Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na
stipendia pro školní rok 2009/2010 ze sbírky Světluška

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na
stipendia pro školní rok 2009/2010 ze 7. ročníku sbírky Světluška. Uzávěrka pro příjem žádostí o
stipendium je 15. září 2009. Stipendium Světlušky ve výši maximálně 30 000 Kč na školní rok je
určeno pro zrakově postižené studenty středních a vysokých škol. Tento příspěvek není podmíněn
studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených
se studiem.
Ve školním roce 2008/2009 byla vyplacena částka 232 100 korun, podporu získalo 12 studentů.
O nadační příspěvek na stipendium ze sbírky Světluška může požádat fyzická osoba s těžkým
zrakovým nebo kombinovaným postižením, která má trvalý pobyt na území ČR.

Fyzická osoba dokládá:





přesnou specifikaci a důvod žádosti
kopii průkazu ZTP/P a OP (u nezletilého kopii OP jeho zákonného zástupce)
finanční náročnost žádosti, částku, o kterou žádáte Nadační fond Českého rozhlasu, zdroje
dalšího financování
souhlas s poskytnutím osobních údajů následující formulací:„Souhlasím s poskytnutím

osobních údajů za účelem zařazení do databáze Nadační fondu Českého rozhlasu. Veškerá
osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb. O ochraně
osobních údajů“







kopii aktuální lékařské zprávy o zrakovém postižení
doklad o přiznání invalidního důchodu, příspěvku na péči
čestné prohlášení o výši hlavních i vedlejších příjmů všech členů společné domácnosti,čistý
měsíční příjem (čestné prohlášení musí obsahovat i rozepsané sociální dávky a příspěvky)
čestné prohlášení o výši všech finančních příspěvků, které jste již získali na tentýž účel a u
příspěvků, o které žádáte a jsou stále v jednání (pokud nežádáte u jiné organizace nebo
instituce, uveďte, že Nadační fond Českého rozhlasu je jediná organizace a instituce, kterou o
příspěvek žádáte)
aktuální potvrzení o studiu ve školním roce 2009/2010

Kancelář: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