REGULAMIN WSPIERANIA POTRZEBUJĄCYCH
I. Część pierwsza – informacje i postanowienia ogólne
1. Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona
oświadczeniem Fundatora w dniu dwudziestego drugiego lipca 2005 roku, złożonym
przed notariuszem Henrykiem Żuczkiem mającym swoją kancelarię w Pruszkowie przy
ul. Kraszewskiego 17.
a) na okoliczność ustanowienia Fundacji sporządzono Akt Notarialny wpisany do Repetytorium A pod
nr. 6336/2005.
b) do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana postanowieniem Sądu Rejestrowego
dla m. st. Warszawa z dnia szesnastego grudnia 2005 pod numerem 0000 245599.
2. Przedmiotem postanowień zawartych w Regulaminie Udzielania Wsparcia Potrzebującym, zwany dalej Regulaminem, jest określenie zasad przekazywania wsparcia dla rodzin lub osób, które wskutek zdarzeń losowych, przestępczej agresji albo nagromadzenia się różnych negatywnych zaszłości, nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z
ogromem zaistniałych problemów.
3. Pomoc jest udzielana Potrzebującym bez względu na ich płeć, religijne wyznanie, polityczne poglądy, obywatelską i narodową przynależność lub pochodzenie.
2. Fundacja, jako jedno z głównych zadań swojej aktywności przyjmuje zasadę wspierania rodzin wielodzietnych i udzielania im wsparcia moralnego i w miarę posiadanych
środków - również materialnego i doradczego.
3. Dobroczynna Fundacja „Dobra Nowina”, zwana dalej Fundacją pozyskuje środki na
działalność dobroczynną z następujących źródeł:
a) z własnej działalności gospodarczej,
• pozyskane z działalności fundusze w postaci czystego zysku, przeznaczone są do dyspozycji terenowego oddziału
Fundacji w miejscu ich wytworzenia w wysokości 65%. Pozostała część pozostaje do dyspozycji Zarządu Fundacji,
b) ze zbiórek i darowizn osób i organizacji,
• pozyskane z tego źródła środki dzielone są na zasadach ogólnych.
• Jeśli jednak Darczyńca postawił warunek rozdysponowanie tych środków w trybie specjalnym lub określił ściśle zdefiniowaną grupę Beneficjentów, do których mają być kierowane te środki - wówczas podlegają one wyodrębnieniu i
o sposobie ich rozdysponowania Darczyńca jest informowany w trybie indywidualnym,
• jeśli warunki postawione przez Darczyńcę są sprzeczne z celami statutowymi Fundacji, albo są trudne lub niemożliwe do spełnienia przez Fundację, wówczas Fundacja odmawia przyjęcia oferowanego daru.
c) z dotacji samorządowych i państwowych
• rozdysponowanie następuje według wymagań Donatora.
d) z dotacji unijnych – rozdysponowanie następuje według regulaminów unijnych.
4. Na użytek niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicje następujących pojęć i znaczeń:
a)

Beneficjent – Potrzebujący, który otrzymał pomoc od Fundacji.

b)

Darczyńca – osoba lub organizacja wpłacająca na fundusz działalności dobroczynnej Fundacji
środki finansowe lub przekazująca na ten cel środki rzeczowe lub niematerialne.

c)

Decydent – w znaczeniu użytym na potrzebę niniejszego Regulaminu oznacza Zarząd Fundacji lub
Oddziału Fundacji.

d)

Donator – Darczyńca budżetowy.

e)

Kwalifikowanie – dotyczy opisu czynności jakie wykonuje Zespół w celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego zasadności udzielenia wsparcia Potrzebującemu oraz formy i sposobu w jakiej
ewentualna pomoc powinna być realizowana.

f)

