
Załącznik numer 1 do Porozumienia o objęciu Podopiecznego opieką Fundacji  

 

 

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

§ 1 

Katalog wydatków mieszczących się w ramach pomocy społecznej, które mogą zostać pokryte przez 

Fundację „ROSA” ze środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach Podopiecznego obejmuje 2 

grupy wydatków: 

 

1. przeznaczone na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego (grupa I); 

2. przeznaczone na zaspokojenie indywidualnych potrzeb Podopiecznego (grupa II). 

 

§ 2 

1. Do wydatków z grupy I, zalicza się koszty związane z:  

 

1) rehabilitacją ruchową Podopiecznego, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi; 

2) terapią psychologiczną, psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi 

terapiami stymulującymi rozwój Podopiecznego; 

3) turnusami rehabilitacyjnymi; 

4) usługami opiekuńczymi; 

5) lekarstwami przyjmowanymi przez Podopiecznych na stałe bądź zaleconymi przez lekarza 

specjalistę, szczepionkami, suplementami diety;  

6) zaopatrzeniem Podopiecznego w protezę;  

7) operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej), 

8) konsultacjami u lekarzy specjalistów; 

9)  zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego; 

10) zakupem środków higienicznych i pielęgnacyjnych, a w niezbędnym zakresie także środków 

czystości;  

11) transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (na 

podstawie potwierdzenia przez placówkę leczniczą lub lekarza specjalistę, iż w terminie, którego 

dotyczy rachunek za transport Podopiecznego odbyła się konsultacja lekarska, leczenie lub 

rehabilitacja);  

12) zakupem obuwia ortopedycznego lub profilaktycznego;  

13) likwidacją barier architektonicznych (rampy podjazdowe, podnośniki, szyny podjazdowe, windy, 

jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały przez lekarza, 

psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne 

zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);  

14) zakupem sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, jeżeli część kosztów 

pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zalecone przez lekarza, psychologa, terapeutę, 

instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z 

zaleceniem od specjalisty);  

15) zakupem sprzętu sportowego zalecanego przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, 

pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od 

specjalisty);  

16) zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i pokryciem kosztów szkolenia, o ile terapia 

przy udziale zwierząt została zalecona przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga 

(konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);  

17) kosztem specjalistycznej diety (np. bezglutenową, bezmleczną). 

 

 

§ 3 

1. Do wydatków z grupy II, zalicza się koszty związane z:  

1) zakupem żywności, 

2) zakupem opału; 

3) zakupem w niezbędnym zakresie środków czystości i środków higienicznych; 

4) pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego; 

5) przeprowadzenie drobnych remontów, służących poprawie warunków socjalno-bytowych 

Podopiecznego; 



6) kosztem pomocy dydaktycznych i edukacji Podopiecznego (w tym opłaty za przedszkole, studia, 

kursy, korepetycje, zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje Podopiecznego). 

 

§ 4 

Wydatki wskazane w § 1 powyżej, których kwota przekracza jednorazowo 200,00 zł, należy zgłaszać 

do Fundacji „ROSA” przy użyciu formularza Zestawienie Wydatków, stanowiącego Załącznik Nr 4 do 

Porozumienia o objęciu podopiecznego opieką Fundacji. 

 


