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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach programu: 
 „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy” 
 
 

1. Organizatorem projektu jest Fundacja Kindermissionswerk „Die Sternsinger”, natomiast Stowarzyszenie 
Sursum Corda jest jego realizatorem. 

2. „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców wojennych z Ukrainy” to program 
pomocowy, którego celem jest poprawa sytuacji życiowej Uchodźców z Ukrainy zamieszkujących teren woj. 
małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,  
poprzez udzielenie pomocy materialnej w postaci bezgotówkowej: kart przedpłaconych (bonów), usług, 
zakupów rzeczowych. 

 
Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy 

 
3. Pomoc skierowana jest do obywateli Ukrainy - dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz w wyjątkowych 

sytuacjach kobiet, które w związku z działaniami wojennymi na obszarze swojego kraju po 24.02.2022r. 
opuściły miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Województwa Małopolskiego, posiadają status 
Uchodźców wojennych oraz znajdują się trudnej sytuacji życiowej – ich sytuacja materialna nie pozwala na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. 

4. Osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy są: 
✓ dzieci do ukończenia 18 roku życia – bez względu na płeć 
✓ pełnoletni Uchodźcy z Ukrainy – kobiety. 

5. Warunkiem skorzystania z pomocy jest: 
✓ uzyskanie rekomendacji przez instytucję z terenu woj. Małopolskiego  (szkołę, przedszkole, ośrodek 

pomocy społecznej, organizację pozarządową, Urząd Gminy, Urząd Miasta, parafię) 
✓ wypełnienie wniosku i deklaracji udziału w projekcie znajdujących się na stronie www.ukraina.sc.org.pl 

(z użyciem liter łacińskich) 
✓ okazanie przedstawicielowi Stowarzyszenia Sursum Corda dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz 

status Uchodźcy osób zgłaszanych do programu, w celu weryfikacji 
✓ zakwalifikowanie do uzyskania pomocy przez Komisję.  

6. Uzyskanie rekomendacji oraz wypełnienie wniosku o pomoc socjalną nie jest jednoznaczne z przyznaniem 
pomocy.  

7. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają dzieci potrzebujące wsparcia w zakresie zabezpieczenia 
posiłków, zakupu odzieży, bielizny, obuwia oraz wyprawki szkolnej. 
 

 
Zasady przyznawania pomocy 

 
8. Rekomendację, Wniosek o wsparcie socjalne wraz z deklaracją udziału w projekcie należy złożyć osobiście 

w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda: Nowy Sącz, ul. Lwowska 11. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres: ukraina@sc.org.pl.  

9. Decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej podejmuje, w oparciu o przedstawione dokumenty oraz 
przeprowadzony wywiad - Komisja składająca się z wolontariuszy – pracowników Stowarzyszenia. 

10. Wnioski o wsparcie socjalne będą rozpatrywane w cyklach tygodniowych. 
11. Informacja o przyznanej pomocy będzie przekazywana Uchodźcom telefonicznie, jak również drogą 

elektroniczną na wskazany we Wniosku adres e-mail. 
12. Po przekazaniu informacji o przyznaniu pomocy – pełnoletni Uchodźca w ciągu 7 dni kalendarzowych winien 

zgłosić się do siedziby Stowarzyszenia w celu odbioru bonów lub ustalenia zakupów innych usług/rzeczy 
przyznanych zgodnie ze złożonym Wnioskiem. Brak stawiennictwa w określnym terminie bez uzasadnionego 
powodu, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób uprawnionych do otrzymania pomocy. 

13. Pomoc będzie udzielana od 19.09.2022r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na pomoc, nie 
później jednak niż do 31.12.2022r. 

14. Wartość przyznanej pomocy w okresie całego trwania projektu nie może przekroczyć 800 zł/dziecko. 
15. W wyjątkowych sytuacjach i na odrębny wniosek może zostać przyznana pomoc o wartości wyższej niż 800 

zł/ dziecko.  
16. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od sytuacji Uchodźcy oraz ilości posiadanych przez 

Stowarzyszenie na ten cel środków finansowych.  
17. Pomoc będzie przyznawana w formie bezgotówkowej: kart przedpłaconych (bonów), usług, zakupów 

rzeczowych, a ich odbiór każdorazowo będzie pisemnie potwierdzany. 
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18. Pomoc może zostać udzielona na pokrycie kosztów: 
a) posiłków w stołówkach  
b) zakupu odzieży, obuwia, bielizny  
c) zakupu kosmetyków, środków higieny i podstawowych środków czystości  
d) wyprawki szkolnej (podręczniki, plecaki, materiały szkolne, piórniki, artykuły papiernicze 
e) biletów komunikacji zbiorowej (PKP, PKS, MPK)  
f) urządzeń wspomagających edukację 
g) leków, materiałów medycznych  
h) konsultacji lub zabiegów medycznych (nierefundowanych przez NFZ lub pilnie potrzebnych) 
i) zakupu drobnego sprzętu gospodarstwa domowego 
j) innych potrzeb szczególnie istotnych ze względu na sytuację dziecka lub kobiety – 

zatwierdzonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Sursum Corda. 
19. Wydawanie kart przedpłaconych (bonów) odbywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia Sursum Corda, 

przy ul. Lwowskiej 11 w Nowym Sączu, po wcześniejszym umówieniu wizyty. 
20. Stowarzyszenie nie odpowiada za zgubienie/utratę karty (bonu) przez Uchodźcę. 
21. Zakup rzeczy, usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Stowarzyszenia Sursum Corda.  
22. Zabrania się sprzedaży oraz przekazywania osobom trzecim kart przedpłaconych (bonów), zakupionych 

rzeczy oraz usług. 
 

Pozostałe informacje 
 

23. Dane przekazane w związku z udzieleniem pomocy socjalnej nie będą przekazywane osobom trzecim, 
jednak są konieczne do uzyskania pomocy. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Sursum Corda.  

  
 
 


