Pravidla pro poskytování sociálního příspěvku a sirotčí výpomoci
V souladu s účelem a cílem činnosti NADACE ŽIVOT UMĚLCE (dále jen „nadace“)
správní rada nadace vydává následující pravidla pro poskytování sociálního
příspěvku a sirotčí výpomoci:
Čl. 1
Sociální příspěvek
1. Příjemcem sociálního příspěvku může být výkonný umělec nebo jeho rodinný
příslušník (manžel, dítě atp.).
2. Žadatelem o sociální příspěvek může být příjemce, příslušná profesní organizace
za výkonného umělce nebo jiná osoba.
3. Sociální příspěvek lze poskytnout z finančních prostředků nadace na pomoc
v mimořádné nezaviněné sociální tísni.
4. Důvody poskytnutí sociálního příspěvku jsou zejména:
-

přírodní katastrofa
destrukce obydlí příjemce
dlouhodobá nemoc příjemce nebo jeho rodinného příslušníka, jejímž
důsledkem jsou ekonomické potíže rodiny
úmrtí rodinného příslušníka
poškození zdraví následkem úrazu s ekonomickými následky (snížení
pracovní výkonnosti apod.)
náročný lékařský zákrok při zdraví nebo život ohrožující nemoci nebo úrazu
s výjimkou protetických úkonů spojených s opravou chrupu
jiné náhlé nepředvídatelné ekonomické potíže, ve kterých se příjemce ocitl
bez vlastního zavinění

5. Pohřebné lze poskytnout pouze na žádost přímého pozůstalého.
6. Sociální příspěvek může být poskytnut stejnému žadateli pouze jednou v průběhu
jednoho kalendářního roku, pokud správní rada nadace nerozhodne jinak.
Čl. 2
Sirotčí výpomoc
1. Příjemcem sirotčí výpomoci může být vlastní nebo osvojené dítě zůstavitelevýkonného umělce počínaje rokem úmrtí zůstavitele maximálně do 26 let.
2. Žadatelem o sirotčí výpomoc může být rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 18
let nebo dítě-student ve věku 18-26 let. U studentů ve věku 18-26 let bude
požadováno potvrzení o studiu.
3. Smyslem poskytnutí sirotčího příspěvku u studentů ve věku 18-26 let je zejména
pomoc v souvislosti s náklady na studium. Z tohoto důvodu bude po studentech
požadováno potvrzení o studiu.

4. O sirotčí výpomoc jen nutné požádat pro každý kalendářní rok zvlášť.
Čl. 3
Společná ustanovení
1. Náležitosti žádosti o sociální příspěvek nebo sirotčí výpomoc (dále jen „příspěvek“)
– dodá žadatel:
a) pouze písemná forma na příslušném formuláři žádosti o sociální příspěvek, který
je k dispozici na webových stránkách a v sídle nadace
b) identifikace příjemce (jméno, příjmení, datum narození, povolání/umělecká
profese, korespondenční adresa,
e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení)
c) identifikace profesní organizace, ke které žadatel patří (název, sídlo, IČO, telefon,
vazba na
příjemce)
d) informace o případném zastupování žadatele společností INTERGRAM
e) zdůvodnění žádosti
f) požadovaná částka
g) písemné vyjádření příslušné profesní umělecké organizace k žádosti (tj. Unie – OS
profesionálních zpěváků ČR, Unie – OS orchestrálních hudebníků ČR, Asociace
hudebních umělců a vědců, Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké
sdružení ARTES)
2. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku je plně v kompetenci správní
rady nadace (dále jen „správní rada“).
3. O příspěvku může být správní radou nadace rozhodnuto per rollam.
4. Správní rada si může od žadatele vyžádat doplnění informací uvedených
v žádosti, popř. ověřit jejich pravost.
5. Jméno příjemce bude ve veřejných materiálech uvedeno ve zkráceném tvaru
(např. A. B.).
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 27. 6. 2017
V Praze, dne 27. 6. 2017

Prof. Jiří Hlaváč
předseda správní rady

