JAK ZEBRAĆ ŚRODKI
NA LECZENIE
I REHABILITACJĘ
KROK PO KROKU
Poradnik dla podopiecznych i ich rodzin

w czym może wesprzeć Cię Fundacja?
• oceni Twoje potrzeby i wskaże możliwe źródła finansowania tych potrzeb
• ustali o jakie świadczenia możesz się ubiegać i w jaki sposób złożyć odpowiednie
dokumenty
• pomoże zorganizować rehabilitację, dzięki której szybciej wrócisz do sprawności
lub poprawisz swoją samodzielność
• podpowie jaki sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny będzie odpowiedni do Twojego aktualnego stanu zdrowia
• pokaże jak usunąć przeszkody architektoniczne, by poruszać się po mieszkaniu
sprawnie i bezpiecznie
• pomoże ocenić Twoje predyspozycje zawodowe i skieruje do właściwych instytucji,
które podpowiedzą jaki zawód mógłbyś wykonywać
• wskaże jakie urządzenia zamontować w samochodzie, żeby prowadzenie go
nie nastręczało trudności
• skontaktuje Cię z osobami, które kiedyś przeszły całą drogę do samodzielności i teraz
mogą pokazać Ci na własnym przykładzie jak ją pokonać szybko i sprawnie.

Dlaczego warto
zbierać środki?
Marta Ochocińska - Prezes Fundacja Votum
Kiedy ulegasz wypadkowi lub doznajesz poważnego urazu pierwszą myślą jest to,
w jaki sposób sobie poradzisz… Zastanawiasz się skąd weźmiesz środki na leczenie
i intensywną rehabilitację, kto podpowie jak dobrać odpowiedni sprzęt? Na szczęście
z pomocą przychodzą organizacje, które dają wsparcie w tych trudnych chwilach.
Często zdarza się, że leczenie i rehabilitacja, które masz zapewnione w ramach
ubezpieczenia społecznego okazują się niewystarczające w Twojej sytuacji. Jeżeli
chcesz wrócić do zdrowia i sprawności zapewne będziesz musiał skorzystać
z oferty prywatnych ośrodków i sprzętu, którego koszt znacznie przekracza limity
dofinansowań ze środków państwowych. Dzięki fundacji zgromadzisz środki, które
będziesz mógł wykorzystać na intensywną rehabilitację, prywatne leczenie oraz zakup
specjalistycznego sprzętu dostosowanego do Twojej niepełnosprawności.
11 lat pracy z osobami niepełnosprawnymi nauczyło mnie jak ważne jest jak najszybsze
rozpoczęcie intensywnej rehabilitacji. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami pokazały
mi jak wiele można osiągnąć dzięki determinacji, woli walki ale przede wszystkim
wsparciu ludzi dobrej woli. Pierwsze 12 miesięcy od urazu jest kluczowe. To czas
w którym można uzyskać najlepsze efekty.
Właśnie dlatego tak ważne jest abyś mógł liczyć na wsparcie takich organizacji jak
Fundacja Votum, która kieruję.
Trzymasz w rękach poradnik, którego treść oparta jest na doświadczeniach zespołu.
Mam nadzieję, że za jego pośrednictwem pomożemy Ci odnaleźć się w tych
trudnych chwilach.
3

Jak wybrać właściwą
organizację?
Jeżeli stoisz przed problemem skąd wziąć środki na leczenie lub rehabilitację dla siebie,
czy też kogoś bliskiego, to jest to najlepszy moment żeby rozpocząć współpracę
z organizacją pozarządową. Im szybciej zwrócisz się o pomoc do takiej organizacji,
tym szybciej będziesz mógł wykorzystać zebrane przez nią środki. Jeżeli zaczniesz
działać już teraz to zwiększasz szanse na pozyskanie pieniędzy, które będą potrzebne
w momencie poszukiwania odpowiedniego ośrodka rehabilitacyjnego, zakupu
specjalistycznego wózka czy też drogiej, ale aktywnej protezy. Czas nie jest
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w tym przypadku Twoim sprzymierzeńcem.

Jak wybrać właściwą organizację?

