
   
 

 

MIMOŘÁDNÁ POMOC PRO PŘEŽIVŠÍ NACISTICKÉ PERZEKUCE PRO ZMÍRNĚNÍ 
NÁSLEDKŮ KORONAVIROVÉ KRIZE II. 

 

 
KRITÉRIA PRO ZPĚTNOU ÚHRADU VÝDAJŮ 

NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI, OSOBNÍ HYGIENU, VÝŽIVU 
A NÁKLADY SPOJENÉ S BYDLENÍM  

 
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK ČNFB DO VÝŠE 1 000,-Kč 

 
 

(PLATNÁ K 1. 2. 2021) 

 
 
1. Kdo má nárok na účast v projektu 
 
- Osoby s trvalým bydlištěm k 1. 2. 20201 na území ČR, narozené do 8. 5. 1945, které byly v 

období druhé světové války pronásledovány z POLITICKÝCH důvodů či byly deportovány / 
dislokovány mimo své bydliště na nucené práce pro třetí říši. 

-  
- Osoby pronásledované z rasových důvodů se mohou přihlásit do jiných projektů 

podpořených Česko-německým fondem budoucnosti. Žádosti osob romského původu 
vyřizuje Živá paměť v rámci samostatného projektu, osoby židovského původu nechť se 
informují o formách podpory přímo u Česko-německého fondu budoucnosti. 
 
 

2. Podmínky zařazení do projektu 
 
- Žadatel / žadatelka je oprávněnu osobou dle bodu 1. těchto Kritérií. 

 
- Zaslání řádně vyplněné a podepsané Přihlášky nejpozději do 31. 5. 2021 na adresu: Živá 

paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 
 

- Souhlas s Kritérii projektu zaslanými společně s Informačním dopisem a Přihláškou. 
 

- Podání přihlášky je bezplatné.  
 
 
3. Účel, podmínky a způsoby výplaty 
 
- Finanční příspěvek ČNFB bude převeden jednorázově poté, kdy součet řádně 

doložených výdajů dosáhne částky 1 000,- Kč. 
 

- Příspěvek lze čerpat na zdravotní a sociální péči, osobní hygienu, výživu a náklady 
spojené s bydlením (nájemné, energie, vodné a stočné, poplatky za odvoz odpadu, úklid 
a osvětlení společných prostor a používání výtahu, poplatky do Fondu oprav, poplatky za 
TV, telefon a internet, poplatky za povinné revize a případné nedoplatky za rok 2020, 
pokud je žadatel uhradí v období 1. 2. 2021 - 31. 5. 2021). 

 
- Uznány budou výdaje uhrazené v období 1. 2. 2021 – 31. 5. 2021. 

 



   
 

 

- Výdaje musí být řádně doloženy čitelnými originálními doklady (účtenky, faktury, 
INKASO, výpis z bankovního účtu apod.), z nichž lze jednoznačně vyčíst název zboží či 
služby, částku v Kč, místo a datum vystavení dokladu. 

 
- Veškeré doklady k proplacení musí být do Živé paměti odeslány nejpozději 31. 5. 

2021, přičemž rozhodující je datum na poštovním razítku. 
 
- Finanční příspěvek ČNFB bude žadateli / žadatelce odeslán do 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení do Živé paměti, pakliže doklady k proplacení splňují předepsané 
náležitosti. 

 
- V případě, že v Přihlášce není uvedeno číslo bankovního účtu, bude platba zaslána 

poštovní poukázkou České pošty na trvalou, popř. doručovací adresu uvedenou 
v Přihlášce. 

 
- Proplácení dokladů končí 15. 6. 2021, přičemž platnost posledních poštovních 

poukázek končí 30. 6. 2021. 
 

-  Příspěvky nevyzvednuté do 30. 6. 2021 včetně propadají. 
 
 
4. Obecná ustanovení 
 
- Na příspěvek není zákonný ani právní nárok. 
 
- Všechny důležité informace a případné projektové změny budou žadatelům oznamovány 

písemně na trvalou, popř. doručovací adresu uvedenou v Přihlášce. 
 
- Žadatelé mají povinnost oznámit do Živé paměti veškeré změny osobních údajů, 

zejména změnu trvalé, popř. doručovací adresy, změnu čísla bankovního účtu či 
jeho zrušení, a to do 10 pracovních dnů od dne, ke kterému změna nastala. 

 
- V případě poštovního kontaktu je rozhodující datum odeslání na poštovním razítku, 

v případě emailového kontaktu datum odeslání emailu. Telefonické ohlášení samo o sobě 
není dostačující, vždy musí být bez zbytečného odkladu potvrzeno písemně. 

 
- Úmrtí řádně přihlášeného žadatele / přihlášené žadatelky je třeba nahlásit 

pozůstalou osobou do Živé paměti neprodleně a do 30 ode dne úmrtí zaslat kopií 
úmrtního listu. 

 
- Výdaje za zboží a služby, které byly zemřelým žadatelem / žadatelkou prokazatelně 

spotřebovány či objednány ještě za jeho / jejího života, budou proplaceny pozůstalé 
manželce / pozůstalému manželovi či osobě, která o zemřelého žadatele / zemřelou 
žadatelku pečovala či s ním / s ní žila ve společné domácnosti. Tuto skutečnost je 
třeba řádně doložit (úředně ověřené prohlášení o společném soužití, kopie oddacího či 
rodného listu, v případě pečující osoby rozhodnutí obecního či městského úřadu, 
rozhodnutí soudu o opatrovnictví, aj.). 

          
- Osobní údaje žadatelů jsou zpracovány a archivovány v souladu s platnými zákony ČR a 

EU. 
 
 
V Praze dne 1. 2. 2021 


