
 

 
Wskazówki do Programu Wsparcia Osób z Chorobami Mózgu 

„Impuls” 
 

1. Adresaci Programu 
1.1. Program Wsparcia Osób z Chorobami Mózgu „Impuls” skierowany jest wyłącznie do 
osób z chorobami mózgu (wykaz chorób mózgu wg WHO na stronie internetowej Fundacji). 
1.2. Warunkiem korzystania programu jest akceptacja i podpisanie warunków Porozumienia. 
1.3. Program realizowany jest przez Fundację NeuroPozytywni. 
2. Zasady korzystania z Programu 
2.1. W ramach Programu Wsparcia Osób z Chorobami Mózgu „Impuls” możliwe jest 
finansowanie zgodne z poniższym Wykazem: 

 
I. Zakup leków stosowanych w chorobach mózgu oraz w terapiach schorzeń 

współistniejących. 
II. Zakup innych leków (lekarze: urolog, okulista, ginekolog, stomatolog, psychiatra, 

alergolog, dermatolog). 
III. Zakup leków łagodzących objawy choroby 
IV. Terapia psychologiczna, terapia urologiczna, logopedyczna, okulistyczna, 

dermatologiczna i inne łagodzące objawy choroby, w tym wizyty u lekarzy 
specjalistów. 

V. Zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne. 
VI. Zakupu przyrządów i sprzętów do rehabilitacji oraz sprzętów sportowych, 

wspieranie aktywności fizycznej, sprzęt ortopedyczny  i medyczny 
VII. Zakup wózków inwalidzkich oraz innych sprzętów ułatwiających poruszanie się 

osoby niepełnosprawnej ruchowo. 
VIII. Zakup sprzętu ułatwiającego likwidację barier komunikacyjnych, które wynikają z 

niepełnosprawności lub z ograniczeń związanych z chorobami mózgu 
IX. Koszty modernizacji mieszkania i dostosowania mieszkania do uzasadnionych 

potrzeb osoby z choroba mózgu. 
X. Koszty pomocy prawnej dotyczącej dostępu do leczenia, prawa pracy, prawa 

ubezpieczeniowego, społecznych, postępowania przed urzędami oraz sądami. 
XI. Zakup okularów oraz innych pomocy optycznych. 

XII. Koszty związane z zakupem przyrządów do aplikacji leków oraz ich 
przechowywania. 



 

XIII. Zabiegi metod medycyny niekonwencjonalnej traktowanych jako metoda leczenia 
bólu 

XIV. Finansowanie zakupu sprzętu komputerowego i RTV ułatwiającego podjęcie pracy 
zarobkowej i likwidację barier komunikacyjnych. 

XV. Finansowanie przejazdu osoby chorej na turnusy rehabilitacyjne, wizyty lekarskie, 
do szpitala na podstawie faktury wystawionej przez przewoźnika dokumentującej 
przejazd. 

XVI. Zakup publikacji poświęconych problematyce chorób mózgu 
XVII. Badania diagnostyczne. 

 
2.2. Na wezwanie Fundacji Odbiorca wpłat celowych ma obowiązek przedstawić zalecenie 
lekarza/rehabilitanta do przyjmowania danego leku/potrzeb rehabilitacyjnych lub 
potwierdzającą ten fakt receptę/skierowanie. 
2.3. Nie ma możliwości przekazania gotówki dla Odbiorcy Wpłat Celowych, jedynie 
refundacja poniesionych wydatków. 
2.4. Fundacja nie pokrywa zakupów i usług zrealizowanych poza granicami RP. 
2.5. Dopuszcza się możliwość sfinansowania innych potrzeb na podstawie zaświadczeń 
lekarskich/rehabilitacyjnych/indywidualnych podań. Decyzję o objęciu danej potrzeby 
finansowaniem każdorazowo podejmuje Zarząd Fundacji. 
 

 


