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Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
fyzickým osobám
Účel
Nadační příspěvek poskytujeme za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny žijící v
Jihomoravském kraji.
Žádosti o příspěvky přijímá fond ve čtyřech vyhlášených výzvách v průběhu celého roku. Jednou za
čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře.
Aktuální termín uzávěrky je vždy zveřejněn na webových stránkách.
Žádosti o nadační příspěvek mohou podávat fyzické osoby i právnické osoby působící v sociální oblasti
na tyto účely:
●

Podpora pro osoby se zdravotním postižením

●

Podpora pro seniory

●

Podpora dětí v náhradní rodinné péči /v dětském domově

●

Podpora pro rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci

Nadační příspěvek není určen k úhradě dluhů, výjimku lze učinit jen ve výjimečných případech, kdy se
žadatel dostal do takové situace bez svého vědomí zaviněním třetí osoby.
Lidem se zdravotním handicapem… přispíváme na
●

zajištění sociálních služeb

●

rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění

●

podporu rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením

●

nákup zdravotních pomůcek

●

úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)

●

zájmové aktivity atd.

Podporujeme…
●

rodiny/samoživitele v krizové situaci

●

děti v náhradní rodinné péči nebo v dětských domovech

●

děti opouštějící dětský domov a začínající žít samostatně

●

zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou

Seniorům přispíváme na...
●

pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů

●

podporu domácí péče

●

nákup zdravotních pomůcek

●

mimořádné nutné výdaje, které je ohrožují chudobou atd.
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Kritéria hodnocení žádostí o nadační příspěvek
●

Podrobný popis situace žadatele.

●

Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku.

●

Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním.

●

Péče žadatele o nezletilé děti / osamělí / senioři či osoby se zdravotním postižením s nízkými
příjmy.

●

Doložené příjmy a potřebné relevantní doklady.

●

Případně součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace,
délka spolupráce.

Žádost
Formulář žádosti je ke stažení na webových
www.socialni-nadacni-fond.cz / sekce potřebuji pomoc.

stránkách

sociálního

nadačního

fondu

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku podává žadatel sám. Výjimečně může být žádost podána
prostřednictvím sociálního pracovníka, který s klientem pracuje a pomůže mu žádost o nadační
příspěvek sepsat. V takovém případě je doporučenou přílohou šetření sociálního pracovníka.
Povinnou součástí žádosti je vyčerpávající popis životní situace žadatele doložený relevantními
přílohami.

Výše nadačního příspěvku
Maximální doporučená výše nadačního příspěvku činí 100 tisíc Kč.

Podávání žádosti
Telefonické konzultace žádostí tel.: 734 585 349 nebo 703 471 717
Zkompletovanou žádost včetně všech relevantních příloh je možné zaslat buď:
●

poštou na adresu nadačního fondu Mečová 5, Brno 602 00

●

e-mailem na adresu kancelar@socialni-nadacni-fond.cz

●

předat do schránky umístěné v přízemí na recepci na adrese Mečová 5, Brno
(v takovém případě je žádost předávána v zalepené neprůhledné obálce)

Termín pro podání žádosti je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách. Žádosti
podané po termínu jsou zařazeny k posouzení na následující období.

Rozhodování o nadačním příspěvku a další postup
Podanou žádost posuzuje dle výše uvedených kritérií a o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje
správní rada Sociálního nadačního fondu. Rozhodnutí o přidělení a výši nadačního příspěvku záleží zcela
na uvážení správní rady. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada svá
rozhodnutí neodůvodňuje, rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
O výsledku je informován žadatel (případně sociální pracovník), prostřednictvím e-mailu nebo
telefonicky s dalšími pokyny nejpozději do 30 dnů od zasedání správní rady.
V případě schválení nadačního příspěvku je s žadatelem podepsána darovací smlouva.
Finanční podpora poskytnutá v hotovosti je zvažována pouze ve výjimečných a odůvodněných
případech.
Nadační příspěvek je zpravidla třeba vyčerpat nejpozději do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy.
Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí. Žádosti,
kterým nebude vyhověno, budou skartovány.
Platnost
Tato Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků ze Sociálního nadačního fondu jsou platná pro
všechny přijaté žádosti od roku 2022.
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