
 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w Programie „Krwiodawcy-Krwiodawcom. Dbamy o zdrowie” 

w ramach VII edycji Konkursu Grantowego  

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację Dbam o zdrowie 

 

   

 

1.    Program "Krwiodawcy - Krwiodawcom. Dbamy o zdrowie" (dalej – Program)  jest 

realizowany przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą 

pod adresem: ul. Studencka 19, 31-116 Kraków w ramach Konkursu Grantowego RAZEM 

MOŻEMY WIĘCEJ! (dalej – Konkurs) organizowanego przez DOZ Fundację Dbam o zdrowie 

z siedzibą pod adresem: ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa. Więcej na temat Konkursu: 

fundacja.doz.pl/projekty/granty.  

 

2.    Przedmiotem Programu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez wsparcie 

możliwości zakupu leków oraz innych materiałów medycznych dla Zasłużonych Honorowych 

Dawców Krwi. 

 

3.    Celem podstawowym Konkursu jest pomoc społeczna i ochrona zdrowia. 

 

Celem szczegółowym Programu jest niwelowanie  barier w dostępie  do leków poprzez  

zapewnienie osobom potrzebującym zaopatrzenia w leki oraz inne materiały medyczne w 

sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii. 

Dodatkowym celem Programu jest  uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w 

dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz 

pomocy społecznej. 

 

4.    Budżet Konkursu wynosi 3 600 zł i jest utworzony przez następujących partnerów: DOZ 

Fundację Dbam o Zdrowie (1 200 zł) i Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża (2 400 zł). 

 

5.    Dofinansowanie na terenie woj. małopolskiego zostanie przekazane w formie Kart Razem 

Możemy Więcej do Oddziałów Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża o nominałach 200 

zł uprawniających do bezgotówkowego odbioru leków oraz materiałów medycznych w 

aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski (z wyjątkiem kosmetyków 

i leków robionych).  



 

6.    Konkurs jest realizowany od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

7.    O zakwalifikowanie do Konkursu odbywającego się w ramach Programu mogą ubiegać się 

członkowie klubów Honorowych Dawców Krwi PCK będący pod opieką lekarską/szpitalną i 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

8.    Podstawą zakwalifikowania się do Konkursu jest złożenie wniosku osoby zainteresowanej 

(krwiodawcy), członka najbliższej rodziny krwiodawcy lub właściwego zarządu klubu HDK 

PCK w postaci wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.   

 

Każdy wniosek o udzielenie doraźnej pomocy powinien być złożony w Biurze Małopolskiego 

Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Studenckiej 19,  31-116 Kraków. 

 

9. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 2 lipca 2019 r. 

Dokumenty można przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Studencka 19,         31-

116 Kraków, lub złożyć w Biurze Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK przy ul. 

Studenckiej 19,  31-116 Kraków. 

  

10.   Beneficjentami Konkursu może zostać 9 osób. W przypadku dużego zainteresowania, 

podstawowym kryterium będzie sytuacja materialna. 

 

11.    Podstawą zakwalifikowania do Konkursu będzie analiza dokumentów pod względem 

sytuacji materialnej oraz kosztów związanych z leczeniem. 

 

12.    Komisja Oceniająca złożona z kadry medycznej i zarządzającej, powołana przez 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK, na podstawie analizy dokumentów wyłoni 9-osobową 

grupę Beneficjentów czyli krwiodawców, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w 

postaci karty podarunkowej na wykup leków oraz  materiałów medycznych. 

 

13.    Wartość udzielonej pomocy na wykup leków oraz materiałów medycznych będzie 

wynosiła 400 zł na jednego uczestnika (Beneficjenta).  

 

14.    Udzielenie pomocy będzie odbywać się poprzez wykupienie leku bądź materiałów 

medycznych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych na terenie Polski (z 

wyjątkiem kosmetyków i leków robionych).  

 

15.    Podstawą rozliczenia kart podarunkowych będzie: oryginał faktury wystawionej przez 

aptekę na Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. 

Studencka 19, NIP 676-007-88-96.  

 

16.    Na odwrocie każdej faktury należy zaznaczyć – Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ oraz imię i nazwisko osoby, która otrzymała pomoc. 



 

17.    Karty podarunkowe powinny zostać zrealizowane oraz rozliczone  przez Beneficjentów 

do dnia 29 grudnia 2019 roku. W przypadku nierozliczenia kart podarunkowych w powyższym 

terminie lub  niezgodnego z regulaminem zakupu leków, Beneficjent zobowiązany jest do 

zwrócenia w gotówce równowartości przekazanej transzy kart.  

 

18.    Rozliczenie kart podarunkowych nastąpi najpóźniej do dnia 29 grudnia 2019 roku. 

 

19.    Wszelkie inne kwestie związane z uczestnictwem, a nieokreślone w regulaminie,  

rozstrzygane będą zgodnie z zasadami Programu i Konkursu oraz obowiązującymi w Polsce 

przepisami prawa. 

 

20.   Wszelkie informacje o Programie i jego realizacji można uzyskać w siedzibie 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, tel.12 / 422 91 15 wew. 

34, e-mail: krakow.hdk@pck.org.pl. 

 


