GRANTOVÁ PRAVIDLA NADAČNÍHO FONDU EMIL
Nadační fond Emil je nezisková organizace, která se zabývá účinnou podporou dětí a mládeže se
zdravotním postižením. Nadační fond nepřetržitě pomáhá shromažďovat finanční prostředky pro
jejich sportovní zázemí. Vizí Emila je být symbolem pomoci těmto dětem a pomáhat jim
prostřednictvím sportovních aktivit překonávat vlastní handicap, nalézat nové přátele a znovu
objevovat smysl života.

1. Komu poskytujeme finanční podporu?
- Sportujícím dětem a mladým lidem do 30 let se všemi druhy zdravotního postižení.
- Sportovním klubům, které se věnují práci s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením
a sdružují je.
- Nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím, které se zabývají podporou
oblasti sportu pro zdravotně postižené

2. Jakým způsobem získáváme pro příběhy finanční prostředky?
- Jednotlivé příběhy zveřejňujeme na webových stránkách a sociálních sítích, prostřednictvím
kterých vyzýváme veřejnost k pomoci. Přijaté finanční prostředky odevzdáváme v plné výši.
- Vybrané příběhy prezentujeme na akcích nadačního fondu či partnerů.
- Příběhy představujeme také firemním partnerům, kteří mají možnost je přímo podpořit.
Naším cílem je pomoci co největšímu počtu příběhů, proto je žádoucí zapojení žadatele do
procesu oslovování dárců.

3. Na co je možné podporu použít?
- Na nákup sportovního vybavení a pomůcek.
- Na úhradu nákladů spojených se sportovní aktivitou – vstupné na sportoviště, zápisné do
sportovního kroužku, náklady na trenéra, sportovního asistenta atd.
Finanční podpora je poskytována nepřímo úhradou faktur výše zmíněného. S příjemcem
podpory je sepsána smlouva o nefinančním daru.
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4. Jaké dokumenty musí žadatel doložit, pokud se jedná o fyzickou osobu?
- Formulář žádosti o nadační příspěvek (najdete na našem webu)
- Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (najdete na našem webu)
- Čestné prohlášení o výši příjmů (najdete na našem webu)
- Lékařskou zprávu o stavu handicapované osoby ne starší než 3 měsíce
- Výpis z evidence plateb sociálního a zdravotního pojištění
- Alespoň 2 fotografie žadatele (přijaté dokumenty nevracíme)
Potřebujeme vědět, že pomáháme tam, kde je to opravdu potřeba. Po dohodě také některé
děti osobně navštívíme. Pokud máte nějaká doporučení, můžete je přiložit.

5. A co žadatel jako právnická osoba?
- Formulář žádosti o nadační příspěvek (najdete na našem webu)
- Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (najdete na našem webu)
- Statut či stanovy
- Účetní uzávěrku předchozího roku
- Výroční zprávy za poslední 2 období
- Alespoň 2 fotografie žadatele (přijaté dokumenty nevracíme)
Organizace se snažíme zapojovat do našich akcí, stojíme o propojení vzájemných aktivit.

6. Jakým způsobem tedy požádat?
Vyplňte žádost prostřednictvím formuláře na www.emilnadace.cz, doložte naskenované
ostatní potřebné dokumenty a vše nám zašlete emailem na nadace@emilnadace.cz.
Preferujeme elektronické podání žádosti. V případě, že není možné zaslat žádost elektronicky,
je možné poslat ji poštou na adresu sídla nadačního fondu.
Po přijetí bude žádost postoupena k projednání a případnému schválení správní radou. Pokud
Správní rada podporu příběhu schválí, uveřejníme ho na našich webových stránkách a
spustíme kampaň pro získávání finančních prostředků.
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Jakmile bude vybrána potřebná částka, pošleme žadateli smlouvu o nepeněžním daru a
vyzveme ho k doložení faktury (stačí elektronickou formou). Faktura musí být vystavena na
jméno žadatele pro případ případné reklamace atd. Po podepsání smlouvy je faktura z naší
strany uhrazena.

7. Jak pokračuje spolupráce po předání daru?
Nadační fond Emil si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat využití poskytnutého daru.
Chceme s žadateli zůstat v kontaktu, sledovat jejich úspěchy a být nablízku v těžkých chvílích.
Stojíme o fotografie, videa i dopisy dětí, kterým jsme mohli pomoci.
Veškeré dotazy či nejasnosti směřujte na email: nadace@emilnadace.cz

UPOZORNĚNÍ
Správní rada Nadačního fondu Emil si vyhrazuje právo pro individuální posouzení každé žádosti a o zrychlené
posuzovací řízení garantem pro sport Jiřím Ježkem. Správní rada nevydává ke svému rozhodnutí o
přijetí/nepřijetí do podpory důvodovou zprávu.
Odevzdáním žádosti uděluje žadatel Nadačnímu fondu Emil souhlas se zpracováním osobních údajů, se
zveřejněním poskytnutých audiovizuálních materiálů a se sdílením informací s partnery Nadačního fondu
Emil.
Nadační fond Emil vždy využívá všech dostupných způsobů k získávání finančních prostředků. Odevzdáním
žádosti souhlasí žadatel s tím, že bude Nadační fond Emil předmět žádosti dále sdílet a informovat o něm
veřejnost.

V Brně dne 1.2.2020
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