Fundacja
Spectrum Liberi
ul. Powstańców 70/ 3
41-500 Chorzów

Deklaracja przystąpienia do Programu Pomocy

NIP: 627-273-50-61
REGON: 243218647
KRS: 0000455720
MilleniumBank
32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

w Chorzowie pomiędzy:

zawarta dnia...............................

Fundacją „Spectrum Liberi", zwaną dalej "Fundacją", reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu: Małgorzatę Kolisko-Nagły

a Podopiecznym/ Rodzicem/ lub innym prawnym opiekunem Podopiecznego:
(niewłaściwe skreślić)

a) Panią/ Panem.............................................................................................

zamieszkałą/ -ym:..................,

.........................................., ............................................., ..................
miejscowość

kod pocztowy

legitymującą/ -ym się dowodem osobistym:

ulica

nr domu/ mieszkania

.............................................................................,
seria i numer

b) działającymi w imieniu i na rzecz:

................................................................................................

(w przypadku, gdy Podopieczny jest osoba pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną częściowo lub całkowicie, wypełnia się tylko punkt "a"")

§1
1. Zawarcie niniejszej deklaracji jest warunkiem przyjęcia do Fundacji jako Podopiecznego.
2. Członkostwo w Fundacji jest nieodpłatne i nie wiąże się z żadnymi obowiązkami ze strony
Podopiecznego lub osób reprezentujących.
3. Fundacja nada numer ewidencyjny Podopiecznemu w celu zapisu w rejestrze Fundacji.
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4. Celem deklaracji jest umożliwienie i wyrażenie woli korzystania z Programów Pomocy, które
Fundacja realizuje na rzecz swoich Podopiecznych zgodnie ze statutem.
§2
1. Na podstawie niniejszej deklaracji Fundacja udostępni Podopiecznemu rachunek bankowy w
banku:
MILLENIUM BANK, nr konta: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788
2. Fundacja nie pobiera od Podopiecznego, osób reprezentujących i Darczyńców żadnych opłat lub
wynagrodzenia innego rodzaju za udostępnienie rachunków bankowych, czy też prowadzenia
obsługi księgowej środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Podopiecznego przez
Darczyńców.
3. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym
Podopiecznego będą przeznaczane w całości na zaspokajanie indywidualnych potrzeb
Podopiecznego w postaci świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. u. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
4. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rzecz Podopiecznego na rachunku bankowym
następuje każdorazowo w postaci refundacji poniesionych kosztów Podopiecznego, na podstawie
przedłożonych przez Podopiecznego lub osób reprezentujących rachunków, faktur VAT oraz
biletów komunikacyjnych w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wykazu kosztów wraz
z rachunkami.
5. W sytuacjach szczególnych Fundacja może odstąpić od wymogów wskazanych w punkcie 4, §2 i
decyzję taką podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Podopiecznego lub jego opiekunów
prawnych.
6. Jeżeli Podopieczny nie ma potrzeby prowadzenia subkonta w Fundacji, nie wyklucza go to z
korzystania w innych Programach Pomocy. Subkonto jest jedynie narzędziem, z którego
Podopieczny może, ale nie musi korzystać.
§3
Fundacja zobowiązuję się wykonywać wolę Darczyńców dokonujących wpłat na rachunki
bankowe (darowiznę z poleceniem) pod warunkiem jej zgodności z celami statutowymi i
prawem.
§4
1. Fundacja udostępnia dostęp Podopiecznemu lub osobom reprezentującym do wglądu w stan
środków pieniężnych znajdujących się na subkoncie.
2. Dostęp do stanu środków jest realizowany poprzez stronę internetową po uprzednim zalogowaniu

się do konta indywidualnego na stronie internetowej pod adresem www.spectrumliberi.org
/subkonto lub osobiście w siedzibie fundacji.
§5
1. Wraz z podpisaniem Deklaracji, Podopieczny lub osoby reprezentujące oświadczają, że ich
sytuacja materialna nie pozwala na samodzielnie finansowanie leczenia, rehabilitacji i
zaopatrzenia Podopiecznego w środki niezbędne do jego funkcjonowania i szczegółowo zawarte
w załączniku nr 2 do niniejszej Deklaracji.
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2. W przypadku, gdy ich sytuacja materialna ulegnie poprawie, Podopieczny lub osoby

reprezentujące zobowiązują się do poinformowania Fundacji w formie pisemnej.
3. Podopieczny lub osoby reprezentujące zobowiązują się do bieżącej informacji o stanie zdrowia

Podopiecznego.
4. W przypadku, gdy stan zdrowia Podopiecznego ulegnie znaczącej zmianie, Podopieczny lub

osoby reprezentujące zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Fundacji.
§6
1. Wraz z podpisaniem Deklaracji, Podopieczny lub osoby reprezentujące zobowiązują się do
przekazania aktualnego zdjęcia w celu wykonywania zadań statutowych na rzecz Podopiecznego.
2. Podopieczny lub osoby reprezentujące oświadczają, że przysługują im pełne prawa majątkowe do

zdjęcia, o którym mowa w powyższym punkcie.
§7
Zasady szczegółowe gromadzenia i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się na
subkoncie Podopiecznego zawarte są w załącznikach do niniejszej Deklaracji:
Załącznik nr 1 – Regulamin gromadzenia środków na subkontach Podopiecznych.
Załącznik nr 2 – Regulamin Refundacji Kosztów w ramach pomocy społecznej Fundacji ( koszyk
refundacji).

Podpisy Podopiecznego/ opiekuna prawnego:

..............................................................

Zarząd Fundacji:

.............................................................

Prosimy o podanie numeru kontaktowego i adresu mail

......................................................................................
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