Podmienky účasti v projekte CHLEBODARCA
Projekt je určený rodinám, ktoré:




majú člena so zdravotným znevýhodnením,
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo
sa ocitli v núdzi.

Každý mesiac v roku, v spolupráci s partnermi projektu, vyberieme a podporíme jednu rodinu.
Do projektu sa prihlasuje výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formulára (link). Podmienkou
jeho odoslania je jeho kompletné vyplnenie vrátane povinných príloh, ktorými sú:













Súhlas so spracovaním osobných údajov (link).
Dve vyplnené tlačivá garanta, ktorým môže byť lekár, fyzioterapeut, pedagóg, terénny
sociálny pracovník, starosta obce (osoba, ktorá rodinu dobre pozná a je schopná vysvetliť, ako
jej bude pomoc byť prospešná) (link).
Cenová ponuka / Cenové ponuky – kalkulácia/predfaktúra od dodávateľa pomoci, ktorá
obsahuje predmetný tovar alebo službu, o úhradu ktorej má žiadateľ záujem, kontaktné údaje
dodávateľa a sumu.
Fotografia rodiny.
V prípade zdravotného znevýhodnenia lekársku správu nie staršiu ako 3 mesiace s podpisom
a pečiatkou lekára.
V prípade sociálneho znevýhodnenia potvrdenie o poberaní všetkých príspevkov alebo dávok
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a ak sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podieľa na
spolufinancovaní pomoci, rozhodnutie o tomto spolufinancovaní.
V prípade, že sa na financovaní žiadanej pomoci podieľa zdravotná poisťovňa, je potrebné
doložiť potvrdenie o tomto spolufinancovaní.
V prípade zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo inej formy starostlivosti, je
potrebné doložiť rozhodnutie o predmetnom zverení.
V prípade situácie, kedy sa rodina nachádza v akútnej núdzi, je potrebné poskytnúť popis
situácie, prípadne fotografiu a doklad o udalosti od príslušnej inštitúcie (napr. polícia,
poisťovňa, obecný alebo mestský úrad a pod.).

Vybraním rodinám v rámci projektu poskytneme pomoc v podobe:





príspevku na úhradu potrieb popísaných v žiadosti a to až do výšky 2000 EUR. Rodinám v
rámci projektu neposkytujeme príspevok - finančné prostriedky priamo. Príspevok je
poskytovaný formou priamej úhrady nákladov týkajúcich sa žiadanej pomoci dodávateľom na
základe doručených cenových ponúk.
darčekovej poukážky na nákup v predajniach BILLA. Platnosť darčekovej poukážky je vždy
uvedená na príslušnej darčekovej poukáže.
balíku pekárenských produktov od spoločnosti PENAM SLOVAKIA.

Každá rodina sa do projektu môže prihlásiť maximálne jedenkrát za kalendárny rok. Prihlásenie do
projektu vyplnením online formulára a zaslaním príslušných príloh nepredstavuje schválenie pomoci.
Každú žiadosť najskôr vyhodnocujeme, či zo strany žiadateľa boli dodržané podmienky účasti
popísané v tomto dokumente. Následne, z riadne vyplnených žiadostí vyberieme každý mesiac
rodinu, ktorá bude v rámci projektu podporená. O prípadnom schválení pomoci Vás budeme
informovať, rovnako ako aj o ďalšom postupe vo vzťahu k poskytnutiu pomoci v rámci projektu.

Za účelom využitia pomoci môžete byť vyzvaný na podpis osobitnej zmluvy, ktorej podpísanie je
nevyhnuté pre to, aby Vám mohla byť pomoc poskytnutá, ako aj predloženie ďalších podkladov.
V prípade nepodpísania osobitnej zmluvy Vám pomoc nemôže byť poskytnutá.
Pomoc vo forme príspevku na úhradu potrieb popísaných v žiadosti je vybraná rodina povinná
vyčerpať do 1 roka odo dňa, kedy bola rodina informovaná o tom, že jej bude v rámci projektu
poskytnutá pomoc a v prípade uzatvorenia osobitnej zmluvy do 1 roka od podpisu tejto zmluvy.
V tejto súvislosti môžete byť vyzvaný na predloženie preberacích protokolov, alebo iných
dokumentov, preukazujúcich riadne využitie pomoci.
Pomoc v projekte CHLEBODARCA nie je nárokovateľná.

