej (Potrzebujący) czy w dłuższym okresie (Podopieczny).

4. Wypełnij formularz/wniosek.

Jeśli masz, to dołącz dokumentację medyczną czy ostatnią decyzję MOPS.

5. Poczekaj na naszą decyzję.

Decyzja podejmowana jest przez Zarząd Fundacji na podstawie wniosku,
rozmowy i załączonej dokumentacji.
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Co można zrefundować
lub sfinansować
z Funduszu Pomocowego
Fundacji “Wygrajmy Siebie”?
lekarstwa
sprzęt medyczny
konsultacje specjalistów
zabiegi medyczne
operacje
koszty dojazdu do specjalisty lub na zabieg czy operację
rehabilitację
inne koszty związane z trudną sytuacją osoby potrzebującej

Zasady wypłacania środków
finansowych.

1.

Wszelkie koszta muszą być skonsultowane oraz zaakceptowane
przez Zarząd Fundacji.

2.

Środki finansowe przekazywane są na podstawie dostarczonego dokumentu
księgowego (faktura, faktura proforma).

3.

Fundusze wypłacamy tylko przelewem.
Koszt może zostać zwrócony na konto bankowe Podopiecznego, opiekuna
prawnego Podopiecznego lub koszt może zostać opłacony ze środków
Funduszu Pomocowego na konto wskazanego podmiotu.

Jak powinna być wystawiona
faktura?
Wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe,
jak i zagraniczne) powinny być wystawiane na dane osoby fizycznej – tj. dane
Podopiecznego lub osoby reprezentującej Podopiecznego (Rodzica/Opiekuna
Prawnego). W treści faktury wystawca powinien wskazać jego numer
ewidencyjny.

Przykład:
Nabywca: Jan Nowak ul. Łąkowa 388 01-098 Kobiałkowo Leśne 37000 Nowak
Aleksander

W przypadku faktur bądź rachunków, które Fundacja ma opłacić bezpośrednio
do kontrahenta – nabywcą jest Podopieczny lub osoba reprezentująca
Podopiecznego, a płatnikiem Fundacja.
Przykład:
Nabywca: Jan Nowak ul. Łąkowa 388 01-098 Kobiałkowo Leśne 37 000 Nowak
Aleksander

Płatnik: Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Kurczaba 3 lok 5; 30-868 Kraków,
NIP 6793082319

Na fakturach lub rachunkach, zarówno do refundacji jak i do zapłaty, wystawca
powinien wskazać numer ewidencyjny, nazwisko oraz imię Podopiecznego.
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