
KRWIN KA
Fundocjo dlo Dzieci
z Choroboma Nowotwgrowym;

REGULAMIN

U DZIELANIA POMOCY DZIECIOM ONKOLOGICZNIE CHORYM

Zasady ogó|ne

Regu|amin usta|a zasady ubiegania się o status Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka,,, a także porzqdek dotyczqcy udzie|anej
pomocy finansowej i innej na rzecz Podopiecznych Fundacji.

Słowniczek

L Fundacja - Fundacja d|a Dzieci z Chorobami Nowotworowymi ,,Krwinka,, z siedzibq przy u|. Rewo|ucji 19051 9,
90_27 3 ŁódŹ; KRS: 0000165702.

z. Komisja - organ przyznajqcy status Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka,,; rozpatruje dokumenty pod wzg|ędem
rachunkowym, merytorycznym oraz zasadności poniesionych wydatków. Na tej podstawie udziela pomocy finansowej
w ramach refundacji.

3. Podopieczny - dziecko onko|ogicznie chore, które uzyskato status Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka,, będqc osobq
niepetnoIetniq'

4. Porozumienie - umowa zawarta między Fundacjq a Rodzicem Iub opiekunem Prawnym Podopiecznego.

5. Konto imienne - wyodrębnione miejsce gromadzenia środków finansowych - darowizny i kwoty 1,5% podatku - na imię
i nazwisko Podopiecznego wskazanego przez darczyńców

6. Wsparcie finansowe ,,Pomoc na start,,- bezzwrotna pomoc pieniężna do wykorzystania maksyma|nie przez jeden rok, w
wysokości do 6 000 zł.

7. PaneI |ogowania - serwis internetowy udostępniany Rodzicom lub opiekunom Prawnym Podopiecznego po podpisaniu
porozumienia. Serwis dostępny jest - po wcześniejszym za|ogowaniu * na stronie: https://podopieczni.krwinka.org
Zapewnia bieżqcy dostęp do stanu konta, transakcji oraz aktuaInych informacji.

8. Pomoc podstawowa - obejmuje refundację kosztów |eczenia, rehabiIitacji i dojazdów Podopiecznego.

9. Refundacja kosztów - zwrot środków finansowych poniesionych w zwiqzku z |eczeniem, rehabiIitacjq i innymi potrzebami
Podopiecznego, okreś|onymi w ReguIaminie.
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Postanowienia ogó|ne

7. Każde niepełno|etnie dziecko onkologicznie chore - bez wzg|ędu na miejsce zamieszkania i |eczenia - może być
Podopiecznym Fundacji ,,Krwinka,,' o status Podopiecznego wnioskujq Rodzice Iub opiekunowie Prawni.

2. Uzyskanie statusu Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka" pozwala na otwarcie konta imiennego z nazwiskiem iimieniem
Podopiecznego, służqcego do wptat darowizn i 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Komisja obraduje średnio raz w miesiqcu.

4. Na prośbę Komisji, Rodzic lub opiekun Prawny ma obowiqzek dostarczenia dokumentów uzupełniajqcych.

5' Zasadę refundacji kosztów _ oprócz poniesionych w zwiqzku z leczeniem, rehabiIitacjq i innymi potrzebami
Podopiecznego - stosuje się również w przypadku wydatków życia codziennego/poprawq bytu materiaInego Podopiecznego'

6. Wymagana jest akceptacja treści i zgoda Fundacji do rozpowszechniania wsze|kich materiałów informacyjnych (u|otki,
plakaty), dotyczqcych pozyskiwania środków finansowych (darowizny, 1,5% podatku) na konta imienne Podopiecznych'
Zgoda Fundacji wymagana jest w przypadku organizowania indywidua|nych zbiórek środków finansowych, nie będqcych
zbiórkami pub|icznymi. o zbiórkach pub|icznych mowa jest w $ 3 pkt. 7 i 8'

7. W Regulaminie obowiqzujq poniższe fazy Ieczenia choroby onkoIogicznej u dziecka, zgodne z nomenk|aturq k|inicznq:

Ifaza- diagnoza i intensywne leczenie,
Il faza- |ećzenie podtrzymujqce,
lll faza- wizyty kontrolne w poradni onkologicznej.

