Adnotacja Fundacji:
Posiadacze Umowy Użyczenia Konta proszeni są o uaktualnienie danych przez ponowne wypełnienie
WNIOSKU i UMOWY, z określeniem dotychczas używanego KODu: ………………. oraz dotychczasowego
numeru sprawy: ..... .... / ...... z dnia .................
/Nowy Wniosek wraz załącznikami należy przekazać do 30 września 2017.
Nie przekazanie w/w dokumentów będzie uznane za rozwiązanie Umowy Użyczenia Konta/

WNIOSEK
o użyczenie konta Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi
...............................................................................................................................................................
/nazwisko i imię oraz dane adresowe Wnioskodawcy: dokładny adres z kodem, nr telefonu, adres mailowy/

...............................................................................................................................................................
status prawny:: rodzaj rodzinnej opieki zastępczej oraz kiedy i przez kogo opieka zastępcza została ustanowiona/

Wnioskuję o nieodpłatne użyczenie konta Fundacji w celu przeprowadzenia indywidualnej zbiórki
środków finansowych na potrzeby naszej rodziny zastępczej /naszego RDD/ i przebywających w niej
dzieci.
Głównym powodem zbiórki jest ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
/powód zbiórki/

......................................................................................................................................................................
Zgodnie ze Statutem Fundacji, zgromadzone środki mogą być przeznaczone na:
a) utrzymanie, modernizację i/lub wyposażenie domu /mieszkania/ zastępczego;
b) opiekę medyczną i/lub psychologiczną dzieci;
c) wykształcenie (wydatki szkolne, dokształcanie zawodowe);
d) wypoczynek wakacyjny (i rekreację);
e) usamodzielnienie i/lub opiekę następczą;
f) przeciwdziałanie bezrobociu i uzależnieniom;
g) zajęcia terapeutyczne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne i inne.
Pozyskiwanie darczyńców oraz płatników podatku dochodowego (wskazania celu szczegółowego 1%
podatku) będzie odbywać się:
a) wśród rodziny i znajomych ......................................................................
b) przez wysyłanie listów do różnych osób i zakładów pracy .......................
c) przez artykuły i ogłoszenia w prasie .........................................................
d) przez audycje telewizyjne lub radiowe ....................................................
e) za pośrednictwem własnej strony www ..................................................
f) w inny sposób ...........................................................................................

Proponowany KOD celu szczegółowego zbiórki 1%: ............................................
Wymagany załącznik do wniosku: Kserokopia aktualnej Umowy z organem prowadzącym na
prowadzenie rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka.
Oświadczenia:



Wnioskodawca zobowiązuje się do corocznego przekazywania aktualnego zaświadczenia sprawowania
rodzinnej pieczy zstępczej.
Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zgodnie
z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883).

...........................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja Zarządu Fundacji:

