REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA

§ 1.
Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu
wsparciu dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych,
którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.
§ 2.
Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez
pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników
placówek Caritas.
§ 3.
Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna lub osoba fizyczna.
§ 4.
Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji w
ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to
jeden semestr.
§ 5.
Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła” odbywa się na
podstawie umowy darowizny w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w
przypadku osoby fizycznej. Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do
przekazania darowanej kwoty na rzecz programu „Skrzydła”.
§ 6.
Po otrzymaniu podpisanej umowy w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w
przypadku osoby fizycznej Caritas zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymanej
dokumentacji oraz danych ucznia (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej), które
darczyńca objął opieką finansową.
§7
Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki Caritas przedstawia Darczyńcy zgodne z
przeznaczeniem rozliczenie środków przekazanych na rzecz programu „Skrzydła”.
§ 8.
W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie
pakietów:
1. Skrzydła – dożywianie w szkole, wyprawka szkolna (książki, zeszyty, strój
gimnastyczny, obuwie), odzież letnia i zimowa, wyjścia szkolne (zorganizowane
wyjścia kino, teatr, wycieczki szkolne); korepetycje, dojazdy do szkoły, wypoczynek
letni lub zimowy – kolonie, obozy.
2. Skarbonka Skrzydeł – inne formy wsparcia
§ 9.
Dane osobowe ucznia objętego programem „Skrzydła” podlegają ochronie prawnej.
Darczyńca oświadcza, iż nie ujawni danych osobowych ucznia w żadnym celu, w
szczególności dla celu marketingowego.

§ 10.
Partnerem wykonawczym Caritas przy realizacji określonej opieki nad uczniem w ramach
programu „Skrzydła” może być:
1. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i katechetą
2. Pracownik placówki Caritas
3. Wolontariusz Parafialnego Koła Caritas
4. Opiekun Szkolnego Koła Caritas
5. Koordynator programu w Caritas diecezjalnej
§ 11.
1. Partnerzy Caritas, realizujący opiekę nad uczniem w ramach programu „Skrzydła” są
zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do siedziby Caritas ankiety ewaluacyjnej
dotyczącej ucznia w przeciągu 1 miesiąca po zakończeniu I i II semestru szkolnego.
2. Ankieta stanowi integralną część dokumentacji i jest uwzględniana przy przedłużaniu
opieki.
3. W uzasadnionych przypadkach Caritas ma prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia
programem „Skrzydła”.
§ 12.
Pomoc będzie przyznawana w ramach środków pozyskanych przez Caritas na rzecz
programu „Skrzydła”.
§ 13.
W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Caritas Archi/diecezji ma prawo do indywidualnej
decyzji o objęciu ucznia programem „Skrzydła”.
§ 14.
Na pokrycie kosztów prowadzenia dokumentacji i koordynację programu Caritas przeznacza
7 % z każdej wpłaty na rzecz programu.

