REGULAMIN PROGRAMU „PATRON SOS”

JAKIE SĄ ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU?
Patron SOS zobowiązuje się regularnie wspierać finansowo Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Polsce, miesięczną, stałą, zadeklarowaną przez siebie kwotą. Kwota ta będzie
przeznaczana na realizację celów statutowych, w tym na pomoc wybranemu przez
Stowarzyszenie i podanemu do wiadomości Patrona SOS dziecku. W zamian za pomoc
finansową, Patron SOS będzie otrzymywał informacje na temat dziecka, które wspiera oraz
inne materiały dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia.
OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECKA
Patron SOS nie może rozpowszechniać informacji na temat dziecka, ani jego zdjęć
i udostępniać ich osobom trzecim ze względu na ochronę prywatności dziecka.
KTO MOŻE ZOSTAĆ PATRONEM SOS I UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?
Patronem SOS może zostać każda osoba dorosła, która złoży deklarację przystąpienia do
programu „Patron SOS” oraz zaakceptuje regulamin programu.
JAKI JEST MINIMALNY CZAS UCZESTNICZENIA W PROGRAMIE?
Patron SOS sam decyduje, przez ile czasu chciałby brać udział w naszym programie.
Niemniej jednak, trzeba mieć na względzie, że dzieci potrzebują stabilizacji i deklaracja
przystąpienia do programu „Patron SOS” zakłada podjęcie się regularnego wsparcia przez
możliwie długi okres czasu.
JAKA JEST MINIMALNA KWOTA WSPARCIA?
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(sto

osiemdziesiąt)

złotych.

Poza comiesięcznymi, zadeklarowanymi składkami Patron SOS może przekazać dodatkowe
środki pieniężne na rzecz dziecka, o którego rozwoju otrzymuje raporty. Środki te będą
gromadzone na rzecz usamodzielnienia się dziecka, na specjalnie utworzonym dla dziecka
subkoncie i wykorzystane w momencie opuszczenia przez dziecko programów Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wykorzystanie zgromadzonych na subkoncie środków jest
regulowane przez procedury wewnętrzne Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
JAKIE SĄ KORZYŚCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE?
Nasz program jest wyjątkowy, gdyż zapewnia nie tylko wsparcie dla najbardziej
potrzebujących dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych, lecz stwarza także możliwość
zbudowania unikatowej więzi między Patronem SOS, a obdarowanym. Wspierając program
„Patron SOS”, Patron SOS otrzymuje od nas regularnie raporty opisujące rozwój
podopiecznego. Budowaniu relacji sprzyja także możliwość korespondencji i odwiedzenia
dziecka.
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CZY MOGĘ KORESPONDOWAĆ Z DZIECKIEM, KTÓRE WSPIERAM?
Można przesyłać listy, kartki z życzeniami i paczki dla dziecka do biura Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Stowarzyszenie będzie przekazywało korespondencję
dziecku, uprzednio upewniając się, że zawartość nie godzi w jego dobro. Dziecko nie jest
zobowiązane do odpowiadania na korespondencję Patrona SOS. Patron SOS nie może
kontaktować się z dzieckiem bezpośrednio, jak i poprzez internetowe portale
społecznościowe oraz z pominięciem Stowarzyszenia.
CZY MOGĘ SPOTKAĆ SIĘ Z DZIECKIEM, KTÓRE WSPIERAM?
Patron SOS może raz do roku spotkać się z dzieckiem, któremu pomaga. Patron SOS
zobowiązany jest do zapoznania się wcześniej z „Przewodnikiem dla gości SOS Wioski
Dziecięcej” oraz podpisania tego regulaminu. Wizyty muszą być zapowiedziane
i z wyprzedzeniem uzgodnione ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Nie
wolno też Patronowi SOS zapraszać dzieci do swojego domu. Patron SOS nie może pytać
dziecko o jego przeszłość, bądź inne tematy, które mogłyby być dla dziecka bolesne.
CO SIĘ DZIEJE, GDY PATRON SOS NARUSZA REGULAMIN PROGRAMU?
Gdy Patron SOS narusza regulamin programu „Patron SOS” lub zachowanie Patrona SOS
w jakikolwiek sposób mogłoby zagrażać dobru dziecka, Patron SOS może zostać
wykluczony z programu.
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