REGULAMIN FUNDACJI TVN „nie jesteś sam” oraz zasady przyznawania pomocy w
sprawach indywidualnych
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI TVN NIE
JESTEŚ SAM

I. Postanowienia ogólne
1. Fundacja TVN opracowała niniejszy regulamin udzielania pomocy społecznej (zwany dalej
„Regulaminem”) na podstawie par. 5 ust. 3 Statutu Fundacji TVN nie jesteś sam (dalej:
„Fundacja TVN”) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013
r., poz. 182, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, j.t. ze zm).
2. Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy
społecznej z powodu:
a. niepełnosprawności
b. długotrwałej lub nieuleczalnej choroby
c. ubóstwa
d. bezrobocia
e. zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,
f. sieroctwa
g. przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.
3. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym
wskazanym w punkcie 4 poniżej jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc
społeczną w Fundacji TVN.
4. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza 1.500 zł.
5. Za dochód, wymieniony w punkcie 4 uważa się przychód netto z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku.
6. Do dochodu nie wlicza się:
a. zasiłków celowych
b. specjalnych zasiłków celowych
c. świadczeń jednorazowych
d. świadczeń w naturze

e. pomocy materialnej uzyskanej z innej organizacji non-profit
f. nieodpłatnych świadczeń opiekuńczych
g. pomocy rzeczowej
h. posiłków

II. Zakres pomocy
1. Fundacja TVN przyznaje pomoc wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach:
a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi
medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie
faktur i rachunków wystawionych na Fundację TVN.
b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów
higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur
i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji TVN
c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i
innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp.,
przekazane bezpośrednio podopiecznemu.

III. Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną
1. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną zobowiązane są do złożenia formularza
zgłoszeniowego, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać
pod adres: Fundacja TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Formularz
zgłoszeniowy nie może być odesłany drogą mailową.
Wymagane dokumenty to:
a. W przypadku pomocy społecznej na zakup leków, materiałów medycznych, artykułów
higienicznych i pielęgnacyjnych, o których mowa w punkcie II 1 b:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i koszty leczenia (faktura z apteki może
być potwierdzeniem kosztów leczenia tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez lekarza
podpisem i pieczątką)
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
- oświadczenie apteki
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze,
alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby
pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym
b. W przypadku pomocy społecznej na usługi medyczne, rehabilitację, operacje i zabiegi
medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne, o których mowa
w punkcie II 1 a:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę oraz konieczność rehabilitacji, usługi
medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
- kosztorys rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych lub
dokument pro forma wystawiony na Fundację TVN
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze,
alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby
pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym
c. W przypadku pomocy społecznej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, o
których mowa w punkcie II 1 b:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu)
- faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie
- zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze,
alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o

statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby
pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

d. W przypadku pomocy społecznej na zakup żywności, środków sanitarno – higienicznych,
odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb oraz na opłacenie rachunków za prąd, gaz,
czynsz, wodę itp., o których mowa w punkcie II 1 c:
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze,
alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby
pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym

IV. Procedura udzielania pomocy społecznej
1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy społecznej podejmuje Prezes Zarządu
Fundacji TVN wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji TVN lub dwóch Członków Zarządu
Fundacji TVN działających wspólnie.
2. Decyzje podejmowane są na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów,
których wiarygodność sprawdzana jest przez pracowników działu dokumentacji i które po
sprawdzeniu opisywane są w formie skróconej dla Zarządu Fundacji.
3. W przypadku gdy kwota udzielanej pomocy społecznej przewyższa 30 000 zł. na osobę
decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z dwoma Członkami Zarządu
Fundacji TVN lub trzech Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.
4. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w Regulaminie, uchwały
podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji
„Fundacja TVN nie jesteś sam”.
5. Fundacja TVN w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym
porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji.
6. Fundacja TVN przyznając świadczenie społeczne nie będzie zawierać z podopiecznym
umowy darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego.

V. Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie określane są w dokumencie - Zasady
przyznawania pomocy Fundacji TVN „nie jesteś sam”.
2. Fundacja TVN nie będzie świadczyła pomocy społecznej we współpracy z organami
administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacji zadań zleconych przez
te organy.
3. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy społecznej,
pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia wszelkie warunki przewidziane
statutem i Regulaminem.
VI. Załączniki do regulaminu
1. Wzory porozumienia o udzieleniu pomocy społecznej.
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - usługi medyczne
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - rehabilitacja
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - sprzęt
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - apteki
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - świadczenie jednorazowe
Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej - świadczenia kwartalne
***************************************************************************
***

Zasady przyznawania pomocy Fundacji TVN nie jesteś sam („Fundacja TVN”)
I . Ograniczenia Fundacji w zakresie rodzajów udzielanej pomocy:
1. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o
udzielenie pożyczek finansowych.
2. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę
ich zadłużenia : bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.
3. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę
zadłużenia w placówkach medycznych tj. szpitale, hospicja, apteki i inne instytucje.
4. Fundacja TVN nie udziela pomocy w zakresie informowania, konsultacji medycznych tj.
leki, instytucje medyczne, lekarze.