Pomoc– może być udzielane w formie jako:
• pomoc rzeczowa poprzez zakup potrzebnych przedmiotów, odzieży, żywności, leków itp.
• zakup materiałów niezbędnych do dokonania napraw i remontów pomieszczeń mieszkalnych Potrzebującego,
• pomoc usługowa w formie wykonywania koniecznych napraw i konserwacji urządzeń, instalacji oraz konstrukcji,
wykonywana przez wolontariuszy lub opłacona za zrealizowanie jej na zasadach komercyjnych,
• wyjątkowo, jako pomoc finansowa w formie jednorazowej lub stałej zapomogi albo stypendium,
• jako zwrotna pomoc finansowa w formie nieoprocentowanej pożyczki w celu odzyskania płynności osobistych finansów,
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• pomoc doradcza o charakterze prawnym, technicznym, mediacyjnym, medycznym, wychowawczym itd.,
• pomoc inna, życiowo ważna dla Potrzebującego a możliwa do zrealizowania na zasadach wolontariackich.
g)

Potrzebujący – określa osobę lub rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i kwalifikującej
się do udzielenia wsparcia.

h)

Pytający – osoba lub Zespół dokonywający weryfikacji Potrzebujących do przyznania pomocy i
zgłaszający do Decydenta pytanie o wyjaśnienie wątpliwości związanych z tymi procedurami.
Rodzina Wielodzietna - oznacza małżeństwo lub wychowawców sprawujących opiekę nad trzema
lub większą ilością dzieci własnych lub przysposobionych,
Zespół – oznacza Zespół Weryfikacyjny dokonywający na zlecenie Decydenta rozpoznania celowości udzielenia wsparcia potrzebującemu oraz sugeruje ustalenie zakresu i formy tej pomocy

i)
j)
k)

Wolontariusz – osoba bezpłatnie świadcząca pomoc dla Potrzebujących w systemie organizacyjnym Fundacji

5. Przy realizacji zadań wynikających z postanowień niniejszego regulaminu, Fundacja
współpracuje z innymi kompetentnymi podmiotami a w szczególności:
a) organami samorządu terytorialnego,
b) kościołami, związkami i organizacjami wyznaniowymi,
c) organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą,
d) związkami i organizacjami zawodowymi,
e) indywidualnymi wolontariuszami lub grupami wolontariuszy.
6. Ramowe zasady udzielania wsparcia osobom i rodzinom określa w §9 ustęp C statutu
Fundacji, który jest dokumentem rejestrowym i podlega nadzorowi Sądu Rejestrowego.

II. Formy i sposoby badania potrzeb osób kwalifikowanych do wsparcia
1. Kwalifikowanie rodzin lub osób do udzielenia odpowiedniej formy pomocy odbywa się
na wniosek bezpośrednio zainteresowanych albo każdej innej osoby prawnej lub fizycznej.
2. Wniosek o udzielenie wsparcia Potrzebującemu podlega weryfikacji. Czynności weryfikacyjne mogą zostać podjęte nie wcześniej niż po wyrażeniu na piśmie zgody na udzielenie Zespołowi przez zainteresowanego niezbędnych informacji i przyjęcie przez niego
proponowanej wstępnie formy pomocy oraz podjęcia współpracy z Decydentem lub Zespołem,
a) czynności weryfikacyjnych dokonuje bezpośrednio kompetentny terytorialnie Zarząd Oddziału Fundacji a w przypadku braku terenowego oddziału Fundacji – bezpośrednio Zarząd Fundacji,
b)

w celu rozeznania rodzaju problemów życiowych Potrzebujących i rodzaju adekwatnej pomocy potrzebnej do ich rozwiązania, Decydent może powołać jeden lub kilka Zespołów, które dokonują wizji lokalnej bezpośrednio w miejscu zamieszkania Potrzebującego,
• Zespół musi liczyć co najmniej dwie ale nie więcej niż pięć osób. Decydent powołujący Zespół, w decyzji nominacyjnej wskazuje jego przewodniczącego i sekretarza, którzy są odpowiedzialni za szybkie i kompetentne przeprowadzenie zleconych czynności oraz zakres zadań, które zostają Zespołowi przydzielone,
• z uwagi na ciążącą na Zespole odpowiedzialność moralną za prawidłowe rozdysponowanie środków społecznych,
decyzja o jego powołaniu jest sporządzona na piśmie i przechowywana w aktach Fundacji przez okres pięciu lat,

c)

