Žádost o nadační příspěvek od nadačního fondu Sounáležitosti
(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 prosím, co je důvodem nebo účelem Vaší žádosti o nadační příspěvek a jaká je Vaše
současná sociálně-finanční 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
sounáležitosti
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?
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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 sounáležitosti v minulosti?

Osoby, které mohou Vaši žádost o nadační příspěvek doporučit (uveďte prosím vždy jméno,
telefonický nebo e-mailový kontakt a vztah této osoby k Vám – např. lékař, speciální
pedagog, sociální pracovník atd.).

4. Prohlášení
Souhlas se zveřejněním projektu
Souhlasím s poskytnutím veškerých informací obsažených v tomto dotazníku.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Žadatel podáním této žádosti o nadační příspěvek uděluje Nadačnímu fondu sounáležitosti
výslovný, svobodný a vědomý souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“) se zpracováním svých osobních údajů
uvedených v žádosti a přiložených dokumentech. Tyto údaje mohou být nadačním fondem
použity a zveřejněny (ve smyslu Zákona) po celou dobu jeho existence, a to zejména při
plnění informační povinnosti ve výroční zprávě nadačního fondu a při zpracování údajů za
účelem vedení evidence příjemců nadačních příspěvků poskytnutých nadačním fondem.
Prohlášení
Svým prohlášením potvrzuji, že veškeré údaje této žádosti jsou pravdivé a odpovídají
skutečnosti.
Jméno a příjmení žadatele
Podpis žadatele

Datum podpisu
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5. Přílohy a odeslání žádosti
K žádosti prosím přiložte kopii/sken lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele/dítěte
žadatele, kopii/sken průkazky ZTP (je-li k dispozici), kopii/sken faktury (proforma faktury
nebo jiného dokladu o ceně předmětu žádosti), dále čestné prohlášení o měsíčních příjmech
celé Vaší domácnosti včetně všech příspěvků, přídavků a dávek od úřadu práce nebo České
správy sociálního zabezpečení, případně další dokumenty důležité pro posouzení Vaší
žádosti.
Žádost můžete spolu se všemi přílohami zaslat buď elektronicky na e-mail:
info@sounalezitost.cz
nebo prostřednictvím České pošty na adresu:
Nadační fond sounáležitosti
Dana Mušková
Peckova 13
186 00 Praha 8
Vyplněním žádosti nevzniká nárok na nadační příspěvek.
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