5. Fundacja TVN nie finansuje i nie współfinansuje operacji zagranicznych rehabilitacji,
zakupu sprzętu i leków poza granicami Polski dla dzieci jak i osób dorosłych.
6.

Fundacja TVN nie udziela pomocy rzeczowej osobom fizycznym.

7. Fundacja TVN nie udziela pomocy finansowej w zakresie medycyny
niekonwencjonalnej tj. zakupu leków, leczenia i rehabilitacji.
8. Fundacja TVN nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą
poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do
udokumentowania np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem wniosku
9. Fundacja TVN nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku
dochodowego na konkretne osoby.
10. Fundacja TVN nie udostępnia swojego bankowego konta jak również nie pośredniczy w
zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji.
II.

Zasady przyznawania pomocy w sprawach indywidualnych:

1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji TVN wyłącznie
drogą pisemną (list, mail).
2. Na podstawie listu Fundacja TVN podejmuje wstępne decyzje. W odpowiedzi
przesyłamy odmowę lub formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać, dołączyć
wymagane dokumenty i odesłać pod adres: Fundacja TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza
166, 02-952 Warszawa. Formularz zgłoszeniowy nie może być odsyłany drogą mailową.
3. Fundacja TVN rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od osób, które
dostarczą formularz zgłoszeniowy oraz komplet wymaganych dokumentów, którymi mogą
być w szczególności: zaświadczenie o dochodach (wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury,
alimenty itp.), zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w liście, zawierające
również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu
medycznego/rehabilitacyjnego itp., kopia faktury/faktury pro forma, opinia o rodzinie z
Ośrodka Pomocy Społecznej (tzw. karta informacyjna), podpisana deklaracja zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie
prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku
bądź sposobu udzielania przez Fundację TVN pomocy w danym przypadku. Zasady oraz
zakres udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) określa
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI TVN NIE
JESTEŚ SAM.
4. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja TVN zastrzega sobie
prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do aptek. Ubiegający się o pomoc
zobowiązany jest do znalezienia na własną rękę apteki, w której będzie się zaopatrywał oraz
do przedłożenia otrzymanego uprzednio od Fundacji TVN oświadczenia dotyczącego
akceptacji przez aptekę współpracy z Fundacją TVN na poniższych zasadach:
- przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej
w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją TVN a podopiecznym, apteka

wystawia fakturę VAT lub fakturę pro forma,
- nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny Fundacji TVN, a płatnikiem jest Fundacja
TVN
- apteka przesyła kopię faktury VAT lub fakturę pro forma na adres Fundacji TVN,
- Fundacja TVN dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury,
- Fundacja TVN pokryje należności wynikające z wystawionej faktury wyłącznie do kwoty
umowy darowizny zawartej z podopiecznym.
5. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego
itp. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie
gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych
środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp.
6. W przypadku wniosku o dofinansowanie zabiegów
rehabilitacyjnych/medycznych/operacyjnych itp. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do
wpłacania środków finansowych wyłącznie do ośrodka
rehabilitacyjnego/szpitala/rehabilitanta itp. na podstawie oryginału faktury/rachunku
wystawionego na Fundację TVN z adnotacją, że zabieg dotyczy osoby, która wcześniej
otrzymała od Fundacji TVN pismo informujące o wysokości dofinansowania i sposobie
realizacji płatności.
7. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja TVN zastrzega sobie
prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu zarządu.
8. Fundacja TVN zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i z
dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i
regulaminem zostały spełnione.
9. Wszystkie prośby kierowane do Fundacji TVN będą rozpatrywane tylko po przesłaniu
podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adres: Fundacja
TVN „nie jesteś sam”, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
III.

Postanowienia ogólne w zakresie zasad przyznawania świadczeń
1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy podejmuje Prezes Zarządu
Fundacji TVN wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji TVN lub dwóch Członków
Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.
2. Decyzje podejmowane są na podstawie przeprowadzonych i opisanych wcześniej
wywiadów przygotowanych w formie pisemnej przez pracowników –
dokumentalistów.
3. W przypadku gdy kwota udzielanej pomocy przewyższa 30 000 zł. na osobę decyzje
podejmuje Prezes Zarządu Fundacji TVN wspólnie z dwoma Członkami Zarządu
Fundacji TVN lub trzech Członków Zarządu Fundacji TVN działających wspólnie.
4. W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w niniejszym dokumencie,
uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu
Fundacji „Fundacja TVN nie jesteś sam”.

