Nadační fond Dvojka srdcem
se sídlem: náměstní Míru 600/20, 120 00 Praha 2
IČO: 067 87 541
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1584

Žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem
(žadatelem je fyzická osoba)

1. Základní údaje
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Adresa trvalého bydliště
Kontaktní adresa (pokud se
liší od adresy trvalého
bydliště)
Telefon
E‐mail
Číslo účtu žadatele
Banka, u které je účet veden

2. Důvod/účel žádosti nadačního příspěvku
Na co žádáte nadační příspěvek?

Popište, co je důvodem nebo účelem Vaší žádosti o nadační příspěvek a jaká je Vaše
současná situace.
Pokud žádáte o nadační příspěvek pro své dítě/děti, uveďte prosím jeho/jejich celé jméno,
datum narození a stav/diagnózu.

3. Rozpočet požadovaných finančních prostředků (v Kč)
Výše požadovaných finančních prostředků od nadačního fondu:
Jaké jsou celkové náklady projektu, na který žádáte nadační
příspěvek?
Jedná‐li se o pořízení věci nebo služby, uveďte její plnou cenu.
Kolik z celkové ceny můžete jako žadatel uhradit sám/sama?
Uveďte případné příspěvky z jiných zdrojů (jiné nadační fondy
a nadace, sponzoři, zdravotní pojišťovna atd.). Uveďte
i příspěvky, o které máte zažádáno jinde, ačkoliv je ještě nemáte
schválené.

Podával(a) jste žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem
v minulosti?

K žádosti je třeba přiložit:
1. Kopii dokladů týkajících se zdravotního stavu žadatele nebo jeho dítěte/dětí (např.
kopie lékařské zprávy), včetně průkazu ZTP, byl‐li žadateli či jeho dítěti/dětem vydán.
2. Doklad o ceně předmětu žádosti (např. kopii proforma faktury nebo jiného dokladu o
ceně zboží nebo služby, k jejichž pořízení se směřuje podaná žádost);
3. Čestné prohlášení žadatele o příjmech a nákladech domácnosti (vzor je k dispozici
v příloze tohoto formuláře nebo na internetových stránkách nadačního fondu) spolu
s kopiemi dokumentů, které dokládají údaje uvedené v prohlášení;
4. Čestné prohlášení žadatele o tom, zda je či není dlužníkem zakladatele nadačního fondu,
orgánů veřejné správy ČR či zdravotní pojišťovny, zda vůči žadateli nebo jiné osobě
v rámci jeho domácnosti je či není vedeno řízení o výkon soudního nebo správního
rozhodnutí, exekuce, a že žadatel není v insolvenčním řízení (vzor je k dispozici v příloze
tohoto formuláře nebo na internetových stránkách nadačního fondu).
5. Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

K žádosti můžete dále přiložit:
1. Jakékoliv doporučení Vaší žádosti,

2. Návrh příběhu či jiného oslovení veřejnosti, které by podle Vašeho názoru měly být
zveřejněny v rámci prezentace žádosti na internetových stránkách nadačního fondu,
3. Fotografii, která by mohla být použita pro účely prezentace příběhu v rámci veřejné
sbírky na internetových stránkách nadačního fondu.
Nebude‐li žádost správně vyplněna, nebo k ní nebudou přiloženy potřebné doklady, budete
nadačním fondem vyzváni k jejich doplnění.
Nadační fond může požádat rovněž o předložení dalších podkladů, které budou podle jeho
názoru potřebné k posouzení žádosti.
Nadační fond si také vyhrazuje právo požádat žadatele k doplnění žádosti o osobní
schůzku.
Nebude‐li žádost podle požadavků nadačního fondu doplněna ve lhůtě, kterou nadační
fond stanoví, nebo jestliže žadatel odmítne osobní schůzku, je nadační fond oprávněn žádost
odložit.

Potvrzuji svým podpisem, že veškeré údaje uvedené v této žádosti, jakož i v jejích
přílohách, jsou aktuální, úplné a pravdivé, a že jakékoliv změny bezodkladně, nejpozději
do 10 pracovních dnů, oznámím nadačnímu fondu. Potvrzuji současně, že jsem si
vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů, mimo jiné možnosti odložení žádosti
nebo odstoupení od smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku nadačním fondem.
Jméno a příjmení žadatele
Podpis žadatele
Datum podpisu

Vyplněnou a podepsanou žádost spolu se všemi přílohami je třeba nadačnímu fondu
doručit na adresu:
Nadační fond Dvojka srdcem
Náměstí míru 600/20
120 00 Praha 2
Přijetí Vaší žádosti o nadační příspěvek Vám vzápětí písemně potvrdíme.
Vyplněním a podáním žádosti nevzniká nárok na nadační příspěvek.

Nadační fond Dvojka srdcem
se sídlem: náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
IČO: 067 87 541
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1584

Čestné prohlášení o příjmech domácnosti
(pro účely žádosti o nadační příspěvek u Nadačního fondu Dvojka srdcem)

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní
adresa
(je‐li
odlišná od trvalého bydliště):

jako žadatel/ka o nadační příspěvek tímto prohlašuji na svoji čest, že ve společné domácnosti
se mnou žije ….. osob, z toho ……… nezaopatřených dětí, a že pravidelný měsíční příjem
domácnosti (včetně všech příspěvků, přídavků a dávek od úřadu práce nebo České správy
sociálního zabezpečení) činí …………………. Kč, přičemž zdrojem tohoto příjmu jsou dále
uvedené příjmy mé a osob, které se mnou žijí ve společné domácnosti:
Žadatel/ka:
zaměstnání (příp. výkon funkce)

výše příjmu:
zaměstnavatel (jméno/název, adresa):

Podnikání:
Důchod (označení a výše):
Sociální dávky (označení a
výše):

Jiné příjmy (označení, příjemce
a výše)

Další osoby ve společné domácnosti*):
Vztah k žadateli:
zaměstnání (příp. výkon funkce)

výše příjmu:
zaměstnavatel (jméno/název, adresa):

Podnikání:
Důchod (označení a výše):
Sociální dávky (označení a
výše):

Jiné příjmy (označení a výše):

*) oddíl zopakujte, je‐li v domácnosti více osob s pravidelnými měsíčními příjmy.
Současně na svoji čest prohlašuji, že průměrné měsíční životní náklady všech členů společné
domácnosti (nájem, služby, splátky hypotéky, léky apod.) činí:


průměrné měsíční náklady na bydlení a související služby……………………….Kč/měsíc



náklady na úhradu sociálních služeb (jsou‐li poskytovány)………………………Kč/měsíc



jiné pravidelné nezbytné výdaje (např. za léky apod.)…………………………….Kč/měsíc.

Prohlašuji rovněž, že nastane‐li jakákoli skutečnost, v důsledku které se stane toto čestné
prohlášení v jakékoli jeho části neúplným či nepravdivým, jsem jako žadatel povinen o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Nadační fond, a to nejpozději do 10
pracovních dnů od zjištění okolností zakládajících změnu údajů uvedených v tomto čestném
prohlášení.
Nepravdivost, či neúplnost informací obsažených v tomto čestném prohlášení, či nesjednání
nápravy v přiměřené lhůtě žadatelem, zakládá právo Nadačního fondu nevyplatit již
schválený nadační příspěvek, či požadovat vrácení již vyplaceného nadačního příspěvku
kdykoli v budoucnu zpět v celé jeho výši.
Podpis žadatele
Datum podpisu

Nadační fond Dvojka srdcem
se sídlem: náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2
IČO: 067 87 541
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Čestné prohlášení žadatele o nadační příspěvek
(pro účely žádosti o nadační příspěvek u Nadačního fondu Dvojka srdcem)

