Klub Odkrywcy Dobra
przy Fundacji Marka Kamińskiego

Kim jesteśmy:
Klub Odkrywcy Dobra działa przy Fundacji Marka Kamińskiego.
Misja:
Ideą powstania klubu było zorganizowanie programu stałej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Duża część próśb o pomoc trafiających do Fundacji wiąże się z pokrywaniem kosztów turnusów
rehabilitacyjnych. Korzystanie z rehabilitacji jest bardzo kosztowne. Pojedynczy pobyt w
sanatorium na specjalnie dobranym turnusie rehabilitacyjnym kosztuje od 700 – 3700 zł od
osoby.
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Niepełnosprawnych przekazuje dofinansowanie do turnusu w granicach od 18% do 35%
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dofinansowania do 14-dniowego turnusu od 479,25 do 718,88 zł. Dofinansowanie z PFRON
można otrzymać tylko 1 raz w roku. Każdy potrzebujący powinien kilka razy w roku
uczestniczyć w takim obozie. Efekty są zaskakujące i przynoszą często dużą poprawę chorym.
Ponad to, celem klubu jest dofinansowywanie sprzętu rehabilitacyjnego.
Postanowiliśmy znaleźć sposób, aby im pomóc.
Cel:
Głównym celem Klubu Odkrywcy Dobra jest finansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
lub cierpiących na choroby wymagające rehabilitacji.
Zasady:
Zasada jest prosta:
Im więcej firm i osób prywatnych wstąpi do Klubu Odkrywcy Dobra,
tym więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej pomocy.
Podstawową zasadą naszego Klubu jest deklaracja regularnej wpłaty na specjalne subkonto. To
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i
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zapewnia

Klubowi

realizowanie

zamierzonego celu.
Członkostwo w Klubie Odkrywcy Dobra zapewnia deklaracja comiesięcznych wpłat w postaci
darowizny:


Comiesięczna wpłata dla osób prywatnych

– 10 PLN



Comiesięczna wpłata dla Firm

- 50 PLN

 Comiesięczna wpłata dla VIP

– 100 PLN

Każdy członek Klubu może jednak wpłacać dowolne kwoty, wedle uznania przy zachowaniu
minimum, do którego się zobowiązuje wstępując do Klubu.

Zobowiązania …
…Fundacji wobec członków Klubu Odkrywcy Dobra:


Fundacja wręcza każdemu członkowi Klubu Legitymację Członkowską



Fundacja zobowiązuje się informować członków Klubu o spotkaniach i wydarzeniach z
udziałem Markiem Kamińskim



Fundacja zobowiązuje się przesyłać każdemu członkowi co miesięczny raport finansowy
Klubu



Fundacja zobowiązuje się rzetelnie wywiązywać ze swoich zobowiązań i pozyskiwać
kolejnych partnerów wspomagających pracę Klubu Odkrywcy Dobra

Ponadto:


do 10 dnia każdego miesiąca zobowiązujemy się przygotować i przesłać drogą
elektroniczną wszystkim członkom Klubu raport pt.: STAN KONTA – opisujący ile środków
zgromadziliśmy, ile wydaliśmy, a dla osób nie korzystających z komputera służyć
informacją telefoniczną



zobowiązujemy się przekazywać wszystkim członkom Klubu raport pt.: POMOGLiŚMY informacje o osobie, osobach, które otrzymały wsparcie



Fundacja opłaca bezpośrednio na podstawie rachunku lub faktury turnus rehabilitacyjny,
bądź rehabilitanta, jeżeli dysfunkcja nie pozwala na wyjazd na turnus



Fundacja nie przekazuje gotówki na rzecz osoby niepełnosprawnej

Zapraszamy wszystkich do Klubu Odkrywcy Dobra.

