Załącznik nr 5 do Uchwały nr 3
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury
i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich

Regulamin przyznawania stypendiów socjalnych i doraźnej pomocy materialnej
przez Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury
i pomocy społecznej
Wszyscy dla Wszystkich

&1
Postanowienia ogólne.
1. Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich prowadzi całoroczny program pomocy materialnej.
2. Stowarzyszenie udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz
placówkom oświatowym i oświatowo- wychowawczym.
3. Program finansowany jest ze środków Stowarzyszenia, w szczególności ze środków z 1% lub
darowizn.
&2
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i doraźnej pomocy materialnej
1. Podstawą przyznania w/w świadczeń jest pisemne podanie o udzielenie pomocy.
2. Wszystkie podania o pomoc mają być kierowane do Zarządu Stowarzyszenia na adres:
Zarząd Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich
32-300 Olkusz, ul. J. Kochanowskiego 2
3. Podanie o pomoc materialną mogą kierować: rodzice, członkowie rodzin, wychowawcy,
pedagodzy szkolni, pełnoletnia młodzież, dyrektorzy placówek oświatowych
i oświatowo- wychowawczych.
4. Podanie powinno zawierać:
a. dokładne dane adresowe dziecka lub placówki, dla których potrzebna jest pomoc,
b. opis sytuacji materialnej rodziny i okoliczności zmuszających do wystąpienie o pomoc
materialną,
c. w przypadku choroby dziecka ,zaświadczenie lekarskie lub osobiste oświadczenie
rodziców/opiekunów o rodzaju choroby i wykaz leków lub sprzętu rehabilitacyjnego
potrzebnego w procesie leczenia,
d. zaświadczenie lub własnoręcznie napisane oświadczenie o dochodach rodziny mówiące ,
że sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne sfinansowanie leczenia , rehabilitacji lub
innych niezbędnych wydatków.
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Pomoc materialna udzielana jest w zakresie:
a. dofinansowania dożywiania
b. zakupu odzieży i obuwia
c. zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego
d. pokrycia kosztów zakupu leków
e. dofinansowania zakupu sprzętu medycznego (leczniczego) i rehabilitacyjnego
f. dofinansowania kosztów rehabilitacji
g. dofinansowania kosztów : badań lekarskich, dojazdów na badania, konsultacji
lekarskich i zabiegów medycznych
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h. dofinansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku młodzieży
i . dofinansowania kosztów związanych z kształceniem i rozwijaniem uzdolnień
j . dofinansowanie zakupu wyposażenia placówek oświatowych i ośw.- wych.
W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wystąpienia
o dodatkowe dokumenty związane ze specyfiką pomocy.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wpłacania środków finansowych na konto sklepu,
apteki, ośrodka zdrowia, ośrodka rehabilitacyjnego itd. na podstawie faktury VAT.
Stowarzyszenie pokryje należności wynikające z faktury wyłącznie do wysokości
nieprzekraczającej 3 600,00 w danym roku przyznanej uchwałą Zarządu.
Stowarzyszenie dokonuje przelewu należności w okresie do 14 dni od daty wystawienia
faktury.
Decyzję w sprawie rozliczenia każdorazowo podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do opóźnień realizacji przyznanej pomocy ze względu
na nieprzewidziane okoliczności.
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Postanowienia końcowe
1.

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, nie pokrywa kosztów kar i zadłużeń rodzin
podopiecznych.

