Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z veřejné sbírky
(Zdravotnický materiál a podpora snížení rizik přenosu onemocnění COVID19)
(dále jen „Pravidla“)
Vyhlašovatelem sbírky je Společnost Podané ruce o.p.s. se sídlem Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:
60557621, zastoupená Mgr. Jindřichem Vobořilem, Pg.Dip. voboril@podaneruce.cz.
Partnerem sbírky je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. (dále APSS ČR) se sídlem Vančurova 2904,
390 01 Tábor, IČ : 60445831, zastoupená: Ing. Jiřím Horeckým, Ph.D., MBA, prezidentem Asociace.
Vyhlašovatel a partner spolu uzavřeli Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci podle § 1746/2 Občanského
zákoníku z.č. 89/2012 Sb.: Sbírka COVID – 19.
Účel a cíl sbírky
Účelem sbírky je shromažďování dobrovolných finančních prostředků na zdravotnický materiál a podporu
snížení rizik přenosu onemocnění COVID-19 pro sociální služby.
1. Fáze – nákup ochranných pomůcek, desinfekce, zdravotnického materiálu pro pracovníky v sociálních
službách a jejich klienty, zajištění průběžné distribuce. Příjemci budou převážně: klienti pečovatelských služeb a
asistenčních služeb (i zaměstnanci je-li to nutné), zaměstnanci a klienti služeb sociální prevence a dalších
sociálních služeb
2. Fáze – zajištění distribuce základních potravin seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalšími
ohroženým skupinám obyvatel.
Použití finančních prostředků
Finanční prostředky, které jsou získány v rámci veřejné sbírky (dále jen „sbírka“) na zřízený transparentní účet,
jsou evidovány a využity pro nákup ochranných pomůcek, desinfekce, zdravotnického materiálu a pro úhradu
dalších položek potřebných pro řešení pandemie COVID-19 v sociálních službách.
O finanční příspěvek lze požádat prostřednictvím elektronické komunikace na emailovou adresu Společnosti
Podané ruce o.p.s. sbirkacovid19@podaneruce.cz, či na emailovou adresu apsscr@apsscr.cz, v níž bude
uvedeno, kdo žádá, výše finančního příspěvku a na co má být finanční příspěvek určen (dále jen „žádost“).
Žádosti, které splňují cíl a záměr sbírky, jsou postoupeny koordinačnímu týmu. Žadatel může být vyzván
k doplnění žádosti. Žádosti, které nesplňují cíl a záměr sbírky, jsou neúplné, nebo nedůvodné, jsou zamítnuty.
Při posuzování jednotlivých Žádostí je přihlíženo k důvodnosti Žádosti a potřebnosti pomoci.
Maximální podíl, který lze využít na administraci sbírky a její využití (osobní náklady, logistika, materiál, apod.),
jak ze strany Společnosti Podané ruce, tak APSS ČR, činí 10 %. Výše podílu a použití je předmětem dohody mezi
oběma subjekty.