Zespół dokonując oceny zasadności przyznania pomocy materialnej Potrzebującemu – odbiera od
zainteresowanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na badanie jego zasobności materialnej i
przyjmuje na piśmie jego oświadczenie na temat:
• stanu jego zasobów finansowych i płynnych walorów,
• wysokości stałych periodycznych dochodów,
• wysokości posiadanych przez niego wierzytelności,
• wysokości ciążących na nim zobowiązań,
• otrzymanej pomocy w ciągu ostatnich 180 dni z innych niż Fundacja źródeł w jakiejkolwiek formie i wysokości łącznej większej niż 300 zł.
• przedmiotowe oświadczenie składane jest w typowej formie według wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.

d)

wielkość zasobów Potrzebującego przyjmuje się według stanu na określony czas. Po dokonaniu
ustaleń wstępnych, Zespół zapoznaje się z problemami Potrzebującego i stopnia oczekiwanej
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przez niego pomocy. Zespół nie jest upoważniony do składania wiążących obietnic związanych z
udzieleniem Potrzebującemu oczekiwanej pomocy.
• jeśli ustawowy przedstawiciel sprawujący opiekę nad małoletnim lub osobą bezradną albo ubezwłasnowolnioną
odmawia wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania zasadności zakwalifikowania potencjalnego adresata
wsparcia do udzielenia mu pomocy materialnej lub innej albo odmawia przyjęcia takiej pomocy, choć istnieją oczywiste wskazania, co do konieczności jej udzielenia, zespół wdrażający procedurę kwalifikacyjną powinien zawiadomić o tym fakcie Decydenta oraz kompetentny terytorialnie samorządowy Wydział Opieki Społecznej a w przypadkach szczególnie drastycznych - również Policję Państwową i Sąd Rodzinny,
• po zakończeniu procedur sprawdzających, Zespół sporządza informację na piśmie i w ciągu 48 godzin lub szybciej
przekazuje ją Decydentowi. Informacja ta będzie istotnym, ale nie wyłącznym czynnikiem stanowiącym podstawę
przyznania pomocy Potrzebującemu,
• w przypadkach spornych, rozstrzygająca jest wykładnia Decydenta, która może mieć charakter aneksu do aktu nominacyjnego Zespołu, jeśli prośba o wykładnię zgłoszona była przez Pytającego na piśmie,
e)

dane osobowe Beneficjenta podlegają ochronie:
• dane te nie mogą być ujawnione bez wiedzy i zgody zainteresowanego
• z uwagi na ważny interes społeczny, Decydent może poprosić Beneficjenta o zgodę na pełne lub częściowe ujawnienie jego danych osobowych i zakres udzielonej mu pomocy,

f)

Zespołowi przysługuje zwrot kosztów lub zwrot utraconych dochodów, jeśli takowe zostały poniesione w związku z wykonywaniem zleconych mu czynności oraz dieta wypłacana na zasadach
ogólnych.

