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Regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu  

„Recepta na zdrowie 5” 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady przyznawania pomocy w ramach 

Projektu „Recepta na zdrowie 5” (zwanego dalej  „Projektem”), realizowanego w ramach 

działalności statutowej Fundacji „Jesteśmy Blisko” z siedzibą we Włoszczowie. Budżet Projektu 

wynosi 100 tys. złotych i w całości pochodzi z budżetu Fundacji „Jesteśmy Blisko”  z siedzibą we 

Włoszczowie (zwanej dalej „Fundacją”).  

2. Celem Projektu jest wsparcie mieszkańców powiatu włoszczowskiego i okolic w zakupie leków i 

środków medycznych. 

3. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach Projektu są mieszkańcy 

powiatu włoszczowskiego, których dochód brutto rodziny nie przekracza 1950 zł na osobę,  

a stan zdrowia wymaga konieczności stałego przyjmowania leków („Beneficjent”). 

4. Beneficjent/jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, celem uzyskania pomocy w ramach 

Projektu, wypełnia formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu (wzór 

formularza od 16 maja jest zamieszczony na stronie internetowej Fundacji 

www.jestesmyblisko.pl oraz jest dostępny w siedzibie Fundacji we Włoszczowie przy ul. 

Jędrzejowskiej 79C) i składa go w siedzibie Fundacji lub przesyła na adres siedziby Fundacji. 

5. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, należy dołączyć  

dokumenty potwierdzające konieczność przyjmowania leków przez Beneficjenta w ramach 

procesu jego leczenia, np. karty leczenia szpitalnego,  zaświadczenie od lekarza.  

6. Dokumentację zgłoszeniową, o której mowa w pkt. 4 i 5 Regulaminu należy składać w terminie 

od 16 maja do 31 maja 2022r. 

7. Złożenie niekompletnego formularza zgłoszeniowego, (brak wymaganych dokumentów, brak 

podpisów) wypełnionego błędnie lub niezgodnie z wymaganiami Regulaminu w tym zakresie, 

może skutkować odrzuceniem wniosku.  

8. Jedynie kompletny wniosek, tj. złożony na formularzu wskazanym w pkt. 4 wraz z wymaganymi 

dokumentami, stanowi podstawę do podjęcia przez Komisję decyzji o przyznaniu bądź odmowie 

przyznania pomocy osobie w ramach Projektu. 

9. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Projektu rozpatrywane są przez Komisję powołaną  

w tym celu przez Fundację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

10. Wysokość przyznanej pomocy w ramach Projektu jest uzależniona od sytuacji życiowej i 

materialnej Beneficjenta. 

11. Komisja zbiera się po wpłynięciu co najmniej 5 (pięciu) wniosków, odpowiadających wymogom 

formalnym i merytorycznym przewidzianych w Regulaminie. 

12. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy pomimo kompletności wniosku.  

13. O przyznaniu pomocy w ramach Projektu Fundacja informuje Beneficjenta lub osobę działająca 

w jego imieniu. 

14. Pomoc, realizowana w ramach Projektu, udzielana jest w postaci decyzji przyznania pomocy 

uprawniających do bezgotówkowego zakupu leków i środków medycznych (np. gleukometr wraz 
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z akcesoriami, ciśnieniomierz itp.), które mogą być realizowane w aptekach i sklepach 

medycznych do wysokości przyznanej pomocy.   

15. Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć się z pomocy (każdorazowo nie później niż do 15 dnia 

każdego miesiąca dostarczyć FV za zakup leków lub środków medycznych do biura Fundacji).  

16. Zrealizowane wsparcie podlegać będzie szczegółowej weryfikacji. W sytuacji gdy Beneficjent 

pomocy otrzymane wsparcie przeznaczy niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązany będzie do 

zwrotu kosztów przyznanej pomocy do wysokości wartości niezgodnie wydanych środków.  

17. Za niezgodne wydanie środków uznaje się, zakup leków lub środków medycznych 

nieznajdujących uzasadnienia w przyjmowaniu / stosowaniu, przez Beneficjenta pomocy w 

ramach jego przewlekłego stanu chorobowego.  

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022 rok. 


