Положення про адресну допомогу «Ми поруч».
Мета: підтримати членів ФЛАУ, які опинились в скрутному становищі через проблеми зі здоров’ям ,
нещасний випадок, лишились самотніми та(або) через інші життєві обставини.
Одержувачами допомоги можуть бути громадяни України:
1. Члени ФЛАУ: атлети,тренери, судді, спортивні менеджери тощо. Особи, що зробили вагомий
внесок в розвиток легкої атлетики в країні, здобули визнання на міжнародних змаганнях,знані
і відомі в Україні. Початківці та аматори, знані в своєму регіоні.
2. Заклади/організації з вкрай важким становищем, що мають відношення до ФЛАУ
(наприклад,спортивні інтернати, ДЮСШ тощо).
Процедура ініціювання допомоги та механізм реалізації:
1. Подання інформації з коротким описом ситуації. (Отримується від Президентів обласних
федерацій та інших ініціаторів отримання допомоги).
2. Отримання письмової згоди потенційного одержувача допомоги або родичів чи законних
представників на поширення інформації про одержувача та щодо наступних дій ФЛАУ.
(Отримується від Президентів обласних федерацій та інших ініціаторів отримання
допомоги).(Додаток 1).
Інформацію щодо потенційних одержувачів допомоги (пункти 1 та 2) надсилати на
електронну пошту: office@flau.org.ua з темою листа «Адресна допомога».
3. Подання кандидатів на отримання допомоги на розгляд та затвердження виконкому
(Здійснюється департаментом розвитку ФЛАУ).
Допомога здійснюється шляхом збору коштів на спеціально відкритій картці «Штука» у ФІДОБАНКу
(відкривається ФЛАУ).
Інформація щодо конкретної акції розповсюджується всіма можливими засобами: на рівні місцевих
громад – президентами регіональних федерацій, активістами; на змаганнях вищого рівня –
організаторами змагань; на зустрічах вищого рівня – міністерствами, НОК, міжнародною
легкоатлетичною спільнотою , президентом ФЛАУ.
Також на сайті ФЛАУ буде створений окремий розділ ,що міститиме опису конкретної історії , номеру
картки, оголошення результату, а саме – інформація про зібрану суму та іншу допомогу, що була
надана.
Як допомогти:
Перерахувати кошти на спеціально відкриту картку:
1) безкоштовно – в будь-якому відділенні ФІДОБАНКу;
2) у термінальних мережах IBox, Qiwi, CityPay – безкоштовно (обравши в меню пункт
ФІДОБАНК), у мережах та платіжних системах 24nonStop, EasySoft, Bank24, Regulpay, Platon – з
комісією від 5 до 7%;
3) на сайті www.monexy.ua.
Строк кожного проекту адресної допомоги визначається окремо.
Факт надання адресної допомоги може бути висвітлений в засобах масової інформації при бажанні
благодійника та обов’язковій згоді одержувача допомоги (родичів , законних представників).

Додаток 1 до Положення про адресну допомогу.

Я _______________________________________________________________________________
даю згоду ФЛАУ на наступні дії:
1. поширити інформацію про мене( стан мого здоров’я, життєві обставини тощо ) в засобах
масової інформації для організації адресної матеріальної допомоги. Текст для оприлюднення
зі мною узгоджено.
2. відкрити рахунок на моє ім’я в банківській установі.
Дата___________________

Підпис____________________________

