1

Koszyk refundacji kosztów Podopiecznych Fundacji „Spectrum Liberi”
(załącznik 2 do deklaracji przystąpienia do Programu Pomocy)

1. Koszty nie uwzględnione w koszyku prosimy każdorazowo konsultować z Fundacją.
2. Faktury nie mieszczące się w koszyku refundacji kosztów oraz te z brakami lub
błędami (brak podpisu, brak oznaczenia formy płatności, brak potwierdzenia przelewu
w przypadku faktur płaconych przelewem, brak opisu z tyłu faktury co do celowości
wydatku, brak imienia i nazwiska Podopiecznego, refundacja przewyższająca saldo
subkonta) nie będą refundowane, a faktury będą odsyłane na koszt Podopiecznego
bądź opiekunów Podopiecznego.
3. Jednocześnie informujemy, że wszystkie koszty związane z rehabilitacją, leczeniem,
poprawą bytu materialnego będą refundowane tylko w przypadku, gdy dotyczyć będą
Podopiecznego.
4. Prosimy o szczególne zachowanie wymogów formalnych, aby refundacja mogła
nastapić bez zwłoki.

Koszty, które są refundowane do wysokości salda na subkoncie Podopiecznych:




















koszt rehabilitacji,
koszt leczenia,
koszt lekarstw,
turnusy rehabilitacyjne,
środki czystości: pieluszki, chusteczki nawilżające i higieniczne, papier toaletowy,
proszek do prania, płyn do prania, płyn do płukania mydło, szampon, płyn do kąpieli,
kremy,
koszt zakupu znaczków, kopert, papieru kserografcznego,
koszt zakupu pomocy do rehabilitacji i terapii: dydaktyczne, papiernicze, sprzęt do
terapii,
koszt zakupu zabawek – okazjonalnie (na urodziny, imieniny, Dzień Dziecka, Boże
Narodzenie itd.) – edukacyjne bez ograniczeń,
koszty ksero i drukarni – apele o pomoc, pomoce dydaktyczne,
koszty związane z użytkowaniem samochodu na potrzeby dowozu dziecka na terapię,
zakup benzyny/gazu/oleju napędowego,
koszty naprawy samochodu,
koszty wymiany opon,
zakup fotelika samochodowego,
zakup ubrania – na zaspokojenie podstawowych potrzeb (nie refundujemy bardzo
kosztownych markowych ubrań czy butów, których istnieje możliwości zastąpienia
tańszymi odpowiednikami. Nie dotyczy to np. specjalistycznego obuwia
ortopedycznego, w tym wypadku nie ma limitów cenowych, prosimy jednak o
dołączenie do faktury/rachunku zaświadczenia lekarskiego o tym, ze takie buty są
zalecane),
koszty internetu,
koszty utrzymania strony internetowej dziecka (serwer, domena),
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koszty zakupu komputera i drukarki dla dzieci powyżej 6 roku życia,
oprogramowania, specjalistycznych programów dydaktyczno-terapeutycznych – bez
żadnych ograniczeń. Dla dzieci poniżej 6 roku życia – tylko na wyraźne wskazanie
specjalisty (terapeuty prowadzącego),
zakup tonerów, tuszów,
koszty ewentualnej naprawy komputera lub drukarki
remont lub dostosowanie pokoju/łazienki, w którym mieszka Podopieczny do jego
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
koszt zakupu żywności,
opłata za szkołę, przedszkole itp.

Zapoznałam/ -em się z regulaminem w dniu....................................podpis..............................

