Stanovy Nadačního fondu Hrajeme o život
Návrh
Čl.1
Historie vzniku
Nadační fond (dále jen Fond) vznikl jako zůstatek z tzv.Konta Franta, jež bylo založeno v závěru
roku 2013 iniciativou Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa na podporu léčby svého člena Františka Zborníka. Léčení jeho zhoubného nádoru díky nedoporučení KOC Liberec nefinancovala VZP
a náklady na ozařování protony v PTC Praha tak nezbývalo řešit jinak než vlastním financováním.
Nebývalá vlna solidarita konto brzy naplnila. Dárci byli jednotlivci, skupiny a zejména amatérské
divadelní soubory. Protože obnos na kontu výrazně převýšil dosavadní náklady na léčení, rozhodl
se František Zborník věnovat podstatnou část zůstatku do tohoto nově vzniklého Fondu. Důležitým
důvodem bylo podpořit, využít a pomoci pěstovat tuto lidskost a solidaritu tak, aby nezanikla tímto
ojedinělým činem.
Čl. 2
Základní výše vkladu do nadačního fondu a způsoby získávání dalších prostředků
Základní částkou vloženou z Konta Franta do fondu je 600 000 Kč (slovy šest set tisíc korun českých).
Fond získává prostředky od fyzických i právnických osob, skupin, souborů a podobně. Způsoby mohou být různé, od finančních darů až k benefičním akcím.
						

Čl.3
Účel Fondu
Fond byl založen pro pomoc financování léčby pacientů v ČR s diagnózami vážně ohrožujícími jejich život, resp. zhoršujícími zásadně kvalitu jejich života, jimž léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečným způsobem stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a v jejichž silách není ze sociálních
důvodů úhrada léčby z vlastních zdrojů.

Čl.4
Získání podpory z Fondu
Podpora Fondu není nároková.
Žadatel splňující podmínky pro podporu Fondu žádá písemně správní radu Fondu prostřednictvím
jeho předsedy. V žádosti popíše svou zdravotní a sociální situaci, doloží svou žádost co nejkompletnější aktuální zdravotní dokumentaci a kontakty na ošetřující lékaře či zdravotnická zařízení.
					
Podmínky podpory Fondu základní:
Žadatel je občanem ČR, případně SR.
Žadatel trpí chorobou ve smyslu čl. 3 těchto stanov
Žadatel prokáže, že stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven léčbu nehradí zcela nebo hradí nedostatečně.
Žadatel prokáže, že sociální situace jeho a jeho rodiny neumožňuje samofinancování zvolené terapie.
O tomto si vyhrazují orgány Fondu možnost získat potřebné informace i jinými způsoby a žadatel s
tím souhlasí.
Odborná lékařská rada Fondu po zvážení navrhovaného způsobu léčby doporučí Správní radě Fondu
podporu a případně i její výši.
Podmínky podpory Fondu vedlejší:
Vzhledem k tomu, že Konto Franta bylo naplněno zejména příspěvky od amatérských divadelních
souborů a dalších neziskových organizací z oblasti kultury, může správní rada Fondu při rozhodování
o podpoře přihlédnout k aktivitě žadatele v této oblasti.

Čl.5
Získávání prostředků do Fondu a členství ve Fondu
Fond získává prostředky pro svou činnost prostřednictvím darů od fyzických i právnických osob.
Donátor se může stát, bude-li si to přát, členem Fondu.
Individuálním členem Fondu se stává každá fyzická osoba, která vloží do Fondu každoročně částku ve
výši minimálně 500 Kč.
Kolektivním členem Fondu se stává každá právnická osoba (skupina, soubor), jež vloží každoročně do
Fondu minimálně 2000 Kč. Doporučeným způsobem pro získání donace vyšší jsou benefiční představení.
Člen Fondu získává symboly Fondu (tričko s logem Fondu, samolepky s logem Fondu, případně další
symboly) za režijní cenu a může je veřejně užívat po období členství.
O členech Fondu zpravuje Správní rada Fondu průběžně na svých webových stránkách. Členství nezaniká k poslednímu dni kalendářního roku, v němž byl příspěvek do Fondu zaplacen, ale k poslednímu
dni kalendářního roku následujícího, pokud dosavadní člen nevěnoval příspěveki pro tento rok.
Čl.6
Orgány Fondu
Ve smyslu Základní listiny Fondu má Fond ty rozhodující orgány:
Správní rada Fondu
Dozorčí rada Fondu
Poradním orgánem je odborná lékařská rada Fondu.
Čl. 7
Informace o hospodaření Fondu
Správní rada Fondu informuje průběžně na svých webových stránkách o finanční situaci, přispěvatelích Fondu a o podporách Fondem udělených. Na přání donátorů zachová jejich anonymitu.
Čl.8
Konto nadačního fondu Hrajeme o život
Přispívat lze na konto Nadačního fondu Hrajeme o život u bankovního ústavu Fio banka, a.s. pod
číslem: 2000713472/2010 pro platby v českých korunách.
Pro platby v jiných měnách a pro mezinárodní platby pod číslem:
IBAN: CZ5320100000002000713472 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
		