8. Wznowa choroby nowotworowej jest traktowana tak, jak I faza leczenia i następuje:

a) przywrócenie Statusu Podopiecznego przez ponowne ztożenie Wniosku Rodzica Iub opiekuna Prawnego,
b) ponowne otwarcie konta imiennego.

Przy wznowie Podopieczny może być osobq pełno|etniq do 25r.ż. pod Warunkiem, że pierwsza (udokumentowana) choroba
onkoIogiczna nastqpiła w wieku dziecięcym.
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Zasady ubiegania się o status Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka,,

1. Na wniosek Rodzica/opiekuna Prawnego status PoDoPIECZNEGo uzyskuje dziecko, które jest:

a) w | |ub || fazie |eczenia choroby nowotworowej - Rodzic Iub opiekun Prawny ma moż|iwość podjęcia decyzji, czy:

o korzysta z ,,pomocy na start,, (warunki zakwa|ifikowania okreś|one w $ a) i jednocześnie gromadzi środki

finansowe (darorlvizny, 1,5% podatku) na koncie imiennym swojego dziecka - Podopiecznego Fundacji

r korzysta wvłacznie ze środków zgromadzonych na kontach imiennych, bez ,,pomocy na start,'.

b) w ||| fazie |eczenia choroby nowotworowej moż|iwe jest korzystanie wyłqcznie ze środków zgromadzonych na koncie

imiennym.

2. Dokumenty wymagane od wszystkich Rodziców Iub opiekunów Prawnych:

. wniosek. w sprawie przyjęcia dziecka pod opiekę Fundacji i nadanie statusu Podopiecznego Fundacji,

. zaświadczenie |ekarza prowadzqcego z nazwq rozpoznanej choroby dziecka oraz okreś|eniem fazy |eczenia,

lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu, tzw. ,,wypis",

. zgoda na przetwarzanie danych osobowych - RODO,

o oświadczenie Rodzica Iub opiekuna Prawnego Podopiecznego o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie zdjęć

i fiImów z wizerunkiem dziecka i swoim na potrzeby Fundacji ,,Krwinka,, (m'in. na stronie internetowej),

o oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regu|aminem i przyjęciem jego treści.

3. Wymagane, dodatkowe dokumenty przy,,pomocy na start":

o zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu netto z ostatnich trzech miesięcy (wystawione przez

pracodawców), które zobowiqzani sq przedtożyć Rodzice lub opiekunowie Prawni oraz inne osoby pozostajqce

we wspó|nym gospodarstwie domowym (renta, emerytura),

Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowato brakiem moż|iwości uzyskania przez dziecko statusu

PodoPiecznego Fundacji,,Krwinka",

. zaświadczenia o otrzymywanych zasiłkach.

W okresie korzystania przez Podopiecznego z ,,pomocy na start,, Rodzic |ub opiekun Prawny Podopiecznego jest zobowiqzany

niezwłocznie powiadomić Fundację o wsze|kich zmianach, dotyczqcych wysokości dochodów osiqganych przez osoby

zamieszkujqce we wspó|nym gospodarstwie domowym.

4. Po weryfikacji powyższych dokumentów i przyznaniu dziecku statusu Podopiecznego, podpisane zostaje Porozumienie

pomiędzy Rodzicem Iub opiekunem Prawnym dziecka a Fundacjq'
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Konta imienne
1. Zasady dotyczqce prowadzenia konta imiennego:

a) każdy Podopieczny . za pośrednictwem swoich Rodziców Iub opiekunów Prawnych - zbiera na wtasne konto imienne

darowizny finansowe oraz kwoty 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) Rodzice lub opiekunowie Prawni posiadajq moż|iwość wg|qdu do konta imiennego swojego dziecka za pomoca pane|u

|ogowania, dostępnego na stronie https://podopieczni.krwinka'org,

c) Podopieczny może korzystać z pomocy finansowej po uzyskaniu pełnoletności jedynie w ramach zgromadzonych

środków na koncie imiennym,

d) Fundacja nie pobiera żadnych optat/prowizji za prowadzenie kont imiennych Podopiecznych. Prowadzenie kont

imiennych jest bezPtatne.

