
 

Regulamin udzielania pomocy społecznej  

przez Fundację „Wawel z Rodziną” 

   

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Pomoc społeczna ma na celu wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka.   

  

2. Zgodnie z par. 9 Statutu  Fundacji, Fundacja udziela pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzicom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób, pomocy domom dziecka i rodzinom zastępczym, pomocy krzywdzonym 

dzieciom i rodzinom; 

 

3. Pomoc społeczna może być udzielana: 

- na rzecz dzieci z domów dziecka, z rodzinnych domów dziecka, z rodzin zastępczych; 

- na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, rodzin 

wielodzietnych i ubogich; 

- na rzecz instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy na rzecz wyżej wymienionych 

dzieci oraz rodzin; 

- na rzecz placówek oświatowych realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu  

poszerzenie wiedzy uczniów, wyrównanie ich poziomu edukacyjnego, zwiększanie potencjału 

życiowego. 

4. Osoby ubiegające się o udzielenie pomocy społecznej mogą być kierowane przez: 

- instytucje wspierające; 

- pedagogów szkół; 

- pracowników socjalnych; 

- pedagogów placówek opiekuńczo – wychowawczych;  

- inne instytucje oraz organizacje, 

a także mogą samodzielnie zgłaszać się do Fundacji.  

5. Rodzaje pomocy:  

-  świadczenia pieniężne: 

a)  zasiłek stały, 



b)  zasiłek okresowy, 

c)  zasiłek celowy 

 

 -  świadczenia niepieniężne: 

a)  pomoc rzeczowa,  

b)  posiłek, 

c)  udział w realizacji określonego programu edukacyjnego. 

d)  poradnictwo specjalistyczne, 

e)  usługi opiekuńcze, 

6. Źródłem finansowania udzielanej pomocy społecznej są środki Fundacji, w tym środki  

pieniężne pozyskane od podatników w wysokości 1 % podatku. 

 

Warunki udzielenia pomocy społecznej  

§2 

1. Złożone wnioski o udzielenie pomocy rozpatruje Zarząd Fundacji określając wysokość 

przydzielonej pomocy finansowej lub świadczenia niepieniężnego. 

2. Przy przyznawaniu pomocy Zarząd Fundacji kieruje się następującymi kryteriami: 

- sytuacja rodzinna i materialna osoby ubiegającej się o pomoc, 

- wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, 

- rodzaj planowanych przez placówki oświatowe zajęć edukacyjnych pod kątem 

wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz zwiększania ich potencjału życiowego. 

3. Ostateczne decyzje dotyczące udzielenia pomocy społecznej  podejmowane są na 

podstawie indywidualnych rozmów Zarządu Fundacji z osobami i przedstawicielami 

placówek oświatowych. 

4. Na prośbę Zarządu Fundacji osoba ubiegająca się o otrzymanie pomocy społecznej 

zobowiązana jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność 

ubiegania się o pomoc. 

5. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.  

 

Ustalenia końcowe 

§3 

1. Regulamin zostaje wprowadzony w życie uchwałą Zarządu nr 26 z dnia 2 sierpnia 2010 r. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 



3. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w takim samym trybie jak uchwalenie Regulaminu. 

4.  W postępowaniu w sprawie świadczeń z tytułu pomocy społecznej Zarząd Fundacji kieruje 

się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr 

osobistych. W szczególności nie podaje do wiadomości publicznej nazwisk osób 

korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Zarząd 

Fundacji.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


