
NADACE SOLIDARITY
nám. W. Churchil1a 2

113 S9 Praha 3 - Žižkov
ItO: 25680366

PROGRAM POMOCI ČLENŮM ODBOROVÝCH ORGANIZACí,
SDRUŽENÝCH V OS ECHO, POSTIŽENÝM ŽIVELNOU UDÁLOSTÍ

V souladu se Statutem NADACE SOLIDARITY - 7. úplné znění ze dne 12.5.2005 -
( dále jen "Nadace") vyhlašuje Nadace program sociální pomoci členům odborových
organizací sdružených v OS ECHO (dále jen "členové OS ECHO") postiženým živelnou
událostí, a to s uplatněním následujících zásad a pravidel postupu.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Program je určen členům odborových organizací v působnosti OS ECHO, hlásícím se
k činnosti Nadace.

1.2. Poskytnutím finančních prostředků na zmírnění dopadů škod způsobených živelnou
událostí (povodně, záplavy, vichřice, větrné smrště atp.) chce Nadace přispět k řešení
tíživé životní situace postižených.

2. Tvorba zdrojů

2.1. K uplatnění vyhlášených programových cílů získává a shromažďuje Nadace potřebné
finanční prostředky, a to z části finančních zdrojů získaných provozem Malé vodní
elektrárny I a II v Bechyni, Parkány čp. 552.

2.2. O celkové výši nadačního daru rozhoduje každoročně konference OS ECHO s tím, že
darovaná částka nepřesáhne 30 % čistého zisku Malé vodní elektrárny I a II v Bechyni,
Parkány čp,.552 za dané roční období.

2.3. Potvrzením o poskytnutí daru je "Darovací smlouva uzavřená mezi dárcem a
obdarovaným podle § 628 občanského zákoníku" - viz příloha č. 1.

2.4. Takto získané prostředky mohou být použity formou nadačního příspěvku pouze pro
členy OS ECHO, postižené následky živelných událostí, splňujících požadavky uvedené
v bodu 3.

3. Poskytování příspěvků

3.1. Žadatelé o finanční příspěvek na pomoc při odstranění následků živelných událostí
předkládají Nadaci svůj požadavek na jednotném formuláři žádosti - viz příloha Č. 2.

3.2. Žadatelé musí doložit řádné pojištění předmětného poškozeného majetku předložením
kopie příslušné pojistné smlouvy. Dále pak rozsah škody prokázat fotodokumentací,
svědeckým prohlášením předsedy ZO OS ECHO, jejímž je členem, případně dalšími
doklady.



3.3. Nadace může požadovat v případě pochybností další podklady a důkazy jako jsou
znalecké posudky a jiná odborná stanoviska potvrzující žadatelem uváděné údaje.

3.4. Na příspěvek Nadace není právní nárok. O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje
správní rada Nadace, případně její předseda (viz článek 8 bod 4 Statutu Nadace)
s dodatečným projednáním ve správní radě. Částka přiznaného příspěvku je odvislá od
objemu získaných zdrojů formou darů.

3.5. Veškeré příspěvky se poskytují bezhotovostně převodem na účet uvedený v žádosti
zájemce o finanční příspěvek z Nadace.

4. Postup řešení žádostí o nadační příspěvek

4.1. Nadace zaeviduje došlé žádosti v pořadí jak je obdržela. V případě neúplných údajů
v žádosti si Nadace vyhrazuje právo jejich doplnění, včetně možnosti ověření
telefonickými dotazy, osobní návštěvou a podobně.

4.2. Za konečný výběr a výsledná stanoviska k přijatým žádostem je odpovědná správní rada
Nadace.

4.3. Každý žadatel bude písemně vyrozuměn o stanovisku správní rady kjeho žádosti, a to
do 14 dní po projednání ve správní radě Nadace, či rozhodnutí jejího předsedy.

4.4. Korespondenci s tím spojenou a Přehled o přijatých a vyřízených žádostech o nadační
příspěvek - viz příloha Č. 3 - vede tajemník Nadace.

4.5. Příkazy k převodu finančních prostředků na schválené žádosti vyřizuje účetní Nadace ..

5. Účtování programu

5.1 Dary, které Nadace přijala, a příspěvky, které Nadace poskytla, budou zúčtovány na
účtu 911/1.

6. Závěrečné ustanovení

6.1. Postup dle uvedených zásad vstupuje v platnost po projednání ve správní radě Nadace.

6.2. Tento program byl projednán a schválen správní radou Nadace dne 8.6.2011.
r-----/ \ ~

avel S k u 1 i\ a
předseda správní rady

NADACE SOLIDARITY

Příloha: 3
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Příloha č. 1

DAROVACí SMLOUVA
uzavřená podle § 628 občanského zákoníku

Článek 1.
Účastníci smlouvy

název .
sídlo .
IČ DIČ .

Zastoupená: .

(dále jen" dárce CI), na straně jedné,

a

NADACE SOLIDARITY
se sídlem Praha 3 - Žižkov, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59
IČ : 25680366 , DIČ CZ25680366
jednající: Pavlem Skulinou, předsedou správní rady,
(dále též" obdarovaný"), na straně druhé.

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1 Dárce touto smlouvou obdarovanému daruje peněžní částku ve vysi Kč .
(slovy ) a obdarovaný tento dar od dárce touto smlouvou přijímá.

2.2 Dárce se zavazuje, že dar, uvedený v tomto článku převede na účet obdarovaného číslo
14728369/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka v Praze 3, nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3, a to nejpozději do .

2.3 Obdarovaný se zavazuje podat dárci po splnění účelu této smlouvy informaci o osudu
předmětu daru.

Článek 3.
Účel smlouvy

3.1 Dárce dar, uvedený v článku 2. této smlouvy, obdarovanému daruje v souladu s čl. 7,
bod l.b) Statutu Nadace výlučně na sociální a jinou pomoc.

3.2 Obdarovaný se zavazuje, že tento dar použije výlučně na sociální a jinou pomoc,
poskytovanou v návaznosti na čl. 6 Statutu NADACE SOLIDARITY a s přihlédnutím
k programu, schválenému správní radou této nadace.
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Článek 4.
Závěrečná ustanovení

4.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

4.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží dva.

4.3 Případné změny této smlouvy budou provedeny výhradně formou písemných dodatků
chronologicky číslovaných vzestupnou číselnou řadou. Platnost těchto dodatků je podmíněna
podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že kjejímu
obsahu, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, nemají výhrad ani připomínek, že tato
smlouva byla uzavřena vážně a srozumitelně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a podepsána k tomu oprávněnými osobami.

4.5 Práva a povinnosti účastníků této smlouvy a právní vztahy vzniklé na jejím základě, se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění.

V................... dne . V dne .

Dárce: Obdarovaný:

podpis podpis

jméno
funkce
razítko

Pavel Skulina
předseda správní rady
razítko
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Příloha Č. 2

v

ZÁDOST O NAD AČ NÍ PŘÍSPĚVEK

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Trvale bytem .

Zaměstnavatel (název, sídlo):

Člen ZO OS ECHO . od data .

1) P v d "V d v n, v, v ku KVoza ovana vyse na acmno pnspev v C: .

2) Bank ' " v d t I v v , , t v, Iovm spojeni za a e e: penezm us av CIS o

účtu variabilní symbol........... konstatntní symbol .

specifický symbol .

3) Účel použití nadačního příspěvku a odůvodnění žádosti:

4) Doklad o pojištění majetku (fotokopie smlouvy):

5) Další doporučení, potvrzení a stanoviska, včetně vyjádření předsedy ZO OS ECHO:

V dne .

podpis žadatele
Přijato Nadací dne:

Projednáno dne:

Výsledné stanovisko:
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Příloha Č. 3

PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

6

Poř.č. Došlo Zadatel - jméno, Obsah žádosti Požadovaný Stanovislo Schválená Příkaz Odpověď
dne adresa příspěvek SR částka k úhradě žadateli dne

Nadace ze dán dne
Kč dne Kč