Z pewnością w Twojej okolicy znajdują się organizacje działające na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Jeżeli jednak mieszkasz w bardzo małej miejscowości
to może się zdarzyć, że taką fundację znajdziesz w najbliższym dużym mieście.
Wówczas rozważ fundację działającą na poziomie ogólnokrajowym – wszystkie
formalności załatwisz korespondencyjnie lub poprzez regionalnego wolontariusza.

Co mogą dla Ciebie zrobić fundacje?
Przede wszystkim część z nich udostępni Ci konto do zbiórek. Zwróć jednak uwagę,
żeby zbierane środki były przypisane do Twojego subkonta, a nie wpływały na cele
ogólne. W ten sposób to Ty będziesz mógł decydować na co wykorzystasz zebrane
środki.

Część fundacji ma status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia zbieranie
środków z 1% podatku przy rozliczeniu rocznym. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ
każda rozliczająca się osoba może przekazać pieniądze na konkretnego podopiecznego
fundacji. Wybierając organizację warto zwrócić uwagę czy posiada ona taki status.
Decydując się na współpracę z określoną fundacją należy wziąć również pod uwagę,
czy dana organizacja działa także w szerszym zakresie. Wybór powinien paść
na fundację dobrze radzącą sobie z gromadzeniem środków zarówno w sposób
tradycyjny, poprzez organizację różnych wydarzeń charytatywnych, jak i za
pośrednictwem specjalnych platform internetowych oraz mediów społecznościowych.
Należy również zwrócić uwagę na to czy Fundacja wspiera swoich podopiecznych
w powrocie do zdrowia, aktywności życiowej i zawodowej.
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Izabela Zakaszewska – Kierownik Biura Fundacji Votum

Udostępnienie
rachunku bankowego
Założenie subkonta w fundacji to bardzo szybki i wygodny sposób na zbieranie środków
niezbędnych do leczenia i rehabilitacji. Subkonto umożliwia przekazywanie darowizn od
osób prywatnych i firm konkretnym podopiecznym.

Darczyńcy chętniej przekazują środki konkretnej osobie jeżeli jest
ona podopieczną dużej i wiarygodnej organizacji, która działa na rzecz swoich
podopiecznych już od wielu lat. Zaufanie społeczne do konkretnej fundacji jest
niezbędne dla zgromadzenia potrzebnych środków.

Pieniądze zebrane przez podopiecznych mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów
rehabilitacji, leczenia, leków, dojazdów, zakupu specjalistycznego sprzętu,
dostosowania mieszkania czy też pojazdu. Wybierz fundację, gdzie katalog
wydatków, które mogą być sfinansowane ze środków zgromadzonych
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na subkoncie, jest bardzo szeroki.

Decydując się na otwarcie subkonta w fundacji warto sprawdzić w jakiej wysokości
pobierana jest opłata za prowadzenie takiego rachunku. To całkiem normalne,
że fundacje pobierają opłaty – organizacje społeczne muszą opłacić biuro, telefony,
przelewy i wypłaty dla pracowników. Najważniejsze, żeby opłata nie była zbyt wysoka
i adekwatna do wysokości środków, które posiadasz na rachunku.
Gdy stajesz się podopiecznym fundacji to organizacja powinna zadbać o to, żeby
z Twoją historią mogło zapoznać się jak najwięcej osób. Dlatego wybierz fundację,
która udostępnia na swojej stronie apele podopiecznych, informując darczyńców w jaki
sposób krok po kroku mogą Cię wesprzeć. Warto też zapytać pracowników fundacji
czy pomogą w przygotowaniu ulotki informacyjnej, dzięki której będziesz mógł dotrzeć
do większej liczby darczyńców.

Zbiórki 1%
podatku

Wybierając fundację warto wziąć pod uwagę czy posiada ona również status
Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwi Ci dodatkowo coroczne zbieranie środków
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że każda rozliczająca się
osoba, do której dotrze Twój apel, może przekazać swój procent podatku właśnie Tobie.
Rozliczenie środków z 1% przekazywane jest przez Urząd Skarbowy na początku
października. Od tego momentu możesz już śmiało korzystać z uzyskanych w ten
sposób pieniędzy. Dzięki temu podopieczni mają możliwość sięgania po najbardziej
odpowiedni dla nich rodzaj terapii, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
czy najwyższej jakości oprotezowania. Często oznacza to realne zwiększenie
szans na szybszy powrót do sprawności.
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Zaangażowanie środowiska lokalnego
Czas potrzebny na zebranie środków na leczenie, rehabilitację czy zakup odpowiedniego
sprzętu zależy również od tego na ile różnych sposobów będziesz zbierał potrzebne
pieniądze. Poza posiadaniem subkonta, pozyskiwaniem 1% podatku czy założeniem
zbiórki w internecie musisz pamiętać również o tradycyjnych formach pozyskiwania
środków, czyli zbiórkach publicznych w Twoim środowisku lokalnym.
Jak wystartować z organizacją zbiórki publicznej?
• zorientuj się, czy w okolicy są organizowane festyny lub festiwale, których
organizatorzy zgodziliby się przeprowadzić zbiórkę,
• może ktoś z Twoich znajomych mógłby Ci pomóc – chciałby zagrać koncert
charytatywny lub jest sportowcem i zgodzi się przeprowadzić trening „za opłatą do
puszki”,
• najważniejsze to wybrać datę i miejsce – bez tego trudno będzie zadbać o formalności
i promocję wydarzenia.
Pamiętaj żeby każdą zbiórkę zarejestrować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Można to zrobić na stronie zbiorki.gov.pl. Organizując zbiórkę
musisz uzyskać zgodę właściciela terenu lub organizatora wydarzenia, na którym
chcesz pojawić się z puszkami. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie licytacji –
na wydarzeniu lub w internecie za pośrednictwem grup na Facebooku, czy portalu
charytatywni.allegro.pl. Zbiórka musi być przejrzysta i zgodna z prawem,
tak by nie było wątpliwości, że cel jest godny zaufania. Nie jest to jednak trudne!
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Organizacja akcji charytatywnej wiąże się z formalnościami, w których
na pewno pomoże Ci Fundacja, jeśli zdecydujesz się na jej wsparcie.
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POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU KONTA
W Y P E Ł N I A F U N D AC J A

zawarte dnia

r. we Wrocławiu pomiędzy:

Fundacją VOTUM z siedzibą we Wrocławiu 53-012, ul. Wyścigowa 56i zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272272, NIP: 8992592805, REGON:
020458864
zwaną dalej "Fundacją", a
Panem/Panią

adres

Imię i nazwisko

Numer domu

Numer mieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Kod pocztowy:

Ulica

Miejscowość

PESEL

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

występującym/-cą w imieniu:
Imię i nazwisko

PESEL

Stopień pokrewieństwa

zwanym dalej „Beneficjentem”, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest udostępnienie przez FUNDACJĘ, swojego konta bankowego o numerze32 1500
1067 1210 6008 3182 0000 celem gromadzenia środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc dla Beneficjenta
2. Subkonto służy Beneficjentowi do gromadzenia środków pieniężnych z wpłat darczyńców otrzymywanych przez Fundację i
kierowych bezpośrednio dla Beneficjenta.
3. Subkonto służy Beneficjentowi do gromadzenia środków pieniężnych z wpłat w ramach 1% podatku zgodnie z regulacjami
zawartymi w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.688
ze zm.).
§2
1. Kwoty wpłacane na konto bankowe, o którym mowa w § 1 powinny zawierać dopisek:
dla (imię i nazwisko Beneficjenta)
2. Wyłącznie kwoty z dopiskiem kwalifikowane będą jako wpłaty celowe na rzecz Beneficjenta.
§3
Fundacja pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 1% środków zgromadzonych na subkoncie beneficjenta
od salda zamknięcia rachunku w 15 dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Opłata manipulacyjna przeznaczona jest w całości na cele statutowe Fundacji.
1.

§4
Fundacja zobowiązuje się wykonywać indywidualną wolę darczyńców (darowiznę z poleceniem) pod warunkiem jej zgodności z
celami statutowymi Fundacji i przepisami prawa.
1.
2.
1.
2.

§5
Warunki gromadzenia i wydatkowania środków na subkoncie Beneficjenta określa Regulamin o udostępnieniu konta (dalej
„Regulamin”), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
Beneficjent oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i o akceptuje jego treść.
§6
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
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3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Fundacja może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wskazanym w § 11 ust. 1
Regulaminu.
§7
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4.
Zmiany Regulaminu wprowadzane są do porozumienia na mocy uchwał Zarządu Fundacji.
Adres e-mail, jeżeli został wskazany przez Beneficjenta w części wstępnej Porozumienia, jest adresem kontaktowym i
Beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako jej oświadczenia
woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji, jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w
wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.
Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub formy
pisemnej.
Fundacja zobowiązana jest do poinformowania Beneficjenta na adres e-mail wskazany w części wstępnej o zmianach
Regulaminu. Brak odpowiedzi Beneficjenta w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej informacji traktowany będzie
jako wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany.
W sytuacji, gdy Beneficjent nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, uprawniony jest do wypowiedzenia porozumienia z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

FUNDACJA

BENEFICJENT

1) Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
I.

II.
III.

IV.

Fundacja Votum z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), podane przez Panią / Pana dane osobowe
będą przetwarzane przez Fundację VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000272272 (zwana dalej „Fundacja”), która stanie się Administratorem
tych danych.
Fundacja Votum powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania
danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail
iod@fundacjavotum.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Fundacji Votum, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz podstawie prawnej:
a) weryfikacji wniosku o objęcie pomocą Fundacji (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy / porozumienia z Fundacją),
b) w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy, w tym zawarcia porozumienia, w celach realizacji porozumienia
(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy /
porozumienia),
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, podstawą prawną ich przetwarzania jest
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. a),
d) obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
przepisy podatkowe oraz ustawa o fundacjach),
e) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, a mianowicie podejmowanie
kontaktu z wnioskodawcami, beneficjentami, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Fundację, w celu
ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności Fundacji, marketingu
bezpośredniego (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) w związku z weryfikacją wniosku o objęcie pomocą Fundacji – przez okres 1 miesiąca,
b) w przypadku podjęcia z Fundacją współpracy / zawarcia porozumienia – przez okres trwania współpracy / do czasu
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V.

VI.
VII.

VIII.

rozwiązania porozumienia,
c) w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych – przez okres 5 lat + bieżący rok kalendarzowy,
d) w związku z obroną i dochodzeniem roszczeń w ramach prowadzonej przez Fundację działalności – przez okres 6 lat
licząc od dnia zakończenia z Fundacją współpracy,
e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą dostawcy usług bankowych, pocztowych, IT i innych wspomagających
działalność Fundacji, organy publiczne - w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a za zgodą beneﬁcjenta
- podmioty organizujące zbiórki publiczne i inne wydarzenia oraz informujące o nich media, jak również partnerzy
fundacji świadczący usługi dla beneﬁcjentów.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Fundacja informuje, że ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO), otrzymywania
kopii danych (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia
danych (na podstawie art. 17 RODO) - o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej
podstawie prawnej lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania; ograniczenia przetwarzania (na podstawie
art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w tym na marke�ng usług własnych Fundacji Votum (na podstawie art. 21 RODO). Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo
do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą podlegały proﬁlowaniu, które ma na celu dopasowanie i
zaproponowanie beneﬁcjentowi usług Fundacji. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane
osobowe będą weryﬁkowane przez pracownika / współpracownika Fundacji.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią informacji zawartych powyżej.

Beneﬁcjent

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii
Podpisanie tej zgody jest warunkiem koniecznym do zawarcia Porozumienia
W przypadku podania danych osobowych szczególnych kategorii (przez które należy rozumieć dane osobowe ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne pozwalające na jednoznaczne zidentyﬁkowanie osoby ﬁzycznej, a także
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (podpisanie tej
zgody jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku oraz podjęcia współpracy z Fundacją):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Votum, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000272272, moich danych osobowych szczególnych kategorii, w tym przede wszystkim
danych o stanie zdrowia, w celu rozpatrzenia wniosku oraz na potrzeby dalszej współpracy z Fundacją.

