REGULAMIN
PRZYZNAWANIA POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA DO
TURNUSU REHABILITACYJNEGO
PRZEZ FUNDACJĘ „SAMOTNA MAMA”
Pomoc w formie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ma na celu
umożliwienie dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych dla podopiecznych
Fundacji z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Postanowienia ogólne
§1
1. Świadczenia przyznawane są przez Fundację „Samotna Mama”
podopiecznym fundacji posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Świadczenie jest przyznawane raz na dwa lata pod warunkiem spełnienia
wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
Wniosek o świadczenie
§2
1. Osoba niepełnosprawna lub opiekun osoby niepełnosprawnej może złożyć
wniosek i ubiegać się o dofinansowanie jedynie w przypadku, gdy
uzyskała z PEFRON-u dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla
siebie lub dziecka.
2. Do wniosku składanego w fundacji należy dołączyć decyzję o
dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego
3. Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat
może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna jeżeli lekarz
uzasadni konieczność jego pobytu.
4. Kwota dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna za pobyt
na turnusie rehabilitacyjnym może stanowić maksymalnie łączną kwotę
900,00 z uwzględnieniem kryterium dochodowego :
Dochód na osobę w rodzinie do 300,00 zł – kwota dofinansowania 900,00 zł
Dochód na osobę w rodzinie od 301,00 zł do 400,00 zł – kwota dofinansowania
800,00 zł
Dochód na osobę w rodzinie od 401,00 zł do 500,00 zł – kwota dofinansowania
700,00 zł
Dochód na osobę w rodzinie od 501,00 zł do 600,00 zł – kwota dofinansowania
600,00 zł
5. Wnioskodawca może w uzasadnionych przypadkach złożyć pisemną
rezygnację z pomocy fundacji.

Rozstrzygnięcie
§3
1. Złożone wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym
i merytorycznym oraz zatwierdzane w drodze uchwały przez Zarząd
Fundacji.
§4
1. Decyzje Zarządu Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
2. Ubieganie się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z Fundacji
„Samotna Mama” nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem.
3. Wnioskodawca otrzymuje informację o rozstrzygnięciu.
Prawa i obowiązki stron
§5
1. Kwota przyznanego dofinansowania jest przekazana na konto
organizatora turnusu rehabilitacyjnego w terminie ustalonym
w skierowaniu lub w umowie .
2. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zakończenia
turnusu rehabilitacyjnego przedłożyć w biurze Fundacji odpis
lub kserokopię karty informacyjnej z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
§6
1. Wnioskodawca ma prawo do rezygnacji z przyznanego świadczenia lub
jego części.
2. Dofinansowanie może być cofnięte przez Fundację w przypadku, gdy
wnioskodawca:
a) naruszył dobre imię Fundacji,
b) nie uczestniczył w turnusie rehabilitacyjnym ,
c) przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia
w ramach składanego wniosku.

Postanowienia końcowe
§7
1. Przepisy niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w każdym czasie
przez Zarząd Fundacji.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zarządu
Fundacji „Samotna Mama”.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd
Fundacji.
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