Podrobné podmínky pro poskytování příspěvků z dárcovského programu NAVZDORY
Program NAVZDORY pomáhá rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly ve složité životní
situaci. Podporujeme rodiče s dětmi s postižením, matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi.
Žadatelem o příspěvek může být zákonný zástupce dítěte (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun)
s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji, který:
-

pečuje o zdravotně postižené dítě/děti do 26 let
pečuje o zdravé dítě/děti do 18 let

Výše poskytovaných jednorázových finančních příspěvků/věcných darů:
-

6 000 Kč na dítě se zdravotním postižením
3 000 Kč na každé zdravé dítě v rodině

Lze poskytnout finanční příspěvek/věcný dar:
-

-

na pokrytí nezbytných nákladů na živobytí (nákup základních potravin, hygienických prostředků,
vitamínů, léků), vztahuje se i na úhradu obědů ve školách a školkách, pokud školské zařízení není
zapojeno do projektu „Obědy pro děti“ apod. Příspěvek nelze využít na nákup kávy, cigaret,
alkoholu a cukrovinek, apod.
na nákup základního oblečení, obuvi a školních pomůcek pro děti, příp. školkovného
na úhradu nákladů spojených s bydlením (nájem, splátka půjčky, poplatky za energie, komunální
odpad, apod.)
na úhradu mimoškolních aktivit pro děti (kroužky, kurzy, tuzemské tábory a pobyty)
k zajištění potřebného základního vybavení domácnosti
k úhradě speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami (např. rehabilitace,
speciální terapie, zdravotní pobyty, placené preventivní programy na školách, asistenční služba,
odborné psychologické poradenství, zdravotní a kompenzační pomůcky, speciální výukové
programy, apod.)

Účel daru uvedený v žádosti a jeho potřebnost je komunikována se zvoleným garantem a nadační
fond si vyhrazuje právo účel daru změnit.
Jednotlivá kola dárcovského programu NAVZDORY probíhají v každém čtvrtletí:
1. kolo 27. dubna až 30. června 2020
2. kolo 1. července až 30. září 2020
3. kolo 1. října až 31. prosince 2020
Další podmínky dárcovského programu NAVZDORY:
-

-

o příspěvek mohou žádat zákonní zástupci pečující o dítě/děti ve věku do 18 let (u dětí se
zdravotním postižením do 26 let), kteří mají postižené dítě, jsou samoživitelé nebo se nachází
v nouzi
do programu budou žadatelé zařazeni po vyplnění a odeslání online žádosti zveřejněné
na internetových stránkách www.navzdory.credonf.cz a po zaslání požadovaných povinných
příloh (dokumentů) dle pokynů v žádosti, včetně písemného doporučení garanta
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-

-

-

mít trvalé bydliště ve Zlínském kraji (alespoň žadatel, nebo dítě, v jehož prospěch je o příspěvek
žádáno)
v jedné žádosti lze požádat o dar pro jedno, nebo i více nezaopatřených dětí v rodině
(max. 5 dětí)
rodiny mohou v programu NAVZDORY žádat o příspěvek pro své děti opakovaně, v každém
kole však jen jednou. Ti, kteří již příspěvek z NAVZDORY obdrželi, musí nejprve tento
příspěvek zdokladovat dle uvedených podmínek a až poté mohou zažádat o příspěvek další.
v průběhu procesu zpracovávání žádosti může nadační fond Credo požadovat od žadatele další
dokumenty a informace důležité pro správné posouzení žádosti (např. doložení
finančního příjmu, potvrzení o výši výživného, apod.), případně vyjádření odborníka
např. k potřebnosti pomůcky, na kterou zákonný zástupce žádá příspěvek. Po předchozí domluvě
může dojít i k osobní návštěvě žadatele za účelem prověření situace rodiny.
v případě neúplné žádosti, nebo nedoložení povinných nebo vyžádaných příloh, může být žádost
vyřazena
na příspěvek není právní nárok

Upozorňujeme, že pokud žadatel uvede v žádosti úmyslně nepravdivé nebo neúplné informace či některé
informace zatají, bude zařazen na černou listinu nadačního fondu a jeho žádost o jakoukoliv finanční
podporu v budoucnu bude vždy automaticky vyřazena.
Povinné přílohy žádosti:
- fotografie/scan občanského průkazu žadatele
- fotografie/scan rodného listu každého dítěte, pro které je žádáno o příspěvek (případně rozhodnutí soudu
o opatrovnictví, rozhodnutí o svěření do péče pěstouna)
- scan/fotografie doporučení garanta, který zná konkrétní situaci rodiny a může potvrdit pravdivost
informací v žádosti a potřebnost příspěvku na uvedený účel (potvrzení od garanta musí obsahovat jméno
a příjmení garanta, celý název organizace či instituce, ve které působí, jeho vyjádření k žádosti a
k požadovanému účelu daru, podpis a razítko organizace)
- u dítěte se zdravotním postižením je nutné doložit potvrzení odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte
(např. scan poslední lékařské zprávy potvrzující stupeň postižení dítěte/scan zprávy logopeda/scan zprávy
z psychologicko-psychologické poradny ohledně problémů dítěte/scan aktuálního přiznání příspěvku na
péči, apod.). Dokumenty/lékařské zprávy by měly být aktuální, ve stáří max. 1 roku.
- v případě žádosti o příspěvek na úhradu nákladů na bydlení (nájem, úvěr) kopii platné nájemní smlouvy
nebo úvěrové smlouvy/smlouvy o půjčce, ve které je uvedeno jméno žadatele, adresa nemovitosti, ke
které se smlouva vztahuje, číslo účtu, na které se nájemné/úvěr hradí a výše hrazené částky.
K žádosti můžete zaslat i další přílohy, které doloží pravdivost vámi uvedených údajů a potřebnost vaší
rodiny. Tyto přílohy nejsou povinné, ale mohou významně zvýšit Vaši šanci na přiznání příspěvku. Jedná
se např. o tyto dokumenty:
- doložení dokumentu o snížení příjmu zákonných zástupců v době pandemie (např. výplatní páska za
poslední tři měsíce, potvrzení o ošetřovném, potvrzení od zaměstnavatele o omezení provozu, výpověď
ze zaměstnání, potvrzení o evidenci na Úřadu Práce, apod.)
- potvrzení o výši výživného
- potvrzení o pobírání sociálních dávek
- dokumenty potvrzující zadlužení domácnosti
Při vyplňování žádosti je třeba zaslat všechny přílohy v jednom emailu na adresu
navzdory@credonadacnifond.cz (maximální velikost jedné přílohy nesmí přesáhnout 300 kB, v případě
nutnosti ji zmenšete). Předmět emailu i jednotlivé přílohy označte vaším jménem (žadatele) a číslem
přílohy (např. Novák1, Novák2,...). Všechny přílohy musí být čitelné.
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Kdo může být garantem rodiny a co má obsahovat jeho vyjádření:
- garantem může být osoba veřejného života, která zná situaci v žádající rodině a může potvrdit
pravdivost informací v žádosti. Např. sociální pracovnice, pracovnice rodinného centra, charity, rané
péče, zástupce obce, pedagog, lékař, kněz, apod.
- garantem nemůže být rodinný příslušník žadatele, ani jiná osoba s žadatelem v jakémkoliv
příbuzenském či partnerském vztahu
- vyjádření/doporučení garanta musí obsahovat jméno a příjmení garanta, celý název organizace či
instituce, ve které působí, jeho vyjádření k žádosti (např. stručný popis situace rodiny, vyjádření se
k potřebnosti žádaného účelu daru a doporučení rodiny k podpoře), podpis a razítko organizace.
- garant může také vyjádřit své doporučení ke konkrétní formě poskytnutí příspěvku (např. jeho asistence
při využití příspěvku, věcný dar, apod.).
Průběh schvalování žádostí
-

přijaté kompletní žádosti jsou zpracovávány a schvalovány průběžně, většinou
do 1 měsíce od jejich podání
v případě, že bude vaše žádost schválena a bude vám přiznán příspěvek, vás budeme kontaktovat
emailem. Pokud se vám do 6 týdnů od podání neozveme, pravděpodobně jsme vaší žádosti
nemohli vyhovět.

Způsob doložení využití příspěvku a zpětné vazby:
-

bude-li žadateli příspěvek přiznán, obdrží písemnou darovací smlouvu, kterou podepíše a zašle
zpět nadačnímu fondu
poté příspěvky poskytujeme bezhotovostně na účet obdarovaného, složenkou, nebo v hotovosti,
vždy až po podpisu darovací smlouvy a souhlasu se zpracováním osobních údajů
v některých případech je příspěvek poskytován formou věcného daru
v případě přiznání příspěvku na úhradu nákladů na bydlení zasíláme příspěvek přímo na účet
pronajímatele/peněžního ústavu (dar nejde přes osobní účet žadatele)

-

nadační fond si vyhrazuje právo stanovit nad rámec běžných podmínek čerpání a využití
příspěvku, dle konkrétního vyhodnocení žádosti, podmínku osobní asistence garanta anebo
sociální pracovnice či jiné osoby stanovené nadačním fondem při použití finančního příspěvku
jako je např. při pořízení oblečení a potřeb pro dítě, nákupu potravin, apod.

-

dle formy čerpání příspěvku má žadatel následně povinnost čerpání příspěvku doložit účetním
dokladem v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě, a to nejpozději
do 2 měsíců od zaslání/vyplacení příspěvku. Dále se žadatel zavazuje nejpozději do 2 měsíců
formou krátké písemné zprávy dát nadačnímu fondu zpětnou vazbu o tom, jak jeho rodině
příspěvek pomohl a přiložit fotografie, kde bude vidět, jakým způsobem žadatel a jeho rodina
příspěvek využili/využívají (např. dítě s novými botami, zdravotní pomůckou, fotka s nákupem,
apod.).

Způsoby doložení vyúčtování finančního příspěvku (byl-li hrazen přímo žadatelem):
-

scan/fotografie účetních dokladů - pokladní doklady, faktury (uvedené na jméno zákonného
zástupce)
v případě příspěvku na úhradu nákladů na bydlení doklad o zaplacení (výpis z bankovního účtu
žadatele, pokladní doklad, apod.)

Příspěvek může být poskytnut pouze na dosud neuhrazené zboží a služby, data dokladů/účtů/faktur musí
odpovídat podporovanému období (počínaje dnem podpisu darovací smlouvy).
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Dokumenty dokládající využití příspěvku i zpětnou vazbu ve formě poděkování/krátké zprávy a
fotografie, zasílejte na emailovou adresu navzdory@credonadacnifond.cz.
Upozornění pro žadatele
V případě přijetí daru v souhrnné výši nad 15 000 Kč/rok podléhají tyto finanční příspěvky dani z příjmu
fyzických osob a je tedy povinností žadatele příjem finančního daru uvést ve svém daňovém přiznání.
Přijetí finančního daru může také ovlivnit pobírání a výši sociálních dávek (např. hmotná nouze).
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na emailu navzdory@credonadacnifond.cz, nebo na
telefonním čísle +420 720 053 199 (po – pá 9.00 – 12.00 hod.).
30. 6. 2020
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