
 

REGULAMIN  UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

FUNDACJI DAR SERCA SKAWINA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Podstawę prawną do opracowanie niniejszych regulaminu stanowią: 

● Statut Fundacji
● Regulamin pracy Zarządu Fundacji 
● Ustawę o pomocy społecznej

 

2. Prawo do pomocy materialnej i rzeczowej przysługuje mieszkańcom Miasta i Gmniny Skawina

3. Pomocy  udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w statucie, z powodu: 

● ubóstwa, 
● sieroctwa, 
● bezdomności, 
● potrzeby ochrony macierzyństwa, 
● bezrobocia, 
● niepełnosprawności, 
● długotrwałej choroby, 
● zdarzeń losowych,
●bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub 

narkomanii, 
● klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

1. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym jest 

warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc w Fundacji. Prawo do pomocy pieniężnej 

lub rzeczowej  przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego w wysokości  brutto 0,7 płacy minimalnej ogłaszanej przez 

MPiPS.

 

Do dochodów nie wlicza się: 

● alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób, 
● jednorazowych świadczeń socjalnych, 
● świadczeń w naturze, 

W razie wystąpienia rażących dysproporcji, między wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją 

majątkową stwierdzoną przez Zarząd Fundacji, Zarząd może odmówić przyznania pomocy

 

§ 2

 

Zakres przedmiotowy pomocy

1. Zarząd Fundacji przyznaje zapomogi w następującej formie:

a) zapomogi pieniężnej

b) pomocy rzeczowej 



d) paczek okolicznościowych 
2. Zapomoga może być przeznaczona tylko na cel wskazany we wniosku

 

§3

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc Fundacji

1. Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy , zobowiązane są do współpracy z Zarządem 

Fundacji w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa 

podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich 

celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich 

nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania pomocy.
2. W przypadku przyznania pomocy okresowej osoby i rodziny, korzystające z nich 

są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która 

wiąże się z podstawą do przyznania pomocy. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu 

Fundacji może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść beneficjenta. 

 

§ 4

Tryb udzielania pomocy materialnej i rzeczowej

1. Tryb przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów: 

a)  Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy osoby ubiegającej się o pomoc do Biura 

Zarządu Fundacji  (zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za 

zgodą ubiegającego się o pomoc). 

b) Rozeznanie przez Zarząd Fundacji sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o 

pomoc, w razie konieczności zasięgnięcie pomocy prawnej lub specjalistycznej. 

c) Podjęcie decyzji  w sprawie udzielenia pomocy i zawiadomienie o niej  osoby ubiegającej 

się o pomoc.

d) Realizacja przyznanych świadczeń. 

                     § 5                        

Realizacja świadczeń

1. Realizacja pomocy pieniężnej odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie Fundacji lub 

na konto osobiste. 
2. Niektóre ze świadczeń realizowane są w formie rzeczowej poprzez zakup przez Fundację 

lub zakupu rzeczowej we wskazanym sklepie (żywność).

§ 6    

Postanowienia końcowe

1. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Fundacji są zobowiązane do udokumentowania 

swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia 

szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowe informacje o wymaganych 

dokumentach zawiera wniosek o udzielenie pomocy. stanowiący załącznik do regulaminu. W 

przypadku niedostarczenia wymaganych zaświadczeń pomoc nie będzie udzielana.
2. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanej zapomogi zgodnie ze 



złożonym wnioskiem.
3. Decyzja w sprawach pomocy jest odnotowywana na wniosku. 
4. Od decyzji Zarządu Fundacji odwołanie nie przysługuje.
5. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do 

udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Zarządu. 
6. Fundacja zastrzega sobie także prawo do odmówienia pomocy chociażby z wniosku 

i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem 

i regulaminem zostały spełnione (dotyczy to osób łamiących zasady współżycia społecznego, 

które zostaną skreślone z listy beneficjentów)
7. Postanowienia niniejszego regulaminu po zweryfikowaniu ich praktycznej przydatności w 

działalności Fundacji oraz po/i zdobyciu nowych doświadczeń niniejszy "Regulamin." zostanie 

znowelizowany.

 


