
Załącznik Nr1 -  REFUNDACJA KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI 

 W Fundacji Espero – Nadzieja dla Dzieci 

 

 

W ramach SUBKONTA prowadzonego przez Fundację, dla konkretnego podopiecznego, można ubiegać 
się o refundację KOSZTÓW: 

 

- leczenia w kraju i za granicą, tj: konsultacji lekarskich, badań kontrolnych, konsultacji u specjalistów , z 
zakresu wsparcia rozwoju podopiecznego (np. logopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta) 

- zajęć opiekuńczo-dydaktycznych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, logopedycznych i innych 
mających na celu wsparcie w zakresie rozwoju podopiecznego, 

- lekarstw, szczepionek, suplementów diety, 

- sprzętu medycznego i ortopedycznego, niezbędnego w procesie leczenia i rehabilitacji (np. 
pulsoksymetry, koncentratory tlenu, ortezy, opatrunki – na żądanie fundacji konieczność okazania 
zaświadczenia od specjalisty o potrzebie danego sprzętu), 

- turnusów rehabilitacyjnych, klimatycznych, 

- transportu od i do placówki szpitalnej, rehabilitacyjnej, przychodni, w celach diagnostycznych (osobny 
druk do rozliczeń), 
- lekarstw,  
- sprzętu medycznego i ortopedycznego, niezbędnego w procesie leczenia i rehabilitacji, 
- turnusów rehabilitacyjnych, klimatycznych, 

- związanych z likwidacją barier architektonicznych, (np. podjazd dla wózka, konieczne osobny druk) 

- środków higienicznych, pielęgnacyjnych, 

- związanych ze specjalną dietą (niezbędne zaświadczenie), 

- pobytu podopiecznego i opiekuna w szpitalu (koszty związane z pobytem, tj. nocleg dla opiekuna, środki 
higieniczne, w tym pampersy, żywność dla dziecka i rodzica itp.) 

- koszty pomocy prawnej niezbędnej do reprezentacji w administracji, sądach w związku z chorobą 
Podopiecznego (np. w sprawie orzecznictwa), 

- tłumaczeń na język obcy dokumentacji medycznej (w celu konsultacji z zagranicznymi ośrodkami 
medycznymi), 
- promocji zbiórek celowych przeznaczonych na w/w  cel (tj. plakaty, ulotki, itp. – po rozpatrzeniu wniosku 
do Zarządu Fundacji, 

- innych kosztów związanych z poprawą warunków socjalno-bytowych Podopiecznego (zgodnie z ustawie 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) – po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez opiekunów Podopiecznego do Zarządu Fundacji 

Dopuszcza się także możliwość ubiegania się o refundację fotelika samochodowego w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Podopiecznego raz na dwa lata, oraz sprzętu komputerowego (typu laptop, tablet), jako 
pomoc dydaktyczna raz w ciągu trzech lat. Decyzję w tym zakresie każdorazowo wydaje Zarząd Fundacji 
po rozpatrzeniu wniosku opiekuna Podopiecznego. 

 

 


