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Dział I
Postanowienia ogólne
1. Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z Rakiem (dalej: Akademia) jest programem
zainicjowanym i prowadzonym przez Fundację „Światło” w Toruniu od maja 2005r.
2. Misją Akademii jest wspieranie chorych onkologicznie w walce z chorobą, szukaniu
własnych, skutecznych sposobów radzenia sobie z chorobą.
3. Status Filii Akademii Walki z Rakiem otrzymuje powołany na mocy podpisanej pomiędzy
organizacją pożytku publicznego a Fundacją „Światło” podmiot, którego zadaniem jest
niesienie pomocy pacjentom w trakcie i po chorobie nowotworowej oraz ich bliskim.
Dział II

Procedury udzielania pomocy
1. Beneficjentami Akademii są osoby chore onkologicznie oraz osoby je wspierające.
2. Podstawowa oferta Akademii jest dla beneficjentów bezpłatna.
3. Koordynator Filii odpowiada za takie zorganizowanie pracy Filii, aby pomoc mogła być
świadczona beneficjentom niezwłocznie, w dogodnych godzinach, przez okres całego roku.
4. Każda Filia oferuje swoim beneficjentom pomoc psychologiczną, która obejmuje:
a. poradnictwo
b. edukację
c. wsparcie
d. terapię (indywidualną i grupową)
O zakresie dodatkowych świadczeń na rzecz beneficjentów decyduje Koordynator Filii.
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5. Wszystkie Filie zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji (w tym dokumentacji
medycznej) spotkań grupowych i indywidualnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Za właściwe prowadzenie dokumentacji odpowiada Koordynator Filii.
6. Koordynator każdej Filii Akademii zobowiązany jest do przesyłania najpóźniej do 10-tego
dnia każdego miesiąca, do Koordynatora Organizacyjnego Akademii, miesięcznych
sprawozdań

(w

formie

elektronicznej)

wg

zunifikowanego

wzoru

na

adres

fundacja@swiatlo.org.
7. Koordynator Filii organizuje siedzibę Filii Akademii.
8. Lokal Akademii winien zapewniać optymalne warunki prowadzenia spotkań indywidualnych
i grupowych, tj. mieć przynajmniej po jednej sali do spotkań grupowych i indywidualnych,
aneks kuchenny oraz toaletę. Pomieszczenia powinny być urządzone przytulnie i w jasnych
barwach, odbiegające od tradycyjnego wystroju placówek służby zdrowia.

Dział III

Procedury administracyjne i marketingowe

1. Pomoc beneficjentom prowadzona jest w Filiach Akademii Walki z Rakiem.
2. Filie Akademii są prowadzone przez Organizacje Pozarządowe w całej Polsce.
3. Zasady współpracy określa obustronna umowa.
4. Za całokształt działalności Akademii odpowiada Koordynator Organizacyjny Sieci oraz
Koordynator Merytoryczny wyznaczany przez Prezesa Fundacji „Światło”.
5. Za pracę Filii Akademii odpowiada Koordynator Filii Akademii Walki z Rakiem zgłoszony i
zaakceptowany przez Prezesa Fundacji „Światło”.
6. Pracownicy Filii AWzR mają obowiązek uczestniczenia w corocznych zebraniach sieci
Akademii Walki z Rakiem.
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7. Filie Akademii Walki z Rakiem są zobowiązane do współpracy, w ramach prowadzonych
przez AWzR badań naukowych dotyczących prowadzonej działalności.
8. Logo Akademii ma kształt okrągłej pieczęci ze znakiem graficznym żółtego żonkila i
napisem umieszczonym z prawej strony znaku: Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z
Rakiem.
9. Ogólnopolska Sieć Akademii Walki z Rakiem posługuje się zamiennie skrótami: Akademia
Walki z Rakiem lub AWzR.
10. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na znak słowno-graficzny: Akademia Walki
z Rakiem Ogólnopolska Sieć.
11. Oficjalną stroną sieci AWzR jest www.awzr.pl
12. Wraz z podpisaniem umowy o współpracy, organizacje pozarządowe prowadzące Filie
Akademii otrzymują prawo do używania znaku towarowego AWzR.
13. Koordynator Filii jest zobowiązany do prowadzenia strony internetowej bądź fanpage Filii
Akademii.
14. Koordynator Filii zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Fundacji „Światło” na
temat istotnych zmian organizacyjnych w Filii.
15. Podejmowane ogólnopolskie działania w zakresie promowania Akademii lub pozyskiwania
środków na działalność realizowane w Filiach, należy przekazać do wiadomości Fundacji
„Światło” wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.
16. Filie realizują działania prowadzone w ramach i na rzecz Akademii Walki z Rakiem
projektów i kampanii.
Możliwe źródła pozyskania funduszy:
- odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- darowizny (rzeczowe i pieniężne),
- sponsoring
- dotacje: z samorządów, administracji publicznej, źródeł prywatnych
- działalność odpłatna pożytku publicznego
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- działalność gospodarcza
- zbiórki publiczne
- spadki i zapisy
- dochody z majątku organizacji
- kredyty i pożyczki
17. Naruszenie Regulaminu przez Filię Akademii Walki z Rakiem skutkuje rozwiązaniem
umowy o współpracy i odebraniem prawa do posługiwania się nazwą, znakiem towarowym
oraz programem Akademii Walki z Rakiem.
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