
1 
 

 

REGULAMIN pomocy dzieciom w ramach konta SOS DLA DZIECI 
prowadzonej przez Fundację VIVE Serce Dzieciom 

§ 1  

1. Konto SOS DLA DZIECI prowadzone jest przez Fundację VIVE Serce Dzieciom,  dalej nazywaną  Fundacją. 

2. Termin „rodzice” użyty w poniższym Regulaminie oznacza również przedstawicieli  ustawowych                   

i opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd. 

§ 2 

1. Środki zgromadzone przez Fundację na koncie SOS DLA DZIECI pochodzą  z: 

 darowizn 

 zbiórek publicznych i niepublicznych 
 
2. Darowizny wymienione w §2 ust. 1 to środki pieniężne i niepieniężne: 
2.1. przekazane przez Darczyńców ze wskazaniem konta SOS DLA DZIECI,  
2.2. przekazane przez Darczyńców na wskazane z imienia i nazwiska dzieci, które przed wykorzystaniem   
       środków wyleczyły się lub zmarły 
2.3. przekazane przez Darczyńców na wskazane z imienia i nazwiska dzieci,  których rodzice rezygnują z nich  
        pisemnie bez podawania przyczyny 
 
3. Zbiórki wymienione w §2 ust.1 to: 
3.1. zbiórki publiczne  przeprowadzane na podstawie stosownych przepisów i pozwoleń 
3.2. zbiórki przeprowadzane w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki   te nie są  
       przeprowadzane w miejscach publicznych,  
3.3. zbiórki przeprowadzane w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście  
      przeprowadzającym zbiórkę  na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.  
 

§ 3 

1.  Fundacja środki zgromadzone na koncie SOS DLA DZIECI przeznacza na zwrot wydatków poniesionych 
przez  rodziców na ochronę zdrowia i rehabilitację chorych dzieci w wieku szkolnym takie jak: 
 
1.1. opłaty za świadczenia medyczne i rehabilitacyjne poniesione przez rodziców 
1.2.  zakup lekarstw i środków medycznych nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
1.3. zakup protez oraz sprzętu rehabilitacyjnego zaleconych przez lekarza  
1.4. nocleg rodziców dziecka towarzyszących mu podczas pobytu w szpitalu,  
1.5. transport dziecka i rodziców z i do placówki leczącej go (na podstawie Karty drogowej) 
1.6. artykuły spożywcze służące dożywianiu dziecka, bądź pomagające utrzymać odpowiednią dietę      
       zaleconą przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne,  
1.7. pomoce naukowe wynikające z indywidualnego nauczania dziecka (komputer, mapy, atlasy itp.) w   
       przypadku orzeczenia o indywidualnym toku nauki. 

2. W ramach środków zgromadzonych na koncie SOS DLA DZIECI Fundacja w pierwszej  kolejności 
pomaga  chorym dzieciom mającym miejsce zamieszkania na terenie  województwa świętokrzyskiego. 

3. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych spowodowanych siła wyższą, w 
szczególności powodzią, trzęsieniem ziemi, trąbą powietrzną czy pożarem, Fundacja środki 
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zgromadzone na koncie SOS DLA DZIECI kieruje na dzieci mające miejsce  zamieszkania na terenach 
dotkniętych tymi wypadkami, bez względu na ich stan zdrowia. 

 

§ 4  

1. Możliwość skorzystania ze środków konta SOS DLA DZIECI mają chore dzieci,  których rodzice złożyli 
pisemny Wniosek do Fundacji uzasadniający potrzebę wsparcia  wraz z wymaganymi dokumentami. 

2. Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków na leczenie dziecka.  

3. Wysokość przyznanej pomocy jest uzależniona od wielkości środków na koncie SOS DLA DZIECI, którymi 
w danej chwili dysponuje Fundacja. 

4. W przypadku negatywnie rozpatrzonego Wniosku  Fundacja nie odsyła przesłanych dokumentów, chyba, 

że otrzyma wyraźne wskazanie od osoby zainteresowanej. 

5. Fundacja przesyła informacje do składających Wniosek jedynie w przypadku pozytywnie rozpatrzonego 
Wniosku. 

6. Rodzice o przyznanej pomocy dowiadują się telefonicznie. 

 

§ 5 

1. Jednorazowa dotacja przyznawana jest zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we Wniosku. 
 
2. Przy dotacji długoterminowej podpisywana jest odpowiednia Umowa z rodzicami  chorego dziecka. 
 
3. Przekazanie środków przez Fundację w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 następuje: 
3.1 poprzez wpłatę na konto wystawiającego fakturę VAT – w przypadku dostarczenia Fundacji  
     przez rodziców oryginału nieopłaconej faktury VAT dotyczącej wydatków wymienionych w §3 ust.1 
3.2 poprzez wpłatę na konto wskazane przez rodziców – w przypadku dostarczenia Fundacji  
      przez rodziców oryginałów faktury VAT dotyczącej wydatków wymienionych w §3 ust.1 wraz 
      z potwierdzeniem jej uiszczenia; oraz uzupełnionej poprawnie „Karty drogowej”  w przypadku  
      zwrotu kosztów przejazdu 
 
4. Fundacja w żadnym przypadku nie przekazuje rodzicom chorego dziecka gotówki bez okazania  
    oryginału faktury VAT dotyczącej wydatków wymienionych w §3 ust.1 
 
§ 6 

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
 (t.j. – Dz.U. 2002.101.926) Fundacja nie podaje do publicznej wiadomości danych Darczyńców,  
chyba że wyrażą na to pisemną zgodę. 

2. Fundacja wielkość przekazanych środków na leczenie chorych dzieci podaje do publicznej 
    wiadomości jedynie wówczas, gdy wyrażą na to zgodę rodzice chorego dziecka. 

3. Fundacja udostępnia dokumentację księgową dotyczącą konta SOS DLA DZIECI  jedynie powołanym  
do tego celu organom. 

 
§7 

Składając i podpisując  Wniosek o dotację z konta SOS DLA DZIECI rodzice chorego dziecka potwierdzają 
zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptują zawarte w nim postawienia.  


