ŽÁDOST O HMOTNOU POMOC
Jméno a příjmení zákonného zástupce

Datum narození

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa/kontaktní os./telefon

Telefon …...............................................

Email …............................................................

Zdroj

Účel

Příjmy celkem ( přibližné ) …...........................................
Částka
Zdroj
Částka

Výdaje celkem ( přibližné ) ….................................................
Částka
Účel
Částka

Stručný popis nemoci dítěte ( stačí diagnoza ) - nezapomeňte připojit k žádosti kopii propouštěcí zprávy.

Pokud jste v onkologické léčbě, uveďte zahájení onkologické léčby.

Pokud jste po ukončené onkologické léčbě, uveďte datum ukončení léčby.

Pokud jste v udržovací léčbě, uveďte její zahájení.

Seznam materiální pomoci ( nevypisujte kusy ani ceny, pouze názvy, velikost plínek, značku mléka a číslo )

Čestné prohlášení
Já – jméno a příjmení

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, že jsem nezatajil/a žádnou zásadní skutečnost a
hmotnou pomoc použiji pouze pro účel, který jsem uvedl/a.
V ......................................................................
Dne ..................................................................
Podpis ….........................................................
Hmotnou pomoc můžete žádat 1x za 3 měsíce, žádost zašlete buď skenem ( ne fotkou ) na email
sanceonkolackum@seznam.cz, nebo poštou na adresu NFŠO, Husova 1037, Přeštice, 33401. Prosíme 1x za
půl roku připojte kopii propouštěcí zprávy. Políčka vyplňujte čitelně a důkladně. Pomoc poskytujeme
dětem v onkologické léčbě a 2 roky po jejím ukončení ( i v udržovací léčbě ) a detěm s vrozenými vadami a
jiným závažným onemocněním.
Prosím neberte nákup plínek nebo pracího gelu jako samozřejmost.
Pomoc by v první řadě měla směřovat na zdravotní pomůcky, léky, ochranné krémy, roušky, výživu dítěte,
rehabilitační pomůcky, nebo pobyty, desinfekce na úklid domácnosti a tělesnou hygienu, hygienu dutiny
ústní. Je možné zaslat nám k proplacení účty za potřeby, které jste během tří měsíců zakoupili, lépe se
domluvit na proplacení předem, v tom případě uvádějte číslo účtu kam peníze zaslat.
Prosím informujte mě zda k Vám pomoc dorazila ( pokud by se např. 14 dní po obdržení darovací smlouvy
nic nedělo, rozhodně mi napište na uvedený email. )
Podepsanou darovací smlouvu prosím zašlete co nejdříve na adresu NFŠO Husova 1037, Přeštice, 33401
( nejlépe doporučeně, přecijen zasíláte citlivá data ) Samozřejmě pokud jste dlouhodobě v nemocnici,
chápeme, že se vše zdrží, dejte alespoň info, že nemáte možnost smlouvu zaslat.
Pokud nám zašlete na email l.blumelova@seznam.cz foto Vašeho dítka s pomocí od dárců, budeme rádi,
fotografie zveřejňujeme na www.facebook.com/sanceonkolackum Můžete fotku vložit i přímo na
facebookové stránky. Prosíme uvádějte jméno broučka.
Pokud máte zájem zveřejnit příběh Vašeho dítka stačí kontaktovat raunigrova@seznam.cz , příběhy
zveřejňujeme na www.nfsanceonkolackum.cz/pribehy-deti a následně i na facebookových stránkách.
Prosím neuhánějte mě s dotazy zda Vaše žádost dorazila ( to si můžete zkontrolovat sami pomoci sledování
zásilek české pošty ) a kdy ji zpracuji. Snažím se vždy zpracovat žádosti co nejrychleji, někdy to
samozřejmě není možné, ale max do 14- ti dnů se pomoci dočkáte. Děkuji za pochopení.
Prosím zaškrtněte souhlasy se zpracováním osobních údajů.
S darovací smlouvou zašlete prosím vše, kde v levém horním rohu najdete „ZPĚT“
V případě nejasností mě kontaktujte na emailu sanceonkolackum@seznam.cz
PROSÍM nevolejte mi, emaily kontroluji pravidelně a reaguji co možná nejrychleji.
Věříme, že bude naše pomoc pro Vaše nemocné dítko účelná a že Vaší rodině pomůžeme ve svízelné životní
situaci.
Za Nadační fond Šance onkoláčkům Lenka Klasnová

