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ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ВІТАЄМО ТА ДОПОМАГАЄМО – ПОКУПКИ»

1. Фонд «Діалог» у співпраці з Фондом «Бідронка» під час реалізації програми «Ми
вітаємо та допомагаємо – купуємо» сприяє участі українців з України у плані:
a) Статус особи: повнолітній біженець, що перетнув кордон після 24.02.2022.
b) Житлово-фінансова ситуація: Біженці, що не мають в Польщі родину або близьких,
що можуть надати допомогу. Люди, що не мають жодного або стабільного джерела
доходу, яке може задовольнити найважливіші та безпосередні потреби. Люди, які не
мають постійного місця проживання у зв’язку з необхідністю виїхати з рідної країни.
c) Життєва ситуація - представники найвразливіших соціальних груп:
•

багатодітні сім'ї,

•

люди в літньому віці,

•

інваліди,

•

сім'я з особою з особливими потребами /хворобою/ з інвалідністю,

•

самотні жінки,

•

одинокі батько чи мати з дітьми або літня людина.

2. Для участі в програмі «Вітаємо та допомагаємо – покупки» необхідно пред’явити
документ, що посвідчує особу, додатково пред’явити документ про надання
ідентифікаційного номера PESEL та документи, що підтверджують наявний життєвий,
житловий та матеріальний стан, якщо такі є.
3. Бенефіціар програми зобов’язаний повідомляти про кожну зміну адреси та контактних
даних.
4. Право на отримання Картки/Е-коду надається за наявності хоча б двох причин,
зазначених у вищезгаданому пункті 1, або інших обставин, які виправдовують надання
допомоги в програмі «Вітаємо та допомагаємо – покупки».
5. Добра картка – це пластикова картка, на якій є товарний ваучер різного призначення, у
розумінні ст. 2 п. 44 Закону про податок на товари та послуги, виданий в електронній
формі, що дає право використовувати його шляхом здійснення платежу лише за
придбання товарів у мережі магазинів «Бідронка», за винятком оплати за покупку
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, виробів з категорії текстилю та промислових
товарів і послуг (зокрема мобільні поповнення та будь-які інші картки передоплати).
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6. Програма реалізується з 19 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року.
7. Контактними особами з додаткових питань є контактні особи
a) Марина Межидова та Юлія Костіна за телефоном 664 765 111 (доступний з
понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00).
b) Берсан Межидов за телефоном 85 742 40 90 (субота, неділя)
8. Окремим документом, необхідним для приєднання до програми, є підписання
інформаційного зобов’язання у зв’язку з обробкою персональних даних та регламенту.

Заявляю, що ознайомився зі змістом регламенту, приймаю умови програми «Вітаємо та
допомагаємо - покупки».
Я підтверджую отримання Картки/Е-коду та погоджуюсь прийняти допомогу у вигляді номеру
Картки/Е-коду: …………………………………………

ДАТА
………………………………………..

ПІДПИС
………………………………………

