
                                                                                      

                                                                                       

str. 1 
 

	
 
 

REGULAMIN PROJEKTU 
„REKONSTRUKCJA KOBIECOŚCI PO REKONSTRUKCJI PIERSI U CHORYCH NA RAKA”  

DOTYCZĄCY ZAKRESU DOFINANSOWANIA DO SIATEK REKONSTRUKCYJNYCH. 
FUNDACJI LA VIE LA VIE – ŻYCIE, ŻYCIE! 

 
 
ZASADY OGÓLNE 
 

1. Dofinansowanie do siatek rekonstrukcyjnych udzielane jest wyłącznie pacjentkom, 
które będą operowane w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii          
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, 
zwanego dalej „Szpitalem”, na warunkach wskazanych w nin. Regulaminie. 

2. Fundacja dofinansowuje siatki rekonstrukcyjne w ramach grantu finansowanego z 
Kulczyk Foundation. 

3. Dofinansowanie do siatek rekonstrukcyjnych dla pacjentek, które zgłosiły się do 
Fundacji La vie La vie, dalej zwanej „Fundacją” następuję w oparciu o poprawnie 
wypełniony formularz oraz przy spełnieniu wszystkich warunków zawartych                      
w niniejszym Regulaminie. 
3.1 Każdej pacjentce przysługuje prawo do jednorazowego starania się o 

dofinansowanie. 
3.2 Aby otrzymać dofinansowanie do siatek rekonstrukcyjnych pacjentka powinna:  

a. pobrać ze strony internetowej: www.fundacjalavielavie.pl formularz 
zgłoszeniowy, 

b. wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy,  
c. podpisać zapoznanie się z nin. Regulaminem oraz oświadczenie wyrażające 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym,  

d. przesłać skan formularza zgłoszeniowego w terminach wskazanych w 
niniejszym Regulaminie na adres e-mail Fundacji La vie La vie: 
projekt.kobiecosc.etap1@gmail.com. 

4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja, specjalnie powołana w tym 
celu, w której skład wchodzą: Profesor Agnieszka Kołacińska-Voytkov – Chirurg piersi, 
Beata Kopyt - Dyrektor Projektów Społecznych Kulczyk Foundation oraz Anna 
Podeszwa – Prezes Zarządu Fundacji La vie La vie.  

5. Wszystkie wnioski rozpatrywane są w oparciu zarówno o indywidualną sytuację 
zdrowotną, ale także indywidualną sytuację rodzinną oraz finansową pacjentki.       
Wyżej wymienione przesłanki brane są pod uwagę łącznie. 

6. Rozstrzygnięcia Komisji: Komisja akceptuje wniosek o sfinansowanie lub odmawia 
sfinansowania. 

7. Decyzje komisji są wyłącznie uznaniowe i nieodwołalne. 
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ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 
 

8. Terminy zgłoszeń:  
TERMIN I - do 20.11.2020 roku - zgłoszenia pacjentek będą rozpatrywane do dnia 
27.11.2020 roku. 
TERMIN II – do 20.12.2020 roku - zgłoszenia pacjentek będą rozpatrywane do dnia 
27.12.2020 roku. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja przed podjęciem decyzji zastrzega 
sobie prawo do wystąpienia do pacjentki wnioskującej o dofinansowanie z prośbą o 
dodatkowe dokumenty. 

10. O decyzji Komisji pacjentka będzie poinformowana pisemnie na adres e-mail wskazany 
w formularzu. 

11. Całkowity koszt siatki rekonstrukcyjnej dla pacjentki, której zostało przyznane 
dofinansowanie zostanie pokryty w 100% w ramach w/w projektu. 

12. Fundacja podpisuje umowę darowizny rzeczowej ze Szpitalem i przekazuje siatkę 
rekonstrukcyjną do Szpitala dla wskazanej pacjentki w terminie 7 dni roboczych 
(słownie: siedmiu dni) licząc od terminu wskazanego w pkt. 10, tj. od daty 
poinformowania pacjentki. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do 
przedłużenia terminu wskazanego w pkt. 12, o czym niezwłocznie poinformuje 
pacjentkę pisemnie na adres e-mail wskazany w formularzu. 

14. Fundacja po zakwalifikowaniu danej pacjentki do projektu i przyznaniu kwoty 
dofinansowania przejmuje całość obowiązków związanych z przekazaniem siatki 
rekonstrukcyjnej do Szpitala, wskazanego w pkt. 12 i zapewnieniem Pacjentce siatki 
rekonstrukcyjnej do operacji. 

15. Fundacja nie odpowiada za zmiany terminów operacji, przesunięcia operacji                    
lub odwołania operacji. 

16. W przypadku rezygnacji przez pacjentkę z operacji lub zaistnienia innych okoliczności, 
które uniemożliwią przeprowadzenie operacji po przyznaniu przez Fundację 
dofinansowania – Fundacja cofa decyzję o przyznaniu dofinansowania. 

 

 

 

 


