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Jan Kochanowski w fraszce pisał:

Tam człowiek prawie

widzi na jawie

i sam to powie,

że nic nad zdrowie

ani lepszego,

ani droższego.
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Wstęp (1)

Prawie 450 lat od jego śmierci Mistrza Jana Kochanowskiego nikt

nie śmie sprzeciwiać się temu, co napisał. Nie ma nic

wspanialszego niż dobre zdrowie i choć w XXI wieku człowiek

potrafi skuteczniej zadbać o siebie, stosuje liczne medykamenty

i suplementy diety, uprawia sport a za styl życia przyjął stałą

obecność na siłowni i w lokalach serwujących zdrowe jedzenie,

to nadal nasi bliscy, kochani, przyjaciele, znajomi. Sami chorujemy,

czasem nawet nieuleczalnie. Walczymy z chorobą ze wszystkich sił

choć niestety z rożnymi skutkami.
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Niestety, dwudziestopierwszowieczna medycyna nadal nie znajduje

odpowiedzi na szereg pytań o szybkie wykrywanie, prawidłowe

diagnozowanie, skuteczne leczenie i zapobieganie niektórym

chorobom. Osoby schorowane cierpią i fizycznie, i emocjonalnie.

Bywa, że tracą grunt pod nogami, że osuwa im się życie a nawet jeśli

dzielnie sobie radzą, to toczą walkę z chorobą na tylu różnych

frontach, że wyczerpują swoja energię do życia, tracą optymizm,

opanowuje ich uczucie depresji.
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Wstęp (2)



Cel Programu "Na zdrowie!"

Celem Programu jest pomoc rzeczowa, materialna lub 
niematerialna osobom w trudnych chwilach życiowych, w tym:

 wynikających z przewlekłej choroby i/lub leczenia/hospitalizacji,

 wymagającym konsultacji medycznych i prawnych,

 potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego,

 wspierając te osoby psychologicznie i poprzez fizyczną obecność
w ważnych momentach życia.
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Procedura udzielenia pomocy

 Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć zarówno osoba 

zainteresowana, najbliżsi, jak i osoby trzecie. 

 Decyzję o pomocy podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie 

złożonego wniosku, jego uzasadnienia, stanu faktycznego. Pomoc 

zostaje przyzna na podstawie uchwały Zarządu Fundacji i po 

zaczerpnięciu opinii Kapituły Fundacji. 

 W przypadku potrzeby ustalenia faktów Zarząd Fundacji może zwrócić 

się do wnioskodawcy o przedłożenie innych dokumentów 

niezbędnych do podjęcia decyzji pomocowej.
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Zdobywanie środków na Program

 Darowizny – od firm, osób prawnych i osób fizycznych.

 Kwestowanie – podczas przedsięwzięć środowiskowych

w różnych miastach Polski.

 Organizacja odpłatnych warsztatów na temat zdrowia,

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb (WZW, HPV, HCV i in.)

 Sprzedaż cegiełek charytatywnych – poprzez Internet.
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Cegiełka charytatywna



Rozliczanie darowizn celowych

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami darowizny celowe nie 

mogą być dysponowane na inne cele niż określone przez 

darczyńcę. 

 Z tego powodu środki finansowe pozyskane na ten konkretny cel 

(Program „Na zdrowie!”) nie będą dysponowane na 

jakiekolwiek inne cele statutowe Fundacji.

 Rozliczenie darowizny odbywa się według zasad określonych 

umową z konkretnym darczyńcą.
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Sprawozdawczość

 Fundacja REFFORM zarejestrowana została w  lutym 2017 roku 
dlatego pierwsze sprawozdania finansowe wykonane zostaną 
przez księgowość Fundacji do dnia 31 marca 2018 roku. 

 Sprawozdania merytoryczne – w naszym przypadku do 
Prezydent m. St. Warszawy i do Ministerstwa Pacy, Rodziny
i Polityki Społecznej – za rok 2017 zostaną złożone do końca 
2018 roku.

 Fundacja także zobowiązuje się do złożenia sprawozdania 
darczyńcom instytucjonalnym w uzgodnionej wcześniej formie.
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Uwagi końcowe

 Dysponentem środków zgromadzonych na Program jest Zarząd 

Fundacji.

 Środki powyższe zgromadzone zostaną na rachunku bankowym 

Fundacji.

 Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków pełni 

Komisja Rewizyjna.
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Dziękujemy za 

poświęcenie nam 

czasu oraz 

zapoznanie się

z założeniami 

Programu

„Na zdrowie!”
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