
 
Regulamin finansowania wizyt położniczych oraz wizyt fizjoterapeutycznych 

 

§1 

Cel 

1. Celem programu jest finansowanie 2 wizyt położniczych patronażowych oraz 2 wizyt 

fizjoterapeutycznych (instruktażu pielęgnacyjnego)  dla dzieci urodzonych przed 36 (czyli 

maksymalnie 35t6d) tygodniem ciąży. 

 

§2 

Beneficjenci 

1. Beneficjentami programu są dzieci urodzone przed 36 tygodniem (czyli maksymalnie 35t6d) ciąży, 

nazywane dalej wcześniakami, które dodatkowo: 

 
zamieszkują na terenie województwa lubelskiego 

zostały po urodzeniu odseparowane od matki  

 

§3 

Zasady zgłaszania udziału 

1. Każdy rodzic/opiekun prawny wcześniaka, ubiegający się o wsparcie, przesyła w formie 

wiadomości mailowej  na adres kontakt@przedczasem.org oraz w formie papierowej na adres 

Fundacja PRZED CZASEM ul. Nowy Świat 23a 20-418 Lublin następujące dokumenty :  

List z prośbą o pomoc 

skan/kserokopię dokumentu poświadczającego długość pobytu dziecka w szpitalu po 



urodzeniu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Podpisany Regulamin 

 
Druki ww dokumentów znajdują się na stronie internetowej 

 

2. W przypadku niedopełnienia zasad opisanych w poprzednim punkcie tego paragrafu, Fundacja 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, bez dalszej weryfikacji. 

 

§4 

Zasady kwalifikacji zgłoszeń 

1. Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski do wyczerpania budżetu. 

2. Informacja zwrotna na temat przyznanej pomocy będzie udzielona w ciągu maksymalnie 7 dni 

roboczych od momentu otrzymania kompletów dokumentów 

 

§5 

Kwestie organizacyjne 

1. Po weryfikacji wniosku, Fundacja skontaktuje się mailowo z rodzicami/opiekunami prawnymi,  

odnośnie decyzji o zakwalifikowanymi do programu. 

2. Zasady oraz terminy i sposób rozliczeń, zostanie wskazany w podpisanym porozumieniu między 

Fundacją a rodzicem/ opiekunem 

 

 

§6 



Kwestie rozliczeń 

1. Rodzic samodzielnie umawia dziecko na wizytę bez pośrednictwa Fundacji, w ciągu maksymalnie 7 

dni po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony Fundacji o przyznaniu dofinansowania  

2. Rodzic może sam znaleźć położną oraz fizjoterapeutę, którzy posiadają kwalifikacje do 

przeprowadzenia takiej wizyty lub skorzystać z rekomendacji Fundacji. 

3. Fundacja zobowiązuje się opłacić wizyty patronażowe położnicze i fizjoterapeutyczne , na 

podstawie wystawionej faktury/ rachunku przez ww specjalistów lub inny ośrodek zatrudniający 

ww specjalistów 

4. Dostarczenie faktur do Zarządu Fundacji w formie elektronicznej na adres 

kontakt@przedczasem.org  ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zrealizowania ostatniej wizyty 

5. Faktury będą opłacone w ciągu 7-miu dni od daty dostarczenia faktury do Zarządu Fundacji. 

§7 

Inne 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021 r. i w miarę potrzeb będzie aktualizowany. 

2. Wszystkie kwestie nieuregulowane w tym regulaminie, będą rozpatrywane indywidualnie. 

3. Podpisując regulamin, rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wszystkie przekazane dane 

przekazane przez niego do Fundacji są prawdziwe. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

mailto:kontakt@przedczasem.org

