Aktualizacja - 30.05.2022
Regulamin akcji Dotacje Na Terapię

1. Podmiotem realizującym akcję Dotacje Na Terapię jest:

FUNDACJA Z WYBORU
Os. Albertyńskie 22/82
31-853 Kraków
NIP: 678 318 47 16
Regon: 386015979
KRS 0000839319
Nr konta głównego: 26 1140 2004 0000 3202 7998 0015
W ramach Projektu The Presja.
2. Celem akcji Dotacje Na Terapię jest współfinansowanie terapii dla osób cierpiących na
depresję oraz zaburzenia nastroju, pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
3. Dotowana terapia może być realizowana wyłącznie przez terapeutę wskazanego przez
Fundację Z Wyboru.
4. Terapia może być dotowana maksymalnie przez 12 miesięcy
5. W celu otrzymania dotacji kandydat powinien złożyć formularz rekrutacyjny w formie online
dostępny na stronie www.thepresja.pl/dotacjenaterapie.
6. Decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu
opinii specjalisty merytorycznego.
7. Pełny koszt sesji terapeutycznej to 160 PLN. W zależności od sytuacji materialnej i
zdrowotnej beneficjenta, Fundacja może podjąć decyzję o dotowaniu 25%, 50% bądź 75%
kosztów terapii.
8. Ustaloną część kosztów terapii beneficjent pokrywa z własnych środków przed rozpoczęciem
każdej sesji w formie darowizny 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”
9. Decyzja o utrzymaniu dotacji jest cyklicznie weryfikowana. Zarząd Fundacji może na każdym
etapie współpracy podjąć decyzję o zakończeniu dotacji.

10. 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.
pojawienia się na każdym umówionym spotkaniu. W przypadku nie pojawienia się na
umówionym spotkaniu oraz nieodwołania go minimum na 24h wcześniej, beneficjent
jest zobowiązany do opłacenia pełnej kwoty darowizny zawartej w punkcie 7.

11. Fundacja ma obowiązek:
● zapewnienia beneficjentowi wykwalifikowanego i profesjonalnego terapeuty
● dotowania Beneficjenta zgodnie z powyższą umową.
12. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd Fundacji Z Wyboru.
13. Szczegółowe informacje są dostępne u Wojciecha Wychowańca pod numerem telefonu
600337407

