
                                                                
 

                                                                                                                         data wysłania wniosku 
                                                                                                                             (rok –miesiąc – dzień) 

 

 

 

                                                                WNIOSEK O WSPARCIE 
                                          (Prośba o pomoc Fundacji DOM – Dbamy o Młodych) 

 

Imię, nazwisko osoby proszącej o pomoc:  

Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

Imię i nazwisko osoby, której prośba dotyczy: 

Adres zamieszkania: 

Adres do korespondencji: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

Data i miejsce urodzenia: 

Nr konta bankowego do przelewów: 

Seria i numer dowodu osobistego: 

PESEL: 

Schorzenie:  

 

 

Dane osoby, którą upoważniam do kontaktu z Fundacją: 

Imię i nazwisko: 

e-mail: 

nr. Telefonu: 

 



Niniejszym oświadczam, iż wskazana powyżej osoba została poinformowana, o tym, że jej dane osobowe 

zostały udostępnione Fundacji DOM – Dbamy o Młodych w celu oznaczenia jej jako osobę kontaktową do 

niniejszego zgłoszenia. 

 

 

 

                                                  INFORMACJE NA TEMAT BENEFICJENTA  

 

NA CO DOKŁADNIE CHCESZ PRZEZNACZYĆ FUNDUSZE:  

 

 

OPIS SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNO BYTOWEJ: 

 

 

 

KWOTA WNIOSKOWANEJ POMOCY: 

 

 

 

CZAS TRWANIA WNIOSKOWANEJ POMOCY: 

 

DANE ADRESOWE: 

(Imię, nazwisko/nazwa, adres: ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu) 

 

 

WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGOKOMPLET 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW!  

 

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Fundacja DOM – Dbamy o 

Młodych, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.  

 

 

                                                           Załączniki do wniosku o wsparcie: 

 

I. Dokumenty potrzebne do złożenia prośby o dofinansowanie na polepszenie sytuacji materialno-bytowej: 

 

- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności 

- dokumenty finansowe : zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o 

zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie bezrobotnej, zaświadczenie o nie 

pobieraniu zasiłków, deklaracja PIT 

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)  

 

II. Dokumenty potrzebne do złożenia prośby o dofinansowanie rehabilitacji: 

 

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i konieczność rehabilitacji  



- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu) 

- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności 

- kosztorys rehabilitacji 

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o 

zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o 

niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT 

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną) 

 

III. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i 

medycznego: 

 

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę 

- kserokopie kart informacyjnych ze szpitali (z ostatniego okresu) 

- zaświadczenia potwierdzające przyznanie bądź odmowę przyznania dofinansowania 

- kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności 

- dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o 

zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o 

niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT  

- opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną) 

 

 