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:

jako žadatel o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadačního fondu Dvojka srdcem,
se sídlem náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2, IČO: 067 87 541, tímto činím čestné
prohlášení, že:
 nejsem v insolvenci a není vůči mně vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v němž by byl řešen úpadek;
 mám – nemám*) neuhrazené závazky po splatnosti vůči zakladateli městské části
Praha 2, orgánům veřejné správy České republiky a zdravotním pojišťovnám;
Pokud máte takovéto závazky, uveďte vůči komu, v jaké výši a jak je s věřiteli řešíte:

 je – není*) vůči mně nebo členu mé domácnosti vedeno řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí nebo exekuce;
Je‐li řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedeno, uveďte vůči komu, pro jaké
pohledávky a také jaký je způsob provádění výkonu rozhodnutí/exekuce:

1

*) nehodící se škrtněte

povinný:……………………………………………………………………………………………
výše pohledávek:………………………………………………………………………………….
způsob provádění exekuce:………………………………………………………………………
Prohlašuji rovněž, že nastane‐li jakákoli skutečnost, v důsledku které se stane toto čestné
prohlášení v jakékoli jeho části neúplným či nepravdivým, jsem jako žadatel povinen o této
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Nadační fond, a to nejpozději však do 10
pracovních dnů od zjištění okolností zakládajících změnu údajů uvedených v tomto čestném
prohlášení.
Nepravdivost, či neúplnost informací obsažených v tomto čestném prohlášení, či nesjednání
nápravy v přiměřené lhůtě žadatelem, zakládá právo Nadačního fondu nevyplatit již
schválený nadační příspěvek, či požadovat vrácení již vyplaceného nadačního příspěvku
kdykoli v budoucnu zpět v celé jeho výši.

Podpis žadatele:
Datum podpisu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souvislosti s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem,
se sídlem náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2, IČO: 067 87 541, který je zapsán v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1584 (dále také jen „nadační
fond“), tímto
uděluji
nadačnímu fondu jako správci svůj výslovný, svobodný a vědomý souhlas ve smyslu
ustanovení § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), a to
i jako zákonný zástupce………………………………………. se zpracováním osobních
údajů uvedených v žádosti o nadační příspěvek a jejích přílohách, a to takto:
1.

svoluji k tomu, aby nadační fond zpracovával osobní údaje uvedené v žádosti o nadační
příspěvek a v jejích přílohách v plném rozsahu, tj. včetně citlivých údajů vypovídajících
o zdravotním stavu, za účelem posouzení žádosti o nadační příspěvek a rozhodnutí o ní,
a to po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu jednoho roku od podání žádosti,

2.

svoluji k tomu, aby nadační fond zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, datum narození, trvalé bydliště a případně také bydliště a rovněž tyto
identifikační a adresní osobní údaje mého dítěte/dětí, pro které o nadační příspěvek
žádám, spolu s údaji o účelu žádosti a výši požadovaného nadačního příspěvku
v evidenci žadatelů o nadační příspěvek, a to po dobu 10 let od podání žádosti.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence žadatelů o nadační příspěvek.
Potvrzuji, že jsem byl/a v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů
nadačním fondem jako správcem poučen/a o tom, že udělení souhlasu je dobrovolné,
a rovněž informován/a o tom, že osobní údaje bude zpracovávat pouze tento nadační fond
jako správce, a to jak manuálně, tak s využitím počítače, a že nadační fond nemá žádné
smluvní partnery, kterým by mohly být osobní údaje zpřístupněny. Zároveň souhlasím, aby
osobní údaje obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech
a přiložených listinách byly nadačním fondem za účelem vyřízení žádosti kopírovány
a skenovány.
Byl/a jsem dále v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o tom, že
mám právo:
 žádat o informaci o zpracování osobních údajů podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb.,
 žádat o vysvětlení případně o odstranění závadného stavu (zejm. blokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů), jestliže bych zjistil/a,
že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména
pokud by se jednalo o osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to
podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
V ______________dne:_________
Jméno, příjmení:
Trvale bytem:
Podpis:

