
KRITÉRIA PROJEKTU

 DOBRÝ DEN! LAČHO ĎIVES! - III.

PŘÍSPĚVEK DO VÝŠE 1 500 KČ
NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI, OSOBNÍ HYGIENU, VÝŽIVU

A NÁKLADY SPOJENÉ S BYDLENÍM

1. Kdo se může přihlásit

- Osoby romského původu narozené do 8. 5. 1945 včetně, které byly v období od 1. 9.
1939 do 8. 5. 1945 pronásledovány z rasových důvodů a které mají zároveň k 1. 9.
2021 trvalé bydliště na území České republiky.

2. Podmínky pro zařazení do projektů

- Zaslání řádně vyplněné a podepsané přihlášky ve lhůtě do 31. 12. 2021.
- Žadatel svým podpisem na Přihlášce stvrdí, že byl seznámen a že souhlasí s Kritérii

projektu, zaslanými spolu s Informačním dopisem a Přihláškou.
- Podání přihlášky je bezplatné. 

3. Účel a výše finančního příspěvku

- Z finančního příspěvku Stiftung EVZ mohou být zpětně uhrazeny výdaje na zdravotní a
sociální péči, osobní hygienu, výživu a náklady spojené s bydlením, a to až do úhrnné
výše 1 500 Kč.

- Výdaje musí být doloženy čitelnými originálními doklady obsahujícími název zboží či
služby, částku v Kč, místo a datum vystavení.

4. Proplácení dokladů

- Přispějeme Vám na Vaše výdaje za zdravotní a sociální péči, osobní hygienu, výživu a
náklady spojené s bydlením, které Vám vzniknou v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022.

- Doklady k proplacení nám můžete poslat buď jednorázově na celou částku 1 500 Kč,
nebo na dvakrát, ale vždy nejméně na částku 750 Kč.

- Doklady Vám proplatíme do 21 dnů od jejich doručení do Živé paměti za splnění
podmínky minimální částky k úhradě (750 Kč).

- Uvedením bankovního účtu v Přihlášce urychlíte zaslání příspěvku.

- V případě, že v Přihlášce neuvedete číslo bankovního účtu, zašleme Vám poštovní
poukázku na Vaši trvalou, popřípadě korespondenční adresu uvedenou v Přihlášce.

- Nejpozdější datum pro odeslání dokladů k proplacení je 15. 9. 2022. 

- Proplácení veškerých dokladů bude ukončeno dnem 15. 10. 2022.

- Příspěvky nevyzvednuté do 31.10. 2022 propadají.



5. Obecná ustanovení

- Na příspěvek není zákonný ani právní nárok.

- Všechny důležité informace budou žadatelům oznamovány písemně.

- Žadatelé mají povinnost oznámit všechny změny osobních údajů, tj. změna trvalé,
event. korespondenční adresy, změna čísla bankovního účtu či jeho zrušení, a to do 10
dnů ode dne, ke kterému rozhodná změna nastala.

- V případě úmrtí oprávněného žadatele přihlášeného do projektu v řádném termínu
budou doklady za zboží a služby jím objednané proplaceny pozůstalé
manželce/manželovi nebo osobě, jež o žadatele pečovala či s ním žila ve společné
domácnosti. Tuto skutečnost bude třeba úředně doložit, např. prohlášení o společném
trvalém bydliště, oddací list, rodný list, rozhodnutí obecního/městského úřadu v případě
pečující osoby, rozhodnutí soudu o opatrovnictví, aj.). Úmrtí žadatele (musí být
ohlášeno nejpozději do 30 dnů ode dne žadatelova úmrtí a doloženo kopií úmrtního
listu.

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

- V případě osobního doručení je rozhodující datum na písemném potvrzení o převzetí,
jež žadateli předá pracovník Živé paměti přebírající zásilku.

- Osobní údaje žadatelů budou zpracovány a archivovány v souladu s platnými zákony
ČR a EU.

V Praze dne 1. 9. 2021


