
Kraków, XX.XX.XXXX

Umowa o dotowanie terapii nr XX/XX/2021

Fundacją Z Wyboru, z siedzibą os. Albertyńskie 22/82, 31-85 w Krakowie, KRS 0000839319, NIP

6783184716, REGON 386015979, reprezentowaną przez Wojciecha Wychowańca – Wiceprezesa

Zarządu, zwaną dalej Fundacją,

a

Anna Kowalską, zamieszkałą przy ulicy Kwiatowej 15, 56-901 w Poznaniu, numer PESEL

12345678910, zwaną dalej Beneficjentem/tką.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Fundację dotacji na konsultacje terapeutyczne w

Fundacji Z Wyboru

§ 2

Wysokość dotacji

1. Koszt sesji terapeutycznej to 140 PLN.

2. Na podstawie Formularza Rekrutacyjnego, po zasięgnięciu opinii specjalisty merytorycznego,

Zarząd Fundacji zobowiązuje się do udzielenie dotacji w wysokości:

a) 75 % - 105 PLN za sesję
b) 50 % - 70 PLN za sesję
c) 25 % - 35 PLN za sesję

kosztów każdej sesji terapii1

§ 3

Okres udzielania dotacji

1. Psychoterapia może być dotowana przez 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia dotacji na

dodatkowe 6 miesięcy.

2. Po 3 sesjach diagnostycznych, a następnie co kwartał (3 miesiące), przedstawiciel Fundacji

wraz Psychoterapeutą (przy udziale Beneficjenta) będą dokonywać ewaluacji procesu. W

wyniku ewaluacji Psychoterapeuta może podjąć decyzję o zakończeniu Psychoterapii, bądź
zarekomendować przerwanie dotacji.

3. Zarząd Fundacji może na każdym etapie współpracy podjąć decyzję o zakończeniu dotacji,

szczególnie w przypadku niespełniania przez Beneficjenta obowiązków zawartych w § 5.

1 Niepotrzebne skreślić.



§ 4

Formuła rozliczenie dotacji

1. XX% kosztów terapii beneficjent pokrywa z własnych środków przed rozpoczęciem sesji,

dokonując przelewu darowizny w wysokości XX na Fundację. Dane do przelewu:

Fundacja Z Wyboru

Os. Albertyńskie 22/82, 31-853 Kraków

Nr Konta: 26 1140 2004 0000 3202 7998 0015

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

2. Pozostała kwota XX% (XX PLN) stanowi dofinansowanie fundacji dla beneficjenta.

§ 5

Obowiązki Beneficjenta i Fundacji

1. Beneficjent ma obowiązek:

● wzięcia odpowiedzialności za proces i wykazywania możliwie silnego zaangażowania

w terapię
● przekazywania Fundacji wszystkich informacji mogących mieć wpływ na przebieg

procesu oraz informacji o istotnych zmianach sytuacji życiowej, lub materialnej.

● uczestnictwa w sesjach terapeutycznych zgodnie z zaleceniami Terapeuty oraz

wcześniejszego informowania Terapeuty o niemożności przybycia na terapię.

2. Fundacja ma obowiązek:

● zapewnienia beneficjentowi wykwalifikowanego i profesjonalnego psychoterapeuty

● dotowania Beneficjenta zgodnie z powyższą umową.
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