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  Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

poniżej umieszczamy zasady ubiegania się o pomoc finansową                                         

w Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim  

 

 

UWAGA: niżej opisane zasady NIE DOTYCZĄ dofinansowania do: turnusów rehabilitacyjnych                   

w specjalistycznych Ośrodkach (gdyż na tego rodzaju pomoc organizujemy oddzielne 

Akcje Charytatywne) oraz terapii indywidualnych. 

 

 

Pomoc finansowa może być przyznana osobie niepełnosprawnej.  
Osoba ubiegająca się o pomoc finansową od Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim dalej nazywana 
jest Osobą Niepełnosprawną.  
 
Jednym z warunków przyznania pomocy finansowej jest podpisanie przez Osobę Niepełnosprawną lub jej 
opiekuna prawnego umowy darowizny pieniężnej, w której określone będą zasady oraz sposób 
wydatkowania przyznanych środków pieniężnych. Umowę darowizny pieniężnej podpisuje się 
po uprzednim przesłaniu dokumentów wskazanych poniżej. Fundacja może prosić o uzupełnienie 
dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczny skład 
wymaganej dokumentacji zależny jest od  sytuacji konkretnej Osoby Niepełnosprawnej.   
 
 
Podkreślamy, że wysłanie dokumentów nie gwarantuje przyznania pomocy finansowej.  

 

 

W celu ubiegania się o pomoc finansową, należy przysłać na adres mailowy Fundacji: info@Tuwim.org  
niżej wymienione dokumenty: 
 
 

I. DOKUMENTY PODSTAWOWE 
(należy dostarczyć we wszystkich przypadkach ubiegania się o pomoc): 

 

 
1) podanie o pomoc finansową zawierające opis sytuacji zdrowotnej, finansowej, rodzinnej, w tym 

osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym z Osobą Niepełnosprawną podpisane 
przez nią samą lub, gdy jest to osoba niepełnoletnia, ubezwłasnowolniona, lub z innego powodu 
niezdolna do złożenia podpisu, przez jej opiekuna prawnego; 

2) FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH;  
3) skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Osoby Niepełnosprawnej; 
4) skan decyzji (z MOPS-u/GOPS-u/Urzędu Miasta) o pobieraniu przez Osobę Niepełnosprawną lub na 

jej rzecz zasiłku rodzinnego w latach: 2017,2018,2019,2020; 
5) skan informacji o sytuacji materialno-bytowej (z MOPS-u/GOPS-u/Urzędu Miasta) Osoby 

Niepełnosprawnej i jej rodziny; 
6) skan odpisu skróconego aktu urodzenia Osoby Niepełnosprawnej. 
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II. DOKUMENTY DODATKOWE: 
(należy dostarczyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

i/lub zaopatrzenia ortopedycznego): 
 

 
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i/lub wyrobów 
medycznych do wyżej wymienionych DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH należy dodatkowo 
dołączyć: 
1) skan zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Osoby Niepełnosprawnej wydane przez specjalistę 

prowadzącego leczenie, zawierającego informację o wskazanym sprzęcie rehabilitacyjnym i/lub 
wyrobach medycznych; 

2) skan faktury proforma dotycząca  ww. sprzętu i/lub wyrobów medycznych; 
3) skan decyzji o przyznaniu Osobie Niepełnosprawnej dofinansowania do zakupu wskazanego w ww. 

zaświadczeniu lekarskim sprzętu i/lub wyrobów medycznych, przez darczyńców innych niż 
Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, ze wskazaniem całkowitej wysokości przyznanego 
dofinansowania (LUB pisemne oświadczenie o braku takiego dofinansowania); 

4) pisemną informację o ilości zgromadzonych własnych środków finansowych Osoby 
Niepełnosprawnej, lub zgromadzonych na jej rzecz na powyższy cel (LUB pisemne oświadczenie                 
o braku własnych środków na ten cel). 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

     Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów oraz zasięgnięciu opinii Członków 
Komisji Lekarskiej działającej przy Fundacji, decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmie Zarząd 
Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim.  
  
     Jednocześnie informujemy, że Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim nie refunduje wcześniej 
poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań o pomoc finansową na zapłacenie otrzymanych już  
faktur. 

 


