na pomoc dětem, které neměly štěstí

pravidla poskytování pomoci
projektu patron
1.

Definice používaných pojmů

NADACE SIRIUS – je nadace, jejímž posláním je všestranně přispívat ke zlepšování kvality života
dětí. Sídlo Nadace Sirius – Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1, IČ: 284 188 08. Zaregistrovaná veřejná
sbírka: Sp. zn. S–MHMP/836092/2017.
PROJEKT PATRON – je charitativní projekt Nadace Sirius.
PATRON (GARANT) – je fyzická osoba, která doporučí příběh dítěte do projektu PATRON.
Předpokládá se, že tato osoba dítě dobře zná. Tím, že tato osoba odkryje svoji identitu a totožnost
dárcům, stává se veřejným patronem příběhu, jehož cílem je pomoci konkrétnímu sociálně či
zdravotně znevýhodněnému dítěti nebo jeho rodině.
ŽADATEL – je fyzická osoba, zákonný zástupce dítěte (do 18 let věku). Žadatel vyplňuje Žádost
o získání daru a uzavírá s Nadací Sirius Smlouvu o poskytnutí daru.
DÁRCE – je fyzická nebo právnická osoba, která dobrovolně přispěje formou peněžního daru
na příběhy dětí v rámci projektu PATRON.
2.

Základní popis projektu PATRON

PATRON je dárcovský projekt Nadace Sirius, jehož cílem je prostřednictvím online veřejné sbírky
shromažďovat finanční prostředky a pomáhat jimi sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem
(do 18 let věku) z celé České republiky k zajištění jejich potřeb.
PATRON pomáhá v těchto oblastech:
• Sportovní a vzdělávací pomůcky
• Zájmové a vzdělávací aktivity
• Zdravotní pomoc
• Pomoc rodině s dětmi v nouzi
Pilířem celého projektu jsou příběhy. Příběhy o dětech, které potřebují pomoc. Součástí každého
příběhu je sbírka, která je vázána na konkrétní účel.
Příběh do projektu přihlašuje patron (viz bod 5), vždy však s vědomím zákonného zástupce dítěte.
Ten může být patronovi nápomocen při zpracování příběhu i výběru vhodného daru (účel finanční
sbírky).
Samotnou Žádost o získání daru vyplňuje vždy pouze zákonný zástupce dítěte. Ten také uzavírá
s Nadací Sirius Smlouvu o poskytnutí daru.
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Projekt PATRON se snaží přiblížit příběhy dětí široké veřejnosti, od dárců z jejích řad získat finanční
prostředky na pokrytí potřeb dětí, následně pak od žadatele získat potvrzení o využití daru a tuto
zpětnou vazbu doložit dárcům.
3.

Princip poskytování finančního daru

PATRON garantuje, že ve prospěch potřebných dětí putuje vždy 100 % z každé darované částky.
Dárce má dvě možnosti, jak přispět do projektu PATRON
a.
Dárce přispěje na konkrétní příběh
Každý dárce má možnost zvolit z nabídky příběhů ten, který ho zaujal, a přispět na něj libovolnou
částkou o minimální hodnotě 100 Kč, a to přímo prostřednictvím webových stránek projektu. Pokud
se ve stanovené lhůtě nepodaří příběhu (žádosti o dar) shromáždit 100 % požadovaných prostředků,
všechny dárce budeme o této skutečnosti informovat. Každý dárce pak bude mít možnost po dobu
5 dnů svůj původní příspěvek darovat jinému příběhu. Pokud tak neučiní, prostředky přerozdělí
PATRON dle následujícího klíče:
•
•

Vybere žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 80 % z cílové (požadované)
částky a kde zbývá nejmenší suma k uzavření žádosti.
Vybere žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 50 % z cílové (požadované)
částky a kde zbývá nejvíce dnů do uzavření žádosti.

b.
Dárce přispěje bez výběru konkrétního příběhu
Dárce přispěje online, převodem, složenkou, v hotovosti nebo trvalým příkazem na účet projektu
PATRON č. 57574646/0600, který je veden u MONETA Money Bank, a.s. PATRON přerozdělí tyto
prostředky dle následujícího klíče:
•
•

Vybere žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 80 % z cílové (požadované)
částky a kde zbývá nejmenší suma k uzavření žádosti.
Vybere žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 50 % z cílové (požadované)
částky a kde zbývá nejvíce dnů do uzavření žádosti.

Pokud nám dárce poskytl kontaktní údaje (především e–mailovou adresu), dostane vždy zpětnou
vazbu o využití daru a Nadace Sirius mu může vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.
Pokud je dárce anonymní, zpětnou vazbu ani potvrzení o daru mu tak nemůžeme zaslat.
Dárce bere při poskytnutí daru na vědomí, že poskytnuté finanční prostředky se poskytují
nevratně k využití Nadací Sirius. Dárce nemá nárok na vrácení daru. Ačkoliv Nadace Sirius
vyvine při rozdělování darů maximální úsilí k tomu, aby bylo postupováno dle výše popsaných
mechanismů a principů, dárce bere na vědomí, že Nadace Sirius není při přijetí daru vázána
konkrétním účelem stanoveným dárcem. Po právní stránce je dar poskytován jako bezúčelový
a Nadace Sirius je oprávněna jej využít podle své úvahy s tím, že dárce není oprávněn do užití
daru zasahovat či jej jakkoliv vymáhat.
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4.

