Potřebuji pomoci

Jak požádat o pomoc
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Potřebuji pomoci
Než se rozhodnete podat žádost
Obecné informace
Finanční příspěvky neposkytujeme zpětně na již uhrazené náklady,
nepřevádíme finanční příspěvky na účty organizací či fyzických osob,
nevyplácíme finanční příspěvky v hotovosti,
hradíme pouze faktury do výše daru,
po přiznání příspěvku vystavíme darovací smlouvu ve třech vyhotoveních
a zašleme žadateli k podpisu ( jeden výtisk smlouvy s fyzickými osobami
požadujeme s ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM).
Postup
 o příspěvku rozhoduje nadační rada na základě kompletní žádosti
Kdo může o pomoc požádat
 Občan ČR se zdravotním postižením či jiným handicapem, jež jej
znerovnoprávňuje ve společnosti.








Neziskové organizace, které:
 jsou činné nejméně 2 roky,
 sdružují, integrují, pečují o občany se zdravotním postižením,
 zajišťují azylovou pomoc,
 provozují Domy na půli cesty,
 zajišťují chráněné a podporované bydlení,
 zajišťují osobní asistenci a respitní péči.
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Potřebuji pomoci
Náležitosti žádosti o příspěvek
Jednotlivci:
1. konkrétní žádost (předmět a zdůvodnění žádosti, popis současné rodinné
situace, popis sociální a finanční situace),
2.

čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení),

3.

souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení),

4.

položkový cenový rozpočet nákladů na předmět žádosti se sdělením výše
úhrady zdravotní pojišťovny nebo rozhodnutí úřadu práce o výši jeho
příspěvku,

5.

oboustranná fotokopie občanského průkazu,

6.

žádá–li opatrovník, doloží soudní rozhodnutí o opatrovnictví a kopii svého
občanského průkazu,

7.

fotokopie průkazu osoby se zdravotním postižením,

8.

aktuální lékařská zpráva s uvedením diagnózy.

9.

V případě žádosti o příspěvek na osobní asistenci dále:




od kdy je příspěvek požadován, počet hodin asistence za den, cenu za
hodinu, celkovou měsíční úhradu a kdo je poskytovatelem osobní asistence
(organizace / fyzická osoba)
doporučení Speciálního pedagogického centra u dětí,

smlouva s poskytovatelem osobní asistence. Pokud asistent nevystavuje
fakturu, můžete využít jako vzor - návrh smlouvy o poskytnutí osobní
asistence (ke stažení).
 Je–li poskytovatelem asistence fyzická osoba, navíc:
 souhlas se zpracováním osobních údajů asistenta (ke stažení),
 oboustranná fotokopie občanského průkazu asistenta,
 doklad o vlastnictví bankovního účtu asistenta (např. kopie smlouvy
s bankou),
 po schválení příspěvku: doklad o vyúčtování příspěvku (ke stažení)
- dokládá se k proplacení chváleného příspěvku.
Organizace:
 konkrétní žádost s položkovým cenovým rozpočtem (s uvedením vlastních
zdrojů financování a příspěvků jiných subjektů),




popis činnosti, počet klientů, způsob financování,



doklad o registraci či jiným doklad o vzniku organizace.
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