PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NF PINK BUBBLE
1
Nadační fond může poskytovat příspěvky pouze v souladu s účelem nadačního fondu a za
dodržení dalších podmínek.
2
Na poskytnutí nadačního příspěvku nevzniká žadateli právní nárok a každá žádost je posuzována
individuálně. O poskytnutí prostředků nadačního fondu žadateli rozhoduje nadační fond podle svého
nejlepšího svědomí a v co nejkratší lhůtě.
3
Pro rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí nadačního příspěvku, příp. o výši nadačního
příspěvku, je určující a podmiňující naléhavost žádosti. Přijetí rozhodnutí spadá do kompetence správní
rady nadačního fondu, případně do kompetence speciální komise, kterou nadační fond posuzováním
žádostí pověřil.
3
Nadační příspěvek může být poskytnut fyzické osobě, která o poskytnutí příspěvku požádá pro
vlastní potřeby, jakož i fyzické či právnické osobě pro podporu aktivit, které korespondují s aktivitami
podporovanými nadačním fondem.
4
Nadační příspěvky jsou poskytovány zejména na základě individuální písemné žádosti, a to z
důvodů zdravotních nebo sociálních, v souladu s účelem nadačního fondu, jak je uveden v čl. III. Statutu
NF.
5
Přílohou žádosti o příspěvek (finanční či věcný) musí být doklady, kterými žadatel osvědčí svoji
zdravotní nebo sociální situaci. Zejména se jedná o potvrzení ošetřujícího lékaře o proběhlé či aktuálně
probíhající onkologické léčbě, případně o potvrzení o sociální situaci žadatele. Pokud to s žádostí souvisí,
je třeba doložit také potvrzení o zamítnutí poskytnutí příspěvku zdravotní pojišťovnou.
6
Nadační fond může žadatele vyzvat k doplnění žádosti o další údaje a poskytnout mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě neupřesní, může být žádost považována za
neplatnou.
7
V mimořádných případech může nadační fond rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i
bez podání písemné žádosti.
8
Nadační příspěvky mohou být poskytnuty zpravidla jednorázově, ve výjimečných případech však
je možné písemně požádat o opakovanou podporu.
9
Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je poskytnutí zpětné vazby ze strany příjemce
takového příspěvku. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna prostřednictvím
formuláře k tomu určenému písemně potvrdit, že příspěvek obdržela. Pokud o to nadační fond požádá,
je příjemce příspěvku povinen současně prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu nadační příspěvek
využil. Toto využití musí být v souladu s podmínkami určenými statutem nadačního fondu, jinak je
příjemce příspěvku povinen nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené
nadačním fondem.
Informace o možnostech poskytnutí konkrétního příspěvku včetně potřebného formuláře Vám ochotně
poskytne Mgr. Renáta Němcová (renata@pinkbubble.cz). Napište, jsme tu pro vás.

