
Regulamin przyznawania dofinansowania leczenia, terapii, rehabilitacji 
lub zakupu sprzętu podopiecznym Fundacji „Ogród Marzeń” w Jarocinie

w ramach Programu „Pomagajka”

Zasady przyznawania pomocy

1.  Pomoc  udzielana  jest  dzieciom chorym oraz  młodzieży  do  25-tego  roku  życia,
zamieszkałym  na  Ziemi  Jarocińskiej  (teren  powiatu  jarocińskiego:  gminy  Jarocin,
Jaraczewo, Kotlin, Żerków oraz Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim).

2.  Pomoc  chorym  dzieciom  udzielana  jest  na  podstawie  przedłożonego  kompletu
dokumentów i po rozpatrzeniu wniosku przez trzyosobową komisję powołaną przez
Zarząd Fundacji, w komisji powinna być co najmniej 1 osoba z Zarządu.

3. Potrzebujący (a w imieniu osoby niepełnoletniej - rodzice lub prawni opiekunowie)
dostarczają wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do siedziby Fundacji
(63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1 A) w wyznaczonym przez Zarząd Fundacji terminie. 

4. Za komplet dokumentów uznaje się: 
 - oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny,
 - opinię lekarza,
 -  orzeczenie o niepełnosprawności - kopia (jeśli  wniosek dotyczy osoby niepełno-
sprawnej), 
- kserokopie dokumentacji z dotychczasowej rehabilitacji oraz leczenia,
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej rodziny
i formach udzielonej pomocy - aktualne, nie starsze niż 3 miesiąc, jeśli rodzina jest
pod opieką OPS.

Druki do pobrania znajdują się na stronie fundacji www.ogrodmarzen.org.pl

5. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia
z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu
udzielania przez Fundację „Ogród Marzeń” w Jarocinie pomocy w danym przypadku.

6. Komisja rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w możliwie krótkim terminie, nie
dłuższym niż 30 dni.

7.  Do  końca  kwietnia  każdego  roku  Zarząd  Fundacji  określa  pulę  pieniędzy
przeznaczoną przez Fundację na pomoc medyczną w danym roku.

8.  Komisja  jednorazowo  jednej  osobie  może  przyznać  pomoc  w  wysokości
maksymalnie 10 % z puli, o której mowa w pkt. 7.

9.  W  ciągu  7  dni  od  otrzymania  informacji  o  przyznaniu  pomocy  finansowej
Potrzebujący jest zobowiązany do popisania umowy w siedzibie Fundacji.

http://www.ogrodmarzen.org.pl/


10.  Potrzebujący  (lub  jego  rodzice)  są  zobowiązani  do  dostarczenia  do  Fundacji
oryginałów faktur za leki, rehabilitację, sprzęt  itp. wystawione przez aptekę, zakład
rehabilitacji, sprzedawcę sprzętu (może je również dostarczyć osobiście).

11. Pieniądze na leczenie będą przekazywane wyłącznie do instytucji na podstawie
faktur wystawionych na dane Fundacji „Ogród Marzeń” 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka
1 A NIP: 617 21 96 185 z dopiskiem – imię i nazwisko osoby otrzymującej pomoc.
Forma płatności faktury to przelew z terminem co najmniej 7 dni. W tym celu każdy,
kto będzie ubiegał się o pomoc Fundacji  „Ogród Marzeń” w Jarocinie  na leczenie,
będzie musiał  znaleźć instytucję,  która wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.  Fakturę
należy dostarczyć do siedziby Fundacji w ciągu 5 dni od jej wystawienia.

 12. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja „Ogród Marzeń”
 w Jarocinie zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach,
ustalonych na posiedzeniu zarządu.

13.  Fundacja  „Ogród  Marzeń”  w Jarocinie  zastrzega  sobie  prawo  do  odmówienia
pomocy, chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że
wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

14. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym Regulaminie. 

15.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  ostateczną  decyzję
podejmuje Zarząd Fundacji.

Ograniczenia w przyznawaniu pomocy 
1.  Fundacja  „Ogród  Marzeń”  w Jarocinie  nie  udziela  pomocy finansowej  osobom
występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych, o spłatę ich zadłużenia:
bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.
2.  Fundacja  „Ogród  Marzeń”  w Jarocinie  nie  udziela  pomocy finansowej  osobom
występującym  z  prośbą  o  spłatę  zadłużenia  w  placówkach  medycznych  (szpitale,
hospicja, apteki i inne instytucje).
3. Fundacja „Ogród Marzeń” w Jarocinie nie udziela pomocy finansowej w zakresie
medycyny niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia.
4.  Fundacja  „Ogród  Marzeń”  w  Jarocinie  nie  udziela  długoterminowej  pomocy
finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych
sytuacji możliwych do udokumentowania np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem
wniosku.

Prezes Fundacji

          Beata Frąckowiak - Piotrowicz