Platba online

Pokud si dárce vybere on-line příspěvek, využije k tomuto platbu přes takzvanou platební bránu.
Dárce má možnost zvolit platbu platební kartou nebo ePlatbou. V obou případech bude
přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu
kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení platby portálu projektu PATRON,
který může aktualizovat stav vybraných prostředků pro konkrétní příběh. Převody peněz jsou
uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.
Citlivé vstupní údaje, které dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny
platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze
informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Opakovaná platba
Pro úhradu daru má dárce možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí
standardní platební brána, kde dárce zadá údaje o platební kartě a údaje 3–D Secure ověření, čímž
je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky.
V případě dalšího daru registrovaného dárce se po potvrzení daru zobrazí pouze krátká notifikace
„probíhá platba“. Dárce již není přesměrován na platební bránu a následně portál PATRON zobrazí
potvrzení platby.
5.

Patron (garant)

Patronem je fyzická osoba, která napíše a doporučí příběh dítěte do projektu PATRON.
Patronem a tedy garantem příběhu se může stát ten, kdo se v rámci své profese či zájmové
činnosti s dítětem potkává a pracuje s ním. Zároveň se osobně zaručuje, že příběh, dítě, rodina
i potřeba dítěte existují a že vynaloží maximální úsilí ke kontrole využití daru. O všech důležitých
skutečnostech souvisejících s darem informuje pracovníky projektu PATRON neprodleně poté,
co se o takových skutečnostech dozví.
Preferovanými patrony jsou pracovníci neziskových organizací, pracovníci OSPOD, učitelé, lékaři či
vedoucí zájmových činností.
Projekt PATRON věnuje maximální úsilí k prověření totožnosti fyzické osoby patrona.
Projekt PATRON není odpovědný za verifikaci příběhu dítěte ani za případné zneužití daru
po předání dítěti (zaplacení služby).
6.

Žadatel o pomoc a jeho prověření

Žadatelem může být pouze zákonný zástupce dítěte (do 18 let věku), pro které se o pomoc žádá.
Žadatel o pomoc vyplňuje Žádost o získání daru a uzavírá s Nadací Sirius Smlouvu o poskytnutí
daru.
Projekt PATRON věnuje velkou pozornost prověření patronů, žadatelů a Žádostí o získání daru.
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Důraz klademe zejména na:
•
•
•

Kontrolu totožnosti žadatele a dítěte
Ověření vztahu k dítěti
Prověření klíčových informací, které mohou mít vliv na riziko zneužití daru

Pokud odhalíme, že žadatel uvedl ve své Žádosti o získání daru nepravdivé informace, bude Žádost
o získání daru zamítnuta. Nadace Sirius si vyhrazuje právo odmítnout žadateli účast v projektu
PATRON, a to bez udání důvodu.
Žadatel se zavazuje k tomu, že dar bude použit na předem deklarovaný účel uvedený v Žádosti
o získání daru a že poskytne zpětnou vazbu o využití tohoto daru. Pokud tak neučiní, dar může být
vymáhán zpět soudní cestou. Žadatel bude zároveň umístěn na tzv. black list a již nikdy nebude mít
možnost požádat o dar v rámci projektu PATRON.
7.

Ochrana osobních údajů

Patron, dárce i žadatel svým souhlasem potvrzují, že Nadace Sirius má oprávnění zpracovávat jejich
osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.
Žadatel svou účastí na projektu PATRON uděluje svůj souhlas se zveřejněním příběhu, fotek a videí,
které poskytne Nadaci Sirius prostřednictvím Žádosti o získání daru, a zároveň potvrzuje, že všechny
osoby jakýmkoli způsobem označené či uvedené v Žádosti o získání daru souhlasí se zveřejněním
a souvisejícím zpracováním jakýchkoli svých údajů uvedených v Žádosti o získání daru.
Nadace Sirius se zavazuje, že žádné údaje týkající se žadatele neposkytne dárci, pokud
k tomu předem nezíská výslovný písemný souhlas žadatele. Zároveň se Nadace Sirius zavazuje,
že neposkytne žádné údaje týkající se dárce žadateli, pokud k tomu předem nezíská výslovný
písemný souhlas dárce.
Patron, dárce i žadatel souhlasí s tím, že jejich účast na projektu PATRON je podmíněna udělením
standardizovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely projektu PATRON,
a to bez výhrad.
8.

Závěrečná ustanovení

Nárok na získání daru v rámci projektu PATRON vzniká žadateli pouze v případě, že sbírka
příslušná k jeho žádosti naplní ve stanoveném čase plně svou kapacitu, nebo pokud Nadace Sirius
nerozhodne jinak. Pokud nedojde k naplnění příslušné sbírky k žádosti, rozdělí se vybraná částka
dle těchto Pravidel poskytování finanční pomoci projektu PATRON.
Patron, dárce i žadatel svým souhlasem potvrzují, že se seznámili s Pravidly poskytování finanční
pomoci projektu PATRON, rozumí jim a že s nimi souhlasí.
Tato Pravidla poskytování finanční pomoci projektu PATRON jsou účinná od 1. 7. 2017.
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