2. Darowizny pieniężne dIa wskazanych Podopiecznych (nazwisko, imię dziecka) wptywajqce do Banku PKo BP

nr: 33 1440 1231 oooo oooo 0184 1262 księgowane sq na kontach imiennych. W przypadku kont waIutowych i innych,

wyszczegó|nionych na stronie www.krwinka.org' darowizny również zostana przeksię$owane na konta imienne w złotych

polskich (przewalutowane przez bank).

3, t,s%o podatku dochodowego, przekazywany prlez podatników na nazwisko i imię Podopiecznego (ce| szczegótowy),

gromadzony jest na kontach imiennych.

4. Urzqd 5karbowy na przełomie miesiąca września/października dostarcza Fundacji szczegółowy, imienny wykaz kwot 1,5%

podatku. Fundacja niezwtocznie wprowadza dane na konta imienne, które sq dostępne do wglqdu Rodziców/ opiekunów

Prawnych, po zalogowaniu na stronie internetowej.



5. Fundacja,,Krwinka,, jest właścicielem i dysponentem Wszystkich środków finansowych pochodzqcych z wpłat 1,5% podatku
i darowizn, zgodnie z Ustawq o Podatku Dochodowym od osób Fizycznych, Ustawq o Działa|ności Pożytku Pub|icznego
io Wo|ontariacie. środki te podlegają kontro|i przezZarzqd, Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjnq oraz ustawowe organy
kontroli.

6. Środki pieniężne nie mogq być gromadzone na prywatnych kontach bankowych, |ecz jedynie na koncie Fundacji (punkt
2 powyżej), z którego księgowane sq na kontach imiennych poszczegó|nych Podopiecznych.

7. Istnieje moż|iwość zaktadania zbiórek pub|icznych dIa Podopiecznych za pośrednictwem Fundacji. Wptywy pieniężne z rego
tytutu sq gromadzone na koncie bankowym Fundacji i przekierowywane na konto imienne Podopiecznego. Środki te
pod|egajq kontroli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji stosownie do wydanej decyzji.

8. Zbiórkq pub|icznq jest zbieranie ofiar w gotówce |ub w naturze w mieiscu pub|icznvm na okreś|ony, zgodny z prawem cel
pozostajqcywsferzezadańpub|icznych,októrychmowaWart'4ust. 1ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziata|ności
pożytku pub|icznego io wo|ontariacie (tj. Dz,U'z201.4r' poz. 1118 ze zm') - czy|i w zwiqzku z |eczeniem i rehabi|itacjq
Podopiecznego.
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Wsparcie finansowe,,Pomoc na start"

1. Nowym Podopiecznym Fundacja zapewnia przez jeden rok bezzwrotne wsparcie pieniężne /,pomoc na start,,
w wysokości do kwoty 6 000 zt. W chwiIi zgromadzenia na wtasnym koncie imiennym kwoty minimum 4 ooO zt,,,pomoc na
sta rt" jest zatrzymywa na.

2. Istnieje moż|iwość dobrowoInego zakończenia ,,pomocy na start,,.

3. Do chwi|i zakończenia ,,pomocy na start,, (1 rok) Podopieczni nie korzystaj4 ze środków finansowych zgromadzonych na
kontach imiennych, jeśIi zgromadzlli mniej nż 4 000 zł.

4. Środki finansowe W,,pomocy na start,,, mogq być przeznaczone wyłqcznie na pomoc podstawowq ($ 6).

5. Warunki brzegowe średniego, udokumentowanego dochodu netto na osobę we wspó|nym gospodarstwie domowym, które
wptywajq na procentowq wysokość refundacji w ,,pomocy na start,,:

1) do 1500,00 ztlosobę _ 1'oo% refundacji

2) 1501,00 zł _ I7oo,oo ztlosobę _ 80% refundacji

3) 1701,00 zt- 1800,00 zł/osobę _ 60% refundacji

4) powyżej 1800 ztlosobę _ nie przystuguje ,,pomoc na start,,. Podopieczni korzystajq jedynie ze środków finansowych
zgromadzonych na kontach imiennych.

6. Podopieczni nieposiadajqcy środków finansowych na kontach imiennych i korzystajqcy z ,,pomocy na start,, moga korzvstać
z pomocv dodatkowei - ograniczonej do potrzeb koniecznych - wtedy, gdy średni dochód na osobę netto nie przekracza
800 zt. Potrzeby konieczne to np. jedzenie, środki czystości (nie kosmetyki), koszty ogrzewania.

ss
W przypadku decyzji Rodziców |ub opiekunów Prawnych o zamiarze korzystania wyłqcznie ze środków zgromadzonych na
koncie imiennym Podopiecznego (darowizny i 1,5% podatku), bez ,,pomocy na start,,, nie obowiqzują warunki brzegowe
dochodu.
Pomoc finansowa udzie|ana jest w ramach posiadanych zasobóW finansowych na'koncie imiennym.
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Pomoc podstawowa dla wszystkich Podopiecznych.

Refundacja kosztów |eczenia i rehabi|itacji

W ramach pomocy podstawowej refundowane sq:

L Leczenie:

1) |eki wyszczegó|nione w kartach informacyjnych z klinik (tzw. wypisach), kserokopiach recept, a w przypadku
e-recept na zaświadczeniach/za|eceniach |ekarskich. Refundowane sq wytqcznie Ieki, które przyjmuje Podopieczny,

2) działania majqce na ce|u poprawę zdrowia i funkcjonowania Podopiecznego,'np.: wizyty u |ogopedy, psychologa,
okuIisty, ortopedy, integracja sensoryczna, rehabiIitacja iinne rodzaje terapii zaIecone przez specjaIistów'

Podstawq refundacji sq:

oryginały faktur (ppkt. 1), 2) powyżej), które powinny być wystawione na nazwisko nabywcy _ Rodzica lub opiekuna
Prawnego - z dopiskiem W uwagach wskazujqcym imię i nazwisko dziecka.



a) na odwrocie faktur Rodzic Iub opiekun Prawny zobowiqzany jest zamieścić:

. opis potwierdzajqcy kto jest odbiorcq wyszczegó|nionych Ieków Iub dziatań (ppkt. 1), 2) powyżej), jeśli nie ma w

uwagach dopisku wskazujqcego imię i nazwisko dziecka,
o podpis.

2, Zakup paIiwa w ce|u przejazdów na trasie: miejsce zamieszkania - k|inika i inne pIacówki medyczną w sposób następujqcy:

o zwrot 1.00% kosztów przejazdu dziecka na trasie: dom - k|inika - dom,
. zwrot 50% kosztów przejazdu bez dziecka na trasie j.W.

Podstawq refundacji sq:

a) kserokopie kart informacyjnych z k|inik a|bo poświadczenie pobytu dziecka w Przychodni onkohemato|ogicznej,
oddzia|e Jednego Dnia, innych ośrodkach medycznych Iub terapeutycznych,

b) oryginały faktur zakupu paIiwa, pokrywające się z datą na wyżej wymienionych dokumentach,

c) na odwrocie faktur Rodzic |ub opiekun Prawny zobowiqzany jest zamieścić:

r i|ość przejechanych kilometrów na trasie dom - k|inika - dom,

r informację, czy osoba kierujqca pojazdem powraca do miejsca swojego zamieszkania, gdy dziecko pozostaje

w szpitalu,

o termin - datę przejazdu,

d) w przypadku dojazdów komunikacjq pub|icznq i zakupu bi|etów PKP, PKs Iub innych środków transportu,
daty przejazdów muszq być zgodne z dokumentami wymienionymi w Iit. a).

W przypadku pobytu dziecka w innych ośrodkach medycznych, np': przychodni, gdzie nie ma moż|iwości uzyskania karty
informacyjnej, podstawq refundacji kosztów pa|iwa jest faktura zakupu pa|iwa opatrzona pieczqtkq przychodni ipieczqtkq
lekarza z jego podpisem.

Akceptowane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza, zawierajqce: imię inazwisko dziecka, PESEL dziecka, datę wizyty,
pieczqtkę ośrodka medycznego/przychodni i pieczqtkę |ekarza zjego podpisem.

Powyższe dokumenty muszq być opisane i podpisane przez Rodzica Iub opiekuna Prawnego.

7. Noclegi Rodzica lub Opiekuna w hotelu szpitalnym - dla jednej osoby.

Podstawq refundacji sq:

a) oryginaty faktur/rachunków, potwierdzajqcych pobyt w hoteIu przyszpitaInym wraz z kserokopiq karty informacyjnej
pobytu dziecka w szpitalu;

b) pobyt w hote|u jest uzasadniony ipodlega refundacji wówczas, gdy nie ma moż|iwości noc|egu przy dziecku,
na oddziale.

2. Rehabi|itacja iturnusy rehabi|itacyjne - koszty podróży

a) refundacja przejazdu na trasie: dom-ośrodek-dom odbywa się zgodnie z iIościq przebytych kiIometrów,

b) zwrot kosztów przejazdu odbywa się po wy|iczeniu zużycia paliwa: L/100 km.

1) Zabiegirehabilitacyjne

a) refundacja zabiegów rehabiIitacyjnych odbywa się na podstawie oryginałów faktur Iub rachunków,

b) wystawiajqcy fakturę |ub rachunek winien określić na dokumencie: dni wykonywania zabiegów, ich i|ość i czas

trwania. Na odwrocie Rodzic lub Opiekun Prawny opisuje i podpisuje dokument.

c) jeś|i wystawiajqcy fakturę |ub rachunek nie wyszczególni powyższych danych (dni, i|ość i czas), dokonuje tego Rodzic
lub Opiekun Prawny na odwrocie dokumentu i podpisuje.

2) Turnusy rehabi|itacyjne organizowane odpłatnie przez zewnętrze instytucje refundowane sq na podstawie faktur,
które zawierajq wyszczegó|nienie:

a) kosztów P'odopiecznego - rehabiIitacja, zakwaterowanie, wyżywienie,
b) kosztów jednego Rodzica Iub opiekuna Prawnego - wyłqcznie zakwaterowania i'wyżywienia.

Turnusy dotowane przez NFz refundowane sq przez Fundację w części kosztów nie ujętych dotacjq.

3) Turnusy rehabi|itacyjno - wypoczynkowe organizowane przez Fundację ,,Krwinka,, odbywajq się w miarę posiadania

odpowiednich środków finansowych, zabezpieczajqcych ich reaIizację.

Zasady:

a) wyjazd d|a uczestnikówturnusów jest bezptatny



b) uczestnikami mogq być Podopieczni oraz dziec| onko|ogicznie i hematoIogicznie chore, które nie sa
formalnymi Podopiecznymi Fundacji ,,Krwinka,, (mogq być pod opiekq innych organizacji pozarzqdowych)
obowiqzkowo z Rodzicem/opiekunem Prawnym oraz rodzeństwem (w miarę moż|iwości finansowych Fundacji).

c) o moż|iwości uczestnictwa dziecka w turnusie decyduje Iekarz prowadzqcy - onko|og/hemato|og,

d) każde dziecko onko|ogicznie chore może uczestniczyć jeden raz

w turnusie l - dzieci w trakcie intensywnego i podtrzymujqcego Ieczenia,

w turnusie ll - dla dzieci oo leczeniu.

Ze wzg|ędów medycznych |ekarz onko|og moŹe wnioskować o powtórny wyjazd dziecka.
Wznowa choroby przywraca uprawnienia do ponownego uczestnictwa w turnusach.
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Pomoc rozszerzona d|a Podopiecznych posiadajqcych środki finansowe na kontach imiennych,
Refundacja kosztów pomocy społecznej

W ramach pomocy rozszerzonej:

1) istnieje moż|iwość wnioskowania o refundację kosztów życia codziennego, w ceIu poprawy bytu materiaInego
Podopiecznego.

Zasady:

Komisja uwzg|ędnienia iIości osób w rodzinie, np. przy zakupie art. spożywczych, opału itp. Przy trzyosobowej rodzinie, koszt
dzie|ony jest na 3; przypadajqca na dziecko 1/3 kwoty pod|ega refundacji maksymaInie do 1000 zł na miesiqc.

Jeś|i zakupy dotyczq wyłqcznie potrzeb dziecka, czyli ubrania, buty, pomoce naukowe, sq one rozpatrywane w |ogicznych
iIościach.

2) p|anowany zakup przekraczajqcy 2 000 z|, na|eŻy uprzednio zgtosić do Fundacji w formie pisemnego podania o refundację
z uzasadnieniem potrzeby zakupu, w ce|u uzyskania akceptacjI Zarzqdu na catościowy, bqdź częściowy zwrot kosztów'

Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarzqdu naIeży przedtożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzajqce dokonanie zgtoszonego
wydatku.

S8

Postanowienia dotyczqce refundacji poniesionych kosztów

L. Fundacja dba o dobro wszystkich Podopiecznych podczas każdego etapu |eczenia, prawidtowe dysponowanie środkami
zgodnie z niniejszym Regu|aminem i postanowieniami statutu oraz Ustawq o fundacjach (DZ.u.1991 nr 1.6 poz. 203
z późniejszymi zmianami).

2. Refundacja poniesionych kosztów wykonywana jest w formie prze|ewu bankowego na osobisty rachunek bankowy Rodzica
lub Opiekuna Prawnego Podopiecznego Fundacji ,,Krwinka", wskazany w zawartym Porozumieniu.

3. Komisja może rozpatrywać dokumenty refundacyjne z okresu ]. miesiqca Wstecz od daty z|ozenia wniosku o przyznanie
statusu Podopiecznego Fundacji,,Krwinka".

4. Faktury i rachunki z |V kwartalu danego roku na|eźy zltoŻyćnajpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku.

5. Fundacja refunduje koszty na podstawie faktur i rachunków, które:

a) nie przekraczajq okresu 3 miesięcy od dnia ich wystawienia,

b) sq oryginałami, odręcznie podpisanymi przez Wystawiającego dokument,

c) zawierajq imię i nazwisko Nabywcy - Rodzica Iub opiekuna Prawnego (nie Podopiecznego),

c) w opisie/uwagach zawierajq imię i nazwisko Podopiecznego (nie dotyczy faktur za pa|iwo 5 6, pkt. 2),

d) każda faktura - na odwrocie - winna być opisana przez Rodzica |ub opiekuna Prawnego z okreś|eniem zasadności
zakupu i opatrzona jego czytelnym podpisem,

e) faktury powinny być pouktadane datami i ponumerowane,

f) Rodzic |ub opiekun Prawny dokonuje spisu ponumerowanych faktur w ,,Za|qczniku - zestawieniu kosztów leczenia
on koIogicznego,, dostępnym na stronie internetowej Fu ndacji,

c) Komisja obraduje średnio raz w miesiącu, faktury na|eży dostarczać do szesnasteBo dnia każdego miesiąca.

6. Fundacja może odmówić zwrotu poniesionych kosztów, jeśli:

a) przedstawione rachunki, faktury budzq wqtpIiwość co do ich merytorycznej rzeteIności, i|ości i ceIowości ponoszonych
kosztów, bqdź odstępujq od zasad okreś|onych w ReguIaminie,



b) dokumenty nie sq podpisanymi oryginatami |ub nie odpowiadajq pod względem forma|nym Wymogom okreś|onym

w niniejszym Regu|aminie oraz ustawie z dnia 29.09.7994 r' o rachunkowości (Dz.U.1994.Ift,59I z późniejszymi

zmianami).

7. ]ednorazowa łqczna kwota do refundacji nie powinna być niższa, niż 100,00 zt.

8. Fundacja nie refunduje:

a) wydatków nieudokumentowanych Iub niezasadnie poniesionych, niezgodnych z niniejszym ReguIaminem,

b) |eczenia w zakresie medycyny niekonwencjonaInej, chyba, że Iekarz prowadzqcy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej,

c) |eków i preparatów nie ujętych w,,Wykazie produktów |eczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP,', chyba,

że:

- oany preparat wyszczegó|niony jest w darowiŹnie ce|owej przy nazwisku konkretnego Podopiecznego i będzie

zaakceptowanV przez lekarza onkologa,

- dany preparat jest wskazany przez lekarza na karcie informacyjnej ze szpitala.

d) organizacji imprez okoIicznościowych, np. świqt, imienin, urodzin, komunii, chrzcin, ś|ubu, stypy,

e) kosztów organizacji pogrzebów i wykonania nagrobków.
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1. W przypadku skierowania Podopiecznego przez NFZ (na wniosek |ekarzy onko|ogów) na |eczenie poza granicami kraju,

pomoc finansowa na pokrycie innych kosztóW pobytu rozpatrywana jest jedynie w przypadku Podopiecznego, posiadajqcego

środki na koncie imiennym.

2. Jeś|i |eczenie zagraniczne nie jest finansowane przez NFZ, wówczas może odbywać się ono jedynie w ramach środków

zgromadzonych na koncie imiennym Podopiecznego.
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Na wniosek Kierownika K|iniki onkohematoIogicznej, wskazujqcy konieczność zakupu dla dziecka drogiego, specjaIistycznego Ieku

ratujqcego życie, Komisja może podjqć decyzję o jego sfinansowaniu ze środków zebranych na koncie imiennym (darowizny,

1,5% podatku).

W przypadku, gdy Podopieczny nie posiada środków na koncie imiennym, Fundacja może sfinansować zakup do kwoty 5 000 zł.

Jeśli koszt przekracza wymienionq kwotę, tego typu pomoc jest przyznawana, jeś|i Fundacja dysponuje odpowiednimi środkami

za bezpieczajqcymi jej udzielenie.

511

Zakończenie udzieIanego wsparcia

].. Zakończenie udzie|ania wsparcia finansowego Podopiecznym następuje:

1) gdy Podopieczny po roku korzystania z ',pomocy 
na start,, nie posiada środków zebranych na koncie imiennym,

2) automatycznie, gdy:

a) na koniec roku kalendarzowego saldo konta imiennego wynosi 0 zt; nie dotyczy Podopiecznych zapisanych

do Fundacji w grudniu danego roku,

b) w ciqgu 1 roku nie nastqpi żaden prze|ew refundacyjny,

3) wskutek rozwiqzania Porozumienia,

4) na skutek śmierci dziecka, wówczas Rodzic Iub opiekun Prawny

a) poinformuje Fundację drogq mai|owq, te|efonicznq |ub |istownq o śmierci Podopiecznego w terminie do 30 dni

kaIendarzowych, liczonych od następnego dnia po dacie zgonu,

b) przedłoży faktury, które zostaty zgromadzone przed zgonem Podopiecznego, w ciqgu okresu trwajqcego

nie dtużej niż 3 miesiqce od daty zgonu Podopiecznego,

c) moie ztożyć podanie (z kserokopiq aktu zgonu) z prośbq o udzie|enie zasitku w zwiqzku ze śmierciq dziecka

do kwoty f 0oo zt w przypadku posiadania środków na koncie imiennym.
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Postanowienia końcowe

1. Wsze|kie refundacje poniesionych kosztów odbywajq się zgodnie z zapisami Regu|aminu oraz statutu Fundacji i muszą

pozostawać w zwiqzku z jej ce|ami.

2. W przypadku braku wystarczajqcych środków finansowanych Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy refundacji kosztów

zwiqzanych z leczeniem Podopiecznych, którzy nie posiadajq środków zgromadzonych na kontach imiennych.

3. Informacje o Podopiecznym 'i o jego koncie imiennym, w tym dane osobowe i finansowe sq zabezpieczone i traktowane
przez Fundację jako poufne' Nie sq one udostępniane osobom nieupoważnionym.

4. W przypadku stwierdzenia przez Fundację ,,Krwinka,, prowadzenia zbiórki darowizn i kwot 1,5% podatku w innej organizacji

pozarzqdowej, w szczegó|ności gdy Podopieczny korzysta z ,,pomocy na start,,, następuje natychmiastowe zaprzestanie

wypłaca nia refundacji oraz cofn ięcie Statusu Podopiecznego.

5. ograniczenie wskazane w 5 12 p.4 nie dotyczy:

a) zbiórek charytatywnych (finansowych) prowadzonych poprzez np' Fundację siepomaga.p|, W sytuacji, gdy została ona

założona przez Fundację,,Krwinka,,,

b) sytuacji otrzymywania przez Podopiecznego darów rzeczowych od innych organizaĄi pozarzqdowych.

6. Niewykorzystane środki, pozostajqce na kontach imiennych po zakończeniu |eczenia przeznaczane sq na ce|e statutowe

Fundacji - pomoc innym dzieciom onkologicznie chorym.

7. Status Podopiecznego utrzymuje się po uzyskaniu petnoletności dziecka i może trwać do czasu zakończenia |eczenia chorób

wtórnych, wynikajqcych z pierwotnej choroby onkoIogicznej, jedynie w ramach zebranych środków na koncie imiennym.

7. iadne z postanowień Regu|aminu nie może stanowić podstawy roszczenia wobec Fundacii.

8' Treść niniejszego ReguIaminu decyzjq Zarzqdu może uIec zmianie w dowolnym czasie.

9. Środki zgromadzone na koncie imiennym nie pod|egajq oprocentowaniu.

10' Wszelkie koszty zwiqzane z obstugq i zarzqdzaniem kontami imiennymi, pokrywane sq ze środków,wtasnych Fundacji.

It. Adres e-mail: fundacia@krwinka.pl oraz adres e-mail wskazany w Porozumieniu przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego

Podopiecznego, sq adresami kontaktowymi.

Rodzic lub Opiekun Prawny Podopiecznego:

a) wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji drogq e-mai|owq wszeIkich wiadomości,

b) wyraża zgodę na to, aby wiadomości przekazywane Fundacji z jego adresu byty traktowane przez Fundację jako

oświadczenia woli,

c) zrzeka się wsze|kich roszczeń wobec Fundacji, jakie mogtyby wystqpić w zwiqzku z nieprawidtowościami powstatymi

w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tq drogq wiadomości przez osobę nieupoważnionq.

L2. W przypadku zaistnienia zmian w Regulaminie, Rodzic lub Opiekun Prawny Podopiecznego przyjmuje jego

nowq treść zamieszczonq na stronie internetowej www.krwinka.orH, tym samym utrzymujqc przez dziecko

Status Podopiecznego Fundacji,,Krwinka".

13. Decyzjq łarzqdu, niniejszy Regulamin obowiqzuje od dnia 30 czerwca fo22 r,

Fundacji dla Dzieci z i Nowotworowymi,, Krwinka"
W imieniu Zarzadu


