
DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPATRZENIA PROŚBY 
 

Prośba o dofinansowanie rehabilitacji 

 
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę oraz konieczność rehabilitacji,  
- zaświadczenie kwalifikujące dziecko na specjalistyczną rehabilitację, z informacją o kosztach 
związanych z leczeniem  i informację o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 
numerem konta, na które będziemy mogli wpłacić ewentualną dotację,  
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, 
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu),  
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 

decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub 
zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o 
niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej),  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną),  
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie,     

pozostające w gospodarstwie domowym, 
- podanie z prośbą o pomoc. 
 
 

Prośba o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 

 
- zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus rehabilitacyjny, z informacją o terminie i o kosztach 
(nie wliczając opłaty za opiekuna) związanych z leczeniem oraz numerem konta, na które będziemy 
mogli wpłacić ewentualną dotację, 
-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,  
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, 
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu),  
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 

decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub 
zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o 
niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej),  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną),  
- zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania 
przyznanego dziecku do wyżej wymienionego turnusu, 
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie,   
pozostające w gospodarstwie domowym, 
- podanie z prośbą o pomoc. 
 
 
 

Prośba o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego 

 
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. W zaświadczeniu musi być informacja, że 

wskazany jest zakup sprzętu medycznego,  
- wstępny kosztorys na zakup sprzętu medycznego. W kosztorysie tym musi być numer konta, na 

które będziemy mogli wpłacić ewentualną dotacje. Fundacja nie rozpatruje podań z załączoną 
fakturą z przedłużonym terminem ważności. Faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się 
o dofinansowanie,  



- pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, 
czy wyżej wymienione instytucje dofinansują zakup sprzętu medycznego - zaświadczenia 
potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania,  

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,  
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu),  
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 

decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie 
o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, 
deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),  

-opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną),  
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, 
pozostające w gospodarstwie domowym,  
- podanie z prośbą o pomoc. 
 

 

Prośba o dofinansowanie kosztów leczenia 

 
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i konieczność przeprowadzenia zabiegu,  
- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu),  
- faktura pro forma wystawiona na Fundację,  
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,  
- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 

decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o 
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, 
deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną),  
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, 
pozostające w gospodarstwie domowym, 
- podanie z prośbą o pomoc. 
  

 

Prośba o dofinansowanie zakupu leków 

 
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i koszty leczenia (faktura z apteki może być 

potwierdzeniem kosztów leczenia tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przez lekarza podpisem i 
pieczątką),  

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu),  
- oświadczenie apteki,  
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,  

   - dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 
decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o 
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja 
PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną), 
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, 
pozostające w gospodarstwie domowym, 
- podanie z prośbą o pomoc. 
  
  



 

Prośba o inną pomoc 

 
- dokumenty potwierdzające sytuację (wypadki losowe) zwracającego się pomoc, 
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (- jeśli  prośba dotyczy osoby niepełnosprawnej),  

   - dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, 
decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o 
statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja 
PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną),  
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, 
pozostające w gospodarstwie domowym.  
 

 


