ПОЛИТИКА
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ПРОТЕГНИ РЪКА”
I. ЦЕЛИ
1. “ПРОТЕГНИ РЪКА” (СДРУЖЕНИЕТО) е СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел, създадено с цел
финансово подпомагане лечението на болни деца на възраст до 18 (осемнадесет) години,
произхождащи от социално слаби семейства или сираци. Подпомагането включва заплащане на
медицински услуги, манипулации, закупуване на помощни средства, закупуване на лекарствени
средства, заплащане на операции, както и разходи за следоперативно лечение. СДРУЖЕНИЕТО е
регистрирано по фирмено дело №4625/2005 г. по описа на Софийски градски съд – Фирмено
отделение.
2. Учредители на СДРУЖЕНИЕТО са служители на „ПроКредит Банк (България)” ЕАД.
3. В дейността си СДРУЖЕНИЕТО се ръководи от решенията на Общото събрание; Устава;
настоящата Политика и действащото законодателство.
4. СДРУЖЕНИЕТО провежда дейността си, следвайки принципите на социална справедливост и
отговорност, като не допуска проява на дискриминация и конфликт на интереси.
5. СДРУЖЕНИЕТО осъществява своята дейност ефективно на базата на утвърдени хуманни принципи
и независими решения, в съответствие с всички приложими закони и наредби, вътрешни правила и в
пълно съответствие с настоящата Политика.
6. СДРУЖЕНИЕТО гарантира равни права на всички възможни бенефициенти, независимо от пол, раса,
образование, етнически произход, местоживеене и пр., както и целесъобразно използване на
набраните средства.
II. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
7. Средствата за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО са:
заплащане на медицински услуги, от които се нуждаят болните деца;
предоставяне на финансови средства за закупуване на лекарства на болните деца;
предоставяне на финансови средства за осъществяване на медицински манипулации;
финансиране на операции в страната и чужбина;
заплащане на разходи за следоперативно лечение;
закупуване на помощни средства, спомагащи лечението на децата.
8. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от: парични средства; движими вещи; вземания и други
активи. Сметките на СДРУЖЕНИЕТО са при „ПроКредит Банк (България)” ЕАД, както следва:
в лева – IBAN BG05 PRCB 9230 1007 0929 10;
в евро – IBAN BG46 PRCB 9230 1407 0929 15.
9. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира от: дарения, завещания и всички останали придобивни
способи, допустими от закона.
10. СДРУЖЕНИЕТО в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и
юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
III. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
11. Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Членове могат да бъдат дееспособни физически и
юридически лица. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко лице (в т.ч. пълнолетно физическо
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или юридическо), което споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхното постигане,
изпълнява неговия Устав и следва настоящата Политика.
12. Желанието за членуване се заявява въз основа на писмена молба-декларация (Приложение 1).
IV. ПРОЦЕДУРА ПО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ В
ИЗПЪЛНЕНИЕ
13. Всички решения, които СДРУЖЕНИЕТО приема или отхвърля се разглеждат и гласуват от Общото
събрание. Гласуването се извършва неприсъствено по електронен път, чрез размяна на електронни
съобщения, изпращани до групата, включваща членовете на ОС.
Броят на членовете на СДРУЖЕНИЕТО е динамична величина. Конкретният им брой се
посочва преди началото на всяко гласуване от обявяващия гласуването.
Членовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се разделят на два вида:
 Регионални – всеки член на СДРУЖЕНИЕТО, който не е административен член;
 Административни – отговарящи за отчетността; обновяването и поддържането на
Интернет страницата на дружеството; връзки с обществеността;
Видът на всеки член във връзка с горното се определя от ОС;
14. С оглед процедурата по предлагане на случай за финансиране и последващото му разглеждане и
гласуване страната е разделена на 6 (шест) региона, както следва:
Регион 1
София
Перник
Благоевград

15.

16.

17.

18.

Регион 2
Плевен
Враца
Монтана
Видин
В. Търново

Регион 3
Пловдив
Асеновград
Пазарджик

Регион 4
Хасково
Стара Загора
Кърджали
Казанлък

Регион 5
Сливен
Бургас
Ямбол

Регион 6
Варна
Добрич
Шумен
Силистра
Русе

Членовете се разпределят по региони в зависимост от града по месторабота на съответния член, като
всеки от тях има равни права и равни задължения.
Управителният съвет с решение може да включва и нови градове в регионите. Актуализацията следва
да се отразява своевременно в Политиката.
Основните задачи на всеки член на СДРУЖЕНИЕТО са:
да търси и представя на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ случаи на болни деца, които се нуждаят от
финансиране за лечение;
да набира финансови средства за СДРУЖЕНИЕТО, включително, но не само, като организира
за тази цел различни мероприятия;
да предлага, разглежда и дава равноправен вот по случаите за финансиране.
Всички решения, касаещи гласуване на молби за финансиране се взимат с обективен вот от състава на
Общото събрание. Ако мненията са единодушни е необходим вот на 33% от състава на Общото
събрание. При разногласия за решението по постъпилата молба за решение се счита мнението на 50%
+ 1 глас от състава на Общото събрание. Изключения се приемат с единодушие на 75% от състава на
Общото събрание.
Средствата, набрани чрез СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат използвани единствено и само за финансово
подпомагане лечението на болни деца на възраст до 18 (осемнадесет) години, произхождащи от
социално слаби семейства или сираци. Подпомагането включва заплащане на медицински услуги,
манипулации, закупуване на помощни средства за лечение, закупуване на предписани медикаменти,
заплащане на операции, както и разходи за следоперативно лечение, които не се предоставят
безвъзмездно от друга държавна организация.
Лимити за финансиране и конфликт на интереси:
a) С цел оптимално разпределение на средствата на СДРУЖЕНИЕТО се определя лимит за
финансиране на всяко одобрено дете, който не може да превишава 1 000 лева за различни
видове терапия или 2 000 лева за закупуване на помощно средство или операция, както и едно и
също дете може да получи не повече от 2 пъти подпомагане, като между двете дарения трябва
да е изминала 1 година. Одобреното дарение може да се ползва в рамките на 1 година, считано
от датата на одобрение. Максималните лимити може да се променят с решение на
Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
б) Никой член на СДРУЖЕНИЕТО няма право да участва при гласуване на решение, относимо към
случай на негов роднина, познат, клиент, приятел или въобще лице, с което би могло да се
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установи наличие на определена връзка, която
безпристрастност при вземане на решението.

би могла до породи съмнение за

в) При наличие на конфликт на интереси, който се декларира от члена на СДРУЖЕНИЕТО или от
външно лице,при гласуването на конкретния случай съответния член не взема участие.
г) Всеки месец Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО публикува финансов отчет на Интернет
страницата на СДРУЖЕНИЕТО.
д) Веднъж годишно Общото събрание изготвя пълен доклад за взетите решения и постигнатите
резултати през изтеклия период и осигурява публикуването на доклада на Интернет страницата
на СДРУЖЕНИЕТО.
19. Отпускане на средствата:

Във всички случаи средствата се отпускат директно за заплащане на услугата, операцията
или лечението на лицето; институцията осигурила извършването им или на доставчика за
закупуване на устройството или заплащане на лекарствата.

Заплащането на операции или закупуване на специализирани уреди се заплаща еднократно,
а терапиите и предписаните лекарства се заплащат периодично срещу представени
документи – проформа и окончателна фактура в полза на Сдружението.

За изплащане на суми до 2 000 лева чрез платежно нареждане са необходими подписите на
двама члена, обработил и предложил случая на гласуване. Необходимите документи са
приложена проформа или окончателна фактура, както и протокол за одобрение на
съответното дете. Спесимен по сметките на СДРУЖЕНИЕТО имат всички регионални
членове както и двама от административните членове, отговарящи за отчетността. За всяко
одобрено дете се води подробна отчетност на изплатените суми и оставащ лимит.
20. Необходима документация
Необходима предпоставка за разглеждане на отделен случай е представяне от родителите,
наставниците или попечителите на детето на следните документи:

Документи, даващи информация за възрастта на детето и за семейството му;

Копие на медицински документи (ТЕЛК решение, етапни епикризи), в които са отбелязани
хода на заболяването, с приложена допълнителна информация за вече назначените
лечения, в това число вече проведените лечения и/или предписани медикаменти.

Декларация от лицето/та, представляващи детето (родител/настойник/попечител), с която се
удостоверява, че предоставената информация е вярна, пълна и точна.

Документи, даващи информация за семейството на детето, дохода на родителите и за
цялостното им имуществено състояние.

Декларация за съгласие СДРУЖЕНИЕТО да използва името, снимки и други данни на
детето, но само с цел популяризиране на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и събирането на
средства.
21. Архив на документацията се съхранява в Централното управление. Достъп до архива, съхраняван в
съответния регион ще бъде предоставян, когато двама членове на СДРУЖЕНИЕТО заявят в
писмена форма определени досиета. На хартиен носител се поддържа централен регистър за
входящи досиета. В електронния регистър на Сдружението се описва всяко хартиено досие, което е
предадено за съхранение към архив. Архивът на всички предоставени документи се съхранява за
период от 10 години.
VI. ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
22. По никакъв начин участието в СДРУЖЕНИЕТО, за който и да било негов член не може да е свързано
или обвързано с получаването на каквото и да е предимство, облага или услуга, под каквато и да е
форма.
23. Нито ръководството на СДРУЖЕНИЕТО, нито членовете му имат право да участват в обществени и
публични прояви, от името на СДРУЖЕНИЕТО, освен администратора, отговарящ за публичността
на СДРУЖЕНИЕТО, след одобрение от Управителния съвет.
VII. ПОЛИТИКА ЗА ПУБЛИЧНОСТ
Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен да поддържа обществен имидж в съответствие с
политическия неутралитет на „ПроКредит Банк (България)” ЕАД и при опазване на статута й на стабилна и
социално отговорна публично-ориентирана институция, предвид факта, че членове на СДРУЖЕНИЕТО
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преимуществено са служители на Банката. Съответно, всякакви връзки с обществеността, засягащи
дейността на СДРУЖЕНИЕТО, се провеждат по благоразумен начин.
Текстът на настоящата Политика е приет на Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕТО и променен на
редовно годишно Общо събрание, проведено на 27.04.2016 г. в гр. София.

Стр. 4 от 4

