
Regulamin Komisji Pomocy Rodzinie 
 

przyjęty Uchwałą nr 27/2011  
Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” 

z dnia 28 września 2011 
z następującymi zmianami: 

- aneks z dnia 29.02.2012 r., przyjęty Uchwałą nr 52/8/2012 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 
29.02.0212 r. 

      - z dnia 6.03.2013 przyjętymi Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 127/20/2013 z dnia 6.03.2013; 
 

zmieniony Uchwałą nr 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 04.07.2017 

 
Art. 1 

 
1. Komisja Pomocy Rodzinie powoływana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i 

Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w składzie 3 lub 5 członków. 
2. Celem działania Komisji jest niesienie pomocy rzeczowej, finansowej oraz niematerialnej 

rodzinom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej.  
3. Pomoc kierowana jest do podopiecznych lub rodzin podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”. 

 
Art. 2 

 
1. Komisja powoływana jest na całą kadencję Zarządu Stowarzyszenia, czyli na okres 3 lat. 
2. Członkowie KPR powoływani są przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład Komisji  mogą 

wejść w szczególności: 
     - pracownik socjalny; 
     - przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia; 
     - przedstawiciele placówek: 

 * Ośrodka  Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną  
                              Niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10, w skład którego wchodzi  
                              Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tęcza oraz Niepubliczny Ośrodek  
                              Rewalidacyjno-Wychowawczy; 

  *  przedstawiciel Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze    
      Sprzężoną Niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12, w skład którego  
      Wchodzą: Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (filia) oraz 
      Ośrodek Wsparcia dla Dorosłych Osób Niewidomych i Słabowidzących     
     Ze „Sokrates” 

3. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Komisji wybierany jest  przewodniczy oraz 
sekretarz, który sprawuje pieczę nad dokumentami KPR. 

4. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb w siedzibie Stowarzyszenia.  
5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. 
6. Komisja prowadzi ewidencję rozpatrywanych spraw. 
7. Komisja swoje decyzje podejmuje większością głosów. 

 
Art. 3 

 
1. Działalność KPR finansowana jest ze środków Stowarzyszenia. Środki te są odrębnie 

księgowane i rozliczane. 
2. Ustanowione zostaje osobne subkonto nazwane „Program Pomocy Rodzinie”, gdzie 

przekazywane będą środki finansowe. 
3. Środki finansowe, gromadzone na koncie Program Pomocy Rodzinie, pochodzą z 

następujących źródeł:  



- od darczyńców 1% podatku od osób fizycznych; 
- z darowizn od osób fizycznych i prawnych. 

4. Budżet  Komisji Pomocy Rodzinie jest corocznie wyznaczony przez zarząd 
stowarzyszenia. 

5. Decyzję o udzieleniu danej rodzinie lub podopiecznemu finansowego wsparcia 
podejmuje – na wniosek Komisji - Zarząd Stowarzyszenia (forma uchwały).  

6. Pomoc finansowa udzielana rodzinie  lub podopiecznemu ma formę  
zapomogi lub pokrycia poniesionych kosztów na podstawie oryginałów faktur 
wystawionych na Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących „Tęcza” lub innych dokumentów. 

7. W przypadku wyczerpania środków finansowych na koncie Komisja występuje do 
Zarządu o zwiększenie budżetu.  

 
Art. 4 

 
1. Komisja jest zobowiązana informować Zarząd oraz członków Stowarzyszenia o swojej bieżącej 

działalności:  
- Komisja wnioskuje do Zarządu o udzielenie pomocy materialnej podopiecznemu lub jego 
rodzinie; 
- Komisja składa coroczne sprawozdania do Zarządu w terminie do końca maja każdego roku 
za rok poprzedni. 

        2.  Zadaniem komisji jest: 
a)  rozpatrywanie wniosków w o udzielenie pomocy złożonych przez  
      rodzica/opiekuna podopiecznego lub podopiecznego Stowarzyszenia; 
      -  wnikliwa analiza sytuacji rodzinnej wnioskodawcy; 

 -  podejmowanie decyzji o udzieleniu lub nie udzieleniu pomocy rodzinie lub 
podopiecznemu w zależności od stwierdzonego problemu oraz możliwości finansowych 
Komisji; 

            b)  wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia o podjęcie uchwały o udzieleniu  
                  rodzinie lub podopiecznemu pomocy finansowej. 
        3.  Przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc Komisja: 
            - analizuje aktualną sytuację życiową i finansową rodziny na podstawie złożonego  
              wniosku i załączonych do niego dokumentów; 
           -  ma prawo prosić o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia złożonego wniosku; 
           -  ma prawo do bezpośredniego kontaktu z rodziną lub podopiecznym, ubiegających  
              się o pomoc; 
           -  może wziąć pod uwagę opinie osób, które mogą udzielić wiarygodnych informacji  
              na temat rodziny lub podopiecznego, ubiegających się o pomoc; 
           -  kieruje się zasadą bezstronności. 
       4.   W przypadku spraw wykraczających poza jej kompetencje, Komisja przekazuje je   
             organom stowarzyszenia. 

5. Dane osobowe dotyczące poszczególnych członków rodziny lub podopiecznego oraz 
informacje mające charakter osobisty są poufne. Członkowie komisji mają obowiązek 
przestrzegania ochrony danych osobowych i podpisują odpowiednie oświadczenie, które jest 
załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

 
 
 