III. Rodzaje pomocy udzielanej Potrzebującym przez Fundację
1. Świadczenie pomocy dla Potrzebujących:
a) podstawowym źródłem finansowania działalności fundacji jest jej aktywność gospodarcza,
b) na pomoc finansową dla Potrzebujących Fundacja przeznacza środki:
• pozostające do dyspozycji zarządu po uregulowaniu zobowiązań wynikających z kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej oraz rozwoju organizacyjnego Fundacji,
• otrzymane od sponsorów i donatorów – na zasadach ogólnych lub według wskazań darczyńcy
• ze zbiórek publicznych – jeśli takie są prowadzone,
c) pomoc rzeczowa świadczona jest gdy:
• fundacja ma możliwość pozyskania darów od instytucji, firm lub osób fizycznych,
• Beneficjent na skutek porażenia nałogiem lub życiowej nieporadności może otrzymane środki pieniężne rozdysponować w sposób niezgodny z przeznaczeniem zasiłku celowego,
• istnieje potrzeba zakupienia potrzebnych części zamiennych przy naprawie urządzeń mechanicznych lub brakujących ilości materiałów budowlanych przy prowadzonych pracach remontowych.
d) pomoc doradcza, usługowa i opiekuńcza:
• wykonywana jest najczęściej za pośrednictwem wolontariuszy. Jej realizacja możliwa jest tylko wtedy, gdy są chętni
do działalności wolontariackiej,
• w wyjątkowych przypadkach możliwa jest też pomoc prowadzona przez podmioty profesjonalne na warunkach komercyjnych. Fundacja może uczestniczyć w pokryciu części lub całości kosztów pomocy lub opieki, jeśli będzie dysponować odpowiednimi środkami przeznaczonymi na ten cel.
2. Pomoc finansowa może mieć postać:
a) wypłacanej jednorazowo zapomogi na zakup żywności, lekarstw lub ważnych życiowo usług w wysokości niezbędnej do zaspokojenia określonej potrzeby,
b) świadczenia w postaci periodycznie wypłacanego w formie zasiłku lub stypendium.
3. Pomoc rzeczowa
a) pozyskanie i przekazanie artykułów żywnościowych,
b) pozyskanie i przekazanie artykułów odzieżowych i gospodarstwa domowego,
c) pomoc w pozyskaniu materiałów do wykonania niezbędnego remontu mieszkania.
4. Pomoc usługowa
a) wykonanie przez wolontariuszy prac remontowych mieszkania lub domowych urządzeń technicznych,
b) pomoc w porządkowaniu obejścia lub ogrodu,
c) pomoc w sprawach związanych z załatwianiem innych życiowo ważnych spraw.
5. Pomoc doradcza
a) pomoc w uzyskaniu porady prawnej majątkowej lub innej,
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b)

pomoc doradcza przy rozliczaniu trudnych zobowiązań finansowych lub załatwianiu spraw spornych,

6. Pomoc rodzinna, opiekuńcza i pielęgnacyjna
a) opieka nad małoletnim i pomaganie w nauce,
b) pomoc przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarstwa domowego,
c) pomoc w wyegzekwowaniu należnych alimentów,
d) wspomaganie starań o uzyskanie świadczeń medycznych,
e) podjęcie mediacji rodzinnych i małżeńskich,
f) pomoc psychologiczna,
g) pomoc pielęgnacyjna osoby chorej lub niedołężnej,
7. Edukacja, kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich:
a) wspieranie materialne i organizacyjne szkół społecznych i organizacji stymulujących procesy edukacji ustawicznej we wszystkich grupach wiekowych poprzez:
• pomoc w prowadzeniu prac budowlanych, remontowych i konserwacyjnych budynków i budowli przeznaczonych do
celów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
• pomoc w pozyskaniu dostępu do sal wykładowych, widowiskowych i obiektów sportowych,
• zakup lub pozyskanie od darczyńców sprzętu, technologii i programów komputerowych służących celom edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub uprawianiu turystyki edukacyjnej i rekreacyjnej,
• wspieranie organizacyjne i materialne wszelkich pożytecznych form aktywności samokształceniowej, sportowej, artystycznej, przyrodniczej i ekologicznej, krajoznawczej itp.
b) wychowanie prospołeczne poprzez angażowanie do aktywności wolontariackiej w celu:
• udzielenia pomocy wielodzietnym rodzinom w sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą, pomaganie uczniom
przy odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu zaległości w przyswajaniu wiedzy szkolnej,
• udzielenia pomocy chorym i niepełnosprawnym w wykonywaniu prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego,
• wykonywanie lub pomoc przy wykonywaniu prac remontowych i naprawczych domu, mieszkania lub domowego
sprzętu albo domowych urządzeń mechanicznych i innych,
• wspieranie psychologiczne, doradcze i usługowe ofiar przestępczej agresji lub przemocy domowej,
• pomoc w powrocie do normalnego życia osób z grona społecznie wykluczonych, ofiar nałogów i więźniów po zakończeniu kary pozbawienia wolności.
c) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży poprzez:
• organizowanie spotkań z zasłużonymi działaczami społecznymi, gospodarczymi i niepodległościowymi oraz twórcami kultury, będącymi świadkami najnowszej historii naszego kraju,
• organizowanie festynów, rocznicowych uroczystości, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
• organizowanie grup samokształceniowych z zakresu historii powszechnej i regionalnej, języka polskiego, żywego
słowa, literaturoznawstwa,
• prowadzenie kronik miejscowości, organizacji, parafii, szkół, zakładów pracy i instytucji z dokumentacją fotograficzną, wydawanie regionalnych czasopism, wspomnień i pamiętników. Poznawanie genealogii własnej rodziny i rodów zasłużonych dla danego regionu,
d) poznawanie tajników sprawowania władzy, rządzenia gminą, powiatem, województwem i krajem;
• rola partii politycznych w demokratycznym systemie władzy, sposoby finansowania ich działalności i skutki, które
wywołują te sposoby ich finansowania,
• spotkania z burmistrzem i radnymi, starostą lub przedstawicielem starosty i radnymi powiatowymi oraz pracownikami
urzędu marszałkowskiego,
• rozmowy o systemach sprawowania władzy, ordynacjach wyborczych, roli aparatu ścigania, wywiadu i kontrwywiadu
oraz wymiaru sprawiedliwości, sposobach reedukacji jednostek aspołecznych, spotkania z przedstawicielami policji,
prokuratury, sądu,
• rozmowy o polityce wewnętrznej i międzynarodowej, wycieczka na sesję plenarną Rady Wojewódzkiej lub posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.
e) rola obiegu informacji, sposoby rozpowszechniania informacji;
• środki rozpowszechniania informacji – tradycyjne i nowe technologie
• swoboda obiegu informacji, manipulowanie informacją i sposoby przeciwdziałania manipulacjom,
• spotkania z reporterami, drukarzami, wydawcami.
8. Zwalczanie bezrobocia i promocja przedsiębiorczości
a) Fundacja wspomaga w granicach dozwolonych przez prawo, podjęcie działalności gospodarczej
przez bezrobotnego na własne ryzyko, wybór branży, rozpoznanie i ocena zagrożeń oraz potencjalnych korzyści poprzez wykonanie stosownych badań rynkowych;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokonać samooceny zarówno swoich kompetencji do sprawowania funkcji kierowniczej jak i przygotowania zawodowego w danej specjalności branżowej,
ocenić atrakcyjność rynkową produktu lub usługi , który przyszły przedsiębiorca będzie wytwarzał i oferował,
ustalić koszty wytwarzania w/w produktu lub usługi i wprowadzenia go na rynek,
sprawdzić obecność na rynku konkurencji i możliwości podjęcia z nią rywalizacji,
sprawdzić podaż niezbędnych surowców i półfabrykatów do wytwarzania omawianego produktu lub usługi oraz ich
cen,
ocenić koszty stworzenia infrastruktury przyszłej firmy, jej zaplecza logistycznego i potencjalne koszty zarządu,
rozpoznać możliwość naboru kompetentnych pracowników a w razie ich braku – uwzględnić w biznesplanie koszty
szkolenia przyszłej kadry,
ustalić kanały dystrybucji gotowego produktu lub usługi oraz możliwość nawiązania kooperacji z innymi skłonnymi do
współpracy podmiotami,
ustalić możliwość otrzymania dofinansowania na podjęcie własnej działalności gospodarczej i rozpoznać warunki na
jakich jest ono przyznawane,
ocenić dyspozycyjne zasoby (finansowe i rzeczowe) i ustalić, czy są one wystarczające do realizacji zamierzonego
przedsięwzięcia,
jeśli okażą się niewystarczające – ustalić źródło dodatkowego finansowania lub wyszukać wspólnika, skłonnego do
zainwestowania w planowane przedsięwzięcie odpowiednich środków.

b) Fundacja współpracuje z wolontariuszami oraz w niezbędnym zakresie zatrudnia etatowych pracowników do obsługi prowadzonej przez nią działalności społecznej jak i aktywności gospodarczej:
• Fundacja w miarę postępującego rozwoju organizacyjnego, w celu realizacji zadań społecznych, prosi o pomoc wolontariuszy, korzysta z usług outsourcingowych lub ostateczności zatrudnia etatowych pracowników,
• Fundacja do realizacji ważnych i związanych z odpowiedzialnością zadań gospodarczych zatrudnia pracowników
etatowych, zapewniając im szkolenia i rozwój zawodowy.
c) Fundacja aktywnie uczestniczy w zwalczaniu bezrobocia a szczególnie w poszukiwaniu pracy dla
jedynych żywicieli rodzin wielodzietnych lub niepełnych poprzez:
• pomoc Potrzebującemu w nabyciu nowych kwalifikacji,
• zmianę miejsca zamieszkania i zaadoptowania się do warunków miejsca nowego osiedlenia,
• znalezienia pracy za granicą,
• udzielenie pomocy bezrobotnym w zorganizowaniu spółdzielni socjalnej lub spółdzielni pracy,
• powołanie agencji pracy tymczasowej.

IV. Współpraca z podmiotami społecznymi
1. Wiodącym partnerem w działalności Fundacji jest Stowarzyszenie Sympatyków Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”
a) Stowarzyszenie posiada własną osobowość prawną, władze oraz statut,
b) Stowarzyszenie wspiera działalność Fundacji organizacyjnie i marketingowo i może korzystać z
pomocy Fundacji przy realizacji zadań statutowych w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
2. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja współpracuje ze wszystkimi podmiotami
i osobami znajdującymi się legalnie na obszarze RP i ewentualnie prowadzącymi na jej
terytorium działalność.
a)

Fundacja przy kwalifikowaniu Potrzebujących do udzielenia pomocy może komunikować się z innymi organizacjami aby rozpoznać trzy podstawowe tematy:
• rozpoznać na terenie objętym swoją aktywnością ilość rodzin lub osób formalnie spełniających wymóg udzielenia
pomocy lub wymagających otoczenia opieką,
• prosić społecznych partnerów o udostępnienie posiadanej przez nich wiedzy potrzebnej do ustalenia zakresu i formy udzielenia skutecznej pomocy Potrzebującym
• współdziałać z partnerami społecznymi przy pozyskiwaniu środków potrzebnych do udzielania pomocy Potrzebującym

b)

Fundacja może część środków przeznaczonych na pomoc dla Potrzebujących przekazać współpracującej z nią kompetentnej organizacji w celu ich sprawnego dystrybuowania dla Beneficjantów.

3. W celu realizacji celów wymienionych w cz. III - Fundacja może również współpracować z zagranicznymi podmiotami.
a) pożądanymi partnerami w działalności zagranicznej Fundacji są organizacje polonijne,
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b)

współpracę z organizacjami polonijnymi Fundacja realizuje bezpośrednio z ich organizacjami krajowymi lub ich oddziałami albo w porozumieniu z organizacją „Wspólnota Polska”,

4. Fundacja nawiąże współpracę z zagranicznymi organizacjami społecznymi o identycznym lub podobnym profilu programowym, celem wspólnego realizowania zadań statutowych i zdobywania na ten cel środków materialnych.
Zarząd Dobroczynnej Fundacji „Dobra Nowina”
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