
Статут Фонду Хворої Дитини  

для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р. 

 

Визначення термінів, що використовуються в даному статуті: 

Дитина – означає хвору дитину та/або дитину з інвалідністю, котрій допомагає Фонд.  

Фонд – означає Фонд Хворої Дитини для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 р. 

Сім'я – сім'я яка має дитину з інвалідністю. 

Асоціація – Польська Асоціація Захисників Життя Людини. 

Секретаріат Асоціації  –  означає місцезнаходження Асоціації в Кракові, вул. Кроводерська 24/1. 

Управлінська рада – означає Управлінську раду Асоціації. 

 

I. Цілі фонду: 

 

1. фінансова допомога сім’ям, громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 

року та виховують важкохвору дитину чи дитину з інвалідністю, які перебувають у важкому 

матеріальному та сімейному становищі, 

2. співфінансування видатків, пов'язаних з лікуванням та реабілітації дитини. 

 

II. Одержувачі допомоги: 

 

Сім’ї громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним 

конфліктом, та виховують важкохвору дитину чи дитину з інвалідністю, які перебувають у важкому 

матеріальному та сімейному становищі. 

 

III.  Форма допомоги: 

 

1. Допомога надається у відповідь на отриману заяву, яка містить всі необхідні документи. 

2. Сім'я, що перебуває на утриманні Фонду, одержує фінасову підтримку на загальну суму до 5 000 

злотих (сума словами: п'ять тисяч злотих). Виплати допомоги здійснюються десятьма рівними 

щомісячними платежами по 500 злотих (сума словами: п’ятсот злотих) кожен. У виняткових 

випадках Управлінська рада Асоціації може дати згоду на виплату допомоги в іншому терміні. 

3. Допомогу можна бути використати на: 

 лікування та реабілітацію, 

 придбання реабілітаційного обладнання, необхідного для дитини, 

 придбання підгузників та засобів гігієни, 

 придбання ліків та вакцин для дитини, 

 придбання продуктів харчування для дитини (стосується рекомендованої спеціалістом дієти 

та/або харчових добавок), 

 відвідування спеціалістів та медичні огляди дитини. 

4. Кошти, понесені під час дії Фонду, будуть оплачуватися до 10 числа кожного місяця на основі 

іменних рахунків/фактур за лікування або покупки на території Польщі, доставлених до 25 числа 



попереднього місяця (якщо рахунки/фактури будуть надіслані поштою - вирішальною буде дата 

поштового штемпеля). Виплати здійснюватимуться частинами, зазначеними в п. III. пункт 2 

даного Статуту. 

 

IV. Порядок надання допомоги: 

 

1. Допомога надається за рішенням Управлінської ради Асоціації у відповідь на отриману заяву, яка 

містить всі необхідні документи. 

2. Управлінська рада приймає рішення після розгляду заяви, зразок якої є додатком до даного Статуту.  

3. Управлінська рада зобов’язана розглянути належним чином оформлену заяву, яка містить усі 

необхідні документи, протягом одного місяця з дня реєстрації заяви в секретаріаті Асоціації.  

4. Заяву можна подати особисто або вислати поштою. 

5. Усі особи, які звернулися за допомогою, будуть письмово повідомлені про рішення 

Управлінської ради. 

 

V. Обов'язки сім'ї, яка отримує допомогу: 

 

1. Сім'я зобов'язується скласти декларацію про догляд за дитиною з інвалідністю. 

2. Сім'я зобов'язується використати отриману допомогу лише на користь дитини з інвалідністю. 

 

VI. Фінансування фонду здійснюється за рахунок власних коштів у рамках статутної діяльності 

Асоціації. 

 

VII. Управлінська рада може прийняти рішення про припинення виплати допомоги: 

 

1. у разі підозри, що сім’я припинила догляд за дитиною 

2. або коли сім'я перестає звітувати о видатках за допомогою рахунків/фактур. 

 

VIII. Управлінська рада залишає за собою право здійснювати контроль за місцем проживання 

сім’ї з дитиною з метою визначення того, чи дійсно сім’я доглядає за дитиною та чи користується 

з обладнання, придбаним у Фонді. Перевірку може проводити комісія, призначена 

Управлінською радою. Сім'я зобов'язана зробити таку перевірку можливою. 

 

Я ознайомився/ознайомилася зі статутом «Фонду Хворої Дитини для громадян України, які прибули 

до Польщі після 24 лютого 2022 р.» та приймаю його постанови. 

 

 

…………………………………….…… 

/місцевість, дата/ 

…………………………………….…… 

/розбірливий підпис/ 

 

Версія: 7 березня 2022 р. 


