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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 konečné 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
•
•
•

Rada Konta Bariéry posuzuje žádosti v přesně stanovených termínech,
termíny nejbližšího zasedání Rady Konta Bariéry najdete na našich
webových stránkách,
uzávěrka příjmu žádostí je 14 dní před zasedáním (žádosti po termínu
uzávěrky budou posuzovány až na následujícím zasedání).

Na co Konto Bariéry nepřispívá
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Režijní náklady organizací,
vybavení organizací (pomůckami, nábytkem či jiným zařízením),
stavebních náklady pokud nemají charakter bezbariérových úprav,
automobily pro jednotlivce,
rehabilitační pobyty,
lékařské zákroky, léčba, léky,
chytré telefony a tablety,
pedagogickou asistenci,
kulturní a sportovní akce.

Kdo může o pomoc od Konta Bariéry požádat
•

Občan ČR se zdravotním postižením či jiným handicapem, jež jej
znerovnoprávňuje ve společnosti.

•

Neziskové organizace, které:
ü jsou činné nejméně 2 roky,
ü sdružují, integrují, pečují o občany se zdravotním postižením,
ü zajišťují azylovou pomoc,
ü provozují Domy na půli cesty,
ü zajišťují chráněné a podporované bydlení,
ü zajišťují osobní asistenci a respitní péči.
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Potřebuji pomoci
Na co Konto Bariéry přispívá
Standardní rehabilitační a kompenzační pomůcky
•

Vyrovnání finančního rozdílu mezi platbami zdravotních pojišťoven nebo
sociálními příspěvky a reálnou cenou pomůcek, které ke svému životu
nezbytně potřebují.

Bezbariérové úpravy
•
•

Odstraňování architektonických bariér v prostorách poskytujících sociální
služby a ve školách všech typů,
odstraňování bariér v domácnostech.

Pomůcky pro neslyšící
•

Pomůcky, které pomáhají zkvalitnit život sluchově postiženým.

Opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek
Opravy a speciální úpravy automobilů
Osobní asistence
•
•

Osobní asistence dospělých při nejrůznějších aktivitách, jimiž se plně
zařazují do práce a do života,
osobní asistence dětí od posledního ročníku mateřské školy.

Člověk v nouzi
•

Podpora v mimořádné tíživé životní situaci pro držitele průkazu osoby se
zdravotním postižením.

Vzdělání
•

Přímé náklady handicapovaných dětí v běžné síti základních a speciálních
škol (školné, školní pomůcky).

Stipendium Bariéry
•
•
•
•

Stipendium pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně
handicapovaných studentů,
stipendium není podmíněno prospěchem,
vyhlašuje se jedenkrát ročně pro školní / akademický rok,
více informaci naleznete na našich webových stránkách.
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Potřebuji pomoci
Náležitosti žádosti o příspěvek
Jednotlivci:
1.

Konkrétní žádost sepsaná volnou formou nebo jako osobní příběh (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 (např. schválené poukazy od ZP) 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.

Doporučení:
•
•
•

u kompenzačních pomůcek,zejména elektrických vozíků,
el.pohonů,lékařské doporučení o bezpečnosti a způsobilosti ovládat
pomůcku,
u vzdělávacích školních pomůcek doporučení psychologa o vhodnosti
používání pomůcky vzhledem k handicapu a schopnosti ovládání,
u tíživé životní situace doklad od Úřadu práce nebo sociálního odboru
příp. OSPOD, který potvrdí tíživou situaci.

10. V případě kompenzační pomůcky její zobrazení.
11. 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:
ü souhlas se zpracováním osobních údajů asistenta (ke stažení),
ü oboustranná fotokopie občanského průkazu asistenta,
ü doklad o vlastnictví bankovního účtu asistenta (např. kopie smlouvy
s bankou),
ü 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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Potřebuji pomoci
Jak žádost podat
Všechny kompletní žádosti zasílejte:
•

na adresu:
Nadace Charty 77, Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1

•

nebo e-mailem na:
Dagmar.Babkova@bariery.cz
Katerina.Stejskalova@bariery.cz
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