Beneﬁcjent

3) Wyrażam zgodę na:
□ publikację danych osobowych beneﬁcjenta, w tym imienia, nazwiska, stanu zdrowia, informacji dotyczących zdarzenia, na skutek
którego beneﬁcjent doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, sytuacji rodzinnej i ﬁnansowej, zainteresowań,
□ rozpowszechnianie wizerunku beneﬁcjenta utrwalonego analogowo lub cyfrowo, w tym na fotograﬁach i obrazach wideo,
w celu pozyskania darczyńców i budowy pozytywnego wizerunku fundacji w przestrzeni publicznej:
a) na stronie www.fundacjavotum.pl oraz proﬁlach Fundacji w mediach społecznościowych □ Tak □ Nie
b) na ulotkach i innych materiałach drukowanych □ Tak □ Nie

Beneﬁcjent
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4) Wyrażam zgodę na:
□ publikację danych osobowych beneﬁcjenta, w tym imienia, nazwiska, stanu zdrowia, informacji dotyczących zdarzenia,
na skutek którego beneﬁcjent doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, sytuacji rodzinnej i ﬁnansowej, zainteresowań,
wysokości zebranych środków,
□ przekazanie danych osobowych opiekuna beneﬁcjenta, w postaci imienia i nazwiska, stopnia pokrewieństwa/małżeństwa
z beneﬁcjentem,
□ rozpowszechnianie wizerunku beneﬁcjenta utrwalonego analogowo lub cyfrowo, w tym na fotograﬁach i obrazach wideo,
1) Fundacji Siepomaga w Poznaniu, ul. Za bramką 1 w postaci proﬁlu na stronie www.siepomaga.pl □ Tak □ Nie
2) Fundacji FaniMani w Poznaniu, ul. Miłosza 3 w postaci proﬁlu na stronie www.fanimani.pl
□ Tak □ Nie
3) Allegro sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, w postaci licytacji charytatywnej na stronie www.charytatywni.allegro.pl
□ Tak □ Nie

Beneﬁcjent

5) Zgoda na udostępnienie danych kontaktowych do podmiotu współpracującego
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania), a także
danych dotyczących zdrowia, następującemu podmiotowi:
Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS: 0000243252 w celu sporządzenia oferty dochodzenia roszczeń od
podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (w tym nieodpłatnie kosztów leczenia, rehabilitacji, zwrotu kosztów zakupu
sprzętu ortopedycznego i protez):
 Tak  Nie

Beneﬁcjent

6) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
W przypadku dokonania zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów ze środków zgromadzonych na rachunku udostępnionym
przez Fundację oświadczam, iż przelew należy wykonać na rachunek:

Numer rachunku bankowego

Nazwa banku

Imię i nazwisko właściciela rachunku

WAŻNE

Beneﬁcjent

Załączniki wymagane do zawarcia porozumienia:
- kserokopia aktualnej dokumentacji medycznej z leczenia (np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby od lekarza prowadzącego,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia),
- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie orzeczenie zostało już wydane.
Poprawnie wypełnione i podpisane dwa egzemplarze Porozumienia należy wysłać pocztą na adres Fundacji Votum

Joanna Pomes - Fundacja Votum

Pozyskanie środków
za pośrednictwem Internetu
W przypadku dużych potrzeb rehabilitacyjnych założenie subkonta i zbieranie raz
w roku 1% podatku może okazać się niewystarczające do zebrania środków na wszystkie
potrzeby. Trzeba znacząco wyjść poza swoje środowisko lokalne i zbiórkę przenieść
do świata wirtualnego. Warto zainteresować się popularnymi portalami, które służą
do prowadzenia zbiórek w internecie. W sieci znajdziesz kilka wiarygodnych portali
o dużym zasięgu. Pamiętaj jednak, że osób takich jak Ty jest wiele i każdy z nich będzie
chciał żeby to jego zbiórka stała się najpopularniejsza. Dlatego poszukaj fundacji, której
pracownicy pomogą przygotować taką zbiórkę. Pracownicy powinni uważnie wysłuchać
Twojej historii i zadać dodatkowe pytania. Dzięki temu będą w stanie stworzyć
niepowtarzalne opisy, oddające w całości indywidualną sytuację każdego z podopiecznych.
Social Media to potężne narzędzie, które z powodzeniem można wykorzystać
do promowania kwest dla podopiecznych. Korzystamy z możliwości Facebooka,
zakładając charytatywne zbiórki urodzinowe, tworząc wydarzenia dedykowane
poszczególnym osobom, kreujemy angażujące posty, za pomocą których
docieramy do dużej liczby osób. Dzięki tym aktywnościom pozwalamy innym
poznać historię naszych podopiecznych.
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Za rehabilitację ofiar wypadków
zapłaci ubezpieczyciel sprawcy
Bez wątpienia, osobie poszkodowanej w wypadku zależy na podjęciu rehabilitacji tak
szybko, jak to tylko jest możliwe. Jednak bardzo często na rehabilitację w ramach NFZ
należy poczekać. Dodatkowo Fundusz nie finansuje wszystkich możliwych form terapii
lub refunduje jedynie ograniczoną ilość zabiegów.
Osoby, które ucierpiały na skutek nie zawinionego przez siebie wypadku drogowego,
w pracy czy też rolnictwie mają możliwość uzyskania środków na leczenie i rehabilitację
od ubezpieczyciela sprawcy takiego wypadku.
Wielu ubezpieczycieli konsekwentnie odmawiało poszkodowanym zwrotu kosztów
prywatnego leczenia, powołując się na możliwość podjęcia rehabilitacji w ramach NFZ.
W wielu przypadkach oznaczało to dla poszkodowanego brak możliwości walki o powrót
do pełnego zdrowia lub konieczność opłacenia dalszego leczenia z własnych pieniędzy.
Z pomocą przyszedł Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. wskazał,
że odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy wypadku powinno obejmować także
„uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane
ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)”.
Takie jednoznaczne stanowisko powinno ujednolicić postępowanie ubezpieczycieli,
którym Sąd Najwyższy jasno wskazał kierunek działań. Zakłady ubezpieczeń nie mogą
już automatycznie odrzucać roszczenia związanego z dochodzeniem zwrotu kosztów
prywatnego leczenia i rehabilitacji. Dla poszkodowanych oznacza to możliwość uzyskania
tych świadczeń w krótszym czasie niż dotychczas.
PAMIĘTAJ!
Jeżeli jesteś ofiarą wypadku drogowego, wypadku
w pracy lub w czasie prac w rolnictwie wszystkie
koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji powinien
pokryć ubezpieczyciel sprawcy.
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Albert Demidowski - Radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. Kom.

Jesteśmy Fundacją, która od 2007 roku działa na terenie całego kraju, niosąc pomoc
osobom po wypadkach i urazach. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, tak by
mimo trudności mogły żyć samodzielnie. Pomagamy w zdobyciu środków na leczenie
i rehabilitację oraz zakup sprzętu ortopedycznego. Jesteśmy w pierwszej 50-ce
Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce.
Prowadzimy Program Pierwsze Kroki, który powstał z myślą o osobach najciężej
poszkodowanych w wypadkach i po urazach rdzenia kręgowego oraz amputacji. Jego
celem jest fizyczna, społeczna i zawodowa aktywizacja. Wspieramy również w procesie
rehabilitacji i powrocie do sprawności.

Jak zostać podopiecznym
Fundacji Votum?

1

Wypełnij porozumienie o udostępnieniu subkonta
znajdujące się w środkowej części tego poradnika

2

Porozumienie możesz też pobrać ze strony naszej
fundacji: fundacjavotum.pl/zostan-podopiecznym

3

Wyślij podpisane porozumienie wraz z aktualną
dokumentacją medyczną do biura fundacji

Czekaj na nasz kontakt

4
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Skontaktuj się z nami i pozwól sobie pomóc:
Fundacja Votum
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław
tel.: 71 33 93 500
e-mail: biuro@fundacjavotum.pl
www.fundacjavotum.pl
Zapytaj też o pomoc wolontariusza fundacji
działającego w Twojej okolicy:

Egzemplarz bezpłatny
Opracowanie:
Fundacja Votum
Organizacja Pożytku Publicznego

