Regulamin Fundacji „EQUUS” z siedzibą w Poznaniu
Oraz ogólne zasady przyznawania pomocy

§1

Regulamin udzielania pomocy przez Fundację „EQUUS” z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Fundacją,
został opracowany przez Zarząd Fundacji w oparciu o Statut Fundacji z dnia 16.08.2018 r. roku.

§2

1. Fundacja niesie pomoc społeczną osobom dotkniętym schorzeniami onkologicznymi,
hematologicznymi i trudno uleczalnymi, ofiarom wypadków, osobom oczekującym na trudne
bądź drogie zabiegi medyczne, dzieciom i rodzinom dzieci uzależnionych od środków
odurzających i psychotropowych, dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, osobom biednym, instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym
będącym w trudnej sytuacji materialnej, placówkom wychowawczym, oświatowym i
opiekuńczym, szpitalom i placówkom medycznym, osobom bezdomnym, osobom dotkniętym
schorzeniami o podłożu psychicznym, parom bezpłodnym lub mającym problem z zajściem w
ciążę, osobom bezrobotnym, ofiarom oszustw, pomyłek lekarskich, omyłkowych wyroków
sądowych i administracyjnych, rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym
przemocą w rodzinie, molestowaniem psychicznym i fizycznym, sportowcom, artystom,
osobom publicznym, celebrytom i ich rodzinom, którzy ulegli wypadkom, lub których
dotknęły trudnouleczalne schorzenia. Fundacja podejmuje i wspiera działania w zakresie
upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

2. Fundacja wspiera osoby szczególnie uzdolnione, nie mogące realizować swoich przedsięwzięć
z uwagi na niedostatek środków finansowych.

3. Fundacja udziela pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym, szpitalom
i placówkom medycznym.

4. Fundacja podejmuje i wspiera działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

5. Fundacja promuje działalność charytatywną i wolontariat.

§3

Pomoc Fundacji może być udzielana jako:

1. Pomoc materialna, w następującej formie:
a) Nagrody rzeczowe
b) Fundowanie stypendiów
c) Finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
d) Finansowanie zabiegów medycznych, kuracji, rehabilitacji
e) Zakup leków i środków medycznych
f)

Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów potrzebnych do realizacji potrzeb
życia codziennego

g) Finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
h) Finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży
i)

Wyposażenie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny

j)

Finansowanie inwestycji polegających na budowie, remontach lub modernizacjach
placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej

2. Pomoc niematerialna, w następującej formie:
a) Pomoc psychologiczna

b) Pomoc terapeutyczna
c) Pomoc prawna

§4

1. Pomoc materialną i niematerialną przyznaje Zarząd Fundacji na pisemny wniosek.

2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej lub niematerialnej musi być sporządzony na
Formularzu Zgłoszeniowym według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji i stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek może być złożony tylko przez ubiegającą się o pomoc osobę pełnoletnią lub przez
opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

4. Wniosek powinien być poparty stosownymi dokumentami oraz stosownymi oświadczeniami,
których wzory stanowią załączniki do Formularza Zgłoszeniowego.

5. Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

6. Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie.

7. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do zaproponowania
indywidualnych zasad przygotowania i składania wniosku o pomoc, ustalonych przez Zarząd
Fundacji.

§5

1. O przyznaniu lub odmowie pomocy, a także o formie, zakresie i sposobie rozliczania
udzielanych świadczeń decyduje Zarząd Fundacji indywidualnie w każdym przypadku.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy, chociażby z wniosku i z
dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone Statutem
Fundacji i niniejszym Regulaminem zostały spełnione.

3. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany formy, zakresu i
sposobu rozliczania udzielanej pomocy. Zmiana następuje na podstawie ustaleń Zarządu
Fundacji podjętych na posiedzeniu Zarządu.

4. W szczególnych przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie Fundacja zastrzega
sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu
Zarządu.

5. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z wnioskiem o udzielenie
pożyczek finansowych.

6. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich
zadłużenia bankowego, kredytowego, w placówkach medycznych i innych instytucjach.

§6

1. Osoby korzystające z pomocy Fundacji zobowiązane są do informowania Zarządu Fundacji o
wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, sposobów kontaktowania się oraz
zmianie sytuacji rodzinnej i finansowej podopiecznego i jego opiekunów prawnych.

2. Osoby korzystające z pomocy Fundacji zobowiązane są do stałego utrzymywania kontaktu z
Fundacją, informowania o zaspokojeniu potrzeb podopiecznych z innych źródeł i minimum
comiesięcznego aktualizowania informacji o stanie zdrowia podopiecznego (zaświadczenia
lekarskie, opinie, wypisy ze szpitala itp.).

3. Fundacja posiada jedno konto, na które Darczyńcy wpłacają dobrowolne datki podając w
tytule wpłaty Imię i Nazwisko podopiecznego. W przypadku nie podania powyższych danych,
dobrowolna wpłata zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Na życzenie
podopiecznego Fundacja Equus może założyć indywidualne subkonto dla danego
podopiecznego. W zamian za obsługę od każdej otrzymanej kwoty Fundacja Equus potrąca
sześć procent na promocję i obsługę Fundacji. Kwota widoczna w indywidualnych Panelach
Podopiecznego jest kwotą wolną od potrąceń. Potrącenia Fundacji Equus, opłat zewnętrznych
operatorów płatności i zewnętrznych portali zbiórkowych (jeśli za ich pomocą były zbierane
datki), uwzględniona będzie przy przekazywaniu darowizny Podopiecznemu.
4. Fundacja Equus organizuje także festyny, eventy, koncerty dla Podopiecznych w ramach
zbiórek publicznych, na które zgody udzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Listę aktualnie prowadzonych zbiórek publicznych prowadzonych przez
Fundację Equus jest dostępny na stronie www.zbiorki.gov.pl. Od organizacji imprez w ramach
zbiórki publicznej Fundacja nie pobiera żadnych opłat. Jedynymi kosztami są rzeczywiste
koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, której orientacyjny koszt został zaakceptowany
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dostępny na stronie
www.zbiorki.gov.pl. Przekazywanie darowizn następuje na takich samych zasadach jak w §6
pkt.3.

5. W przypadku, gdy podczas zbiórki dobrowolnych datków na konto nastąpi śmierć
podopiecznego lub gdy podopieczny zrezygnuje ze współpracy z Fundacją lub gdy
podopieczny nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu (w szczególności §6 pkt.2)
niewykorzystane środki zostają przeznaczone na cele statutowe, między innymi zostaną
rozdysponowane wśród podopiecznych wyznaczonych przez Zarząd Fundacji.

6. W przypadku wykorzystania środków przez osoby korzystające z pomocy Fundacji niezgodnie
z przeznaczeniem, Fundacja skorzysta ze stosownych środków prawnych w celu ich
odzyskania.

7. Faktury za udzieloną pomoc muszą być wystawione na:
Fundacja „EQUUS” w Poznaniu
Os. Władysława Łokietka 1 d / lok. 31
61-616 Poznań
NIP: 7792454021

I wysłane w oryginałach przesyłką rejestrowaną na powyższy adres
Fundacji:

§7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji „EQUUS” z siedzibą w
Poznaniu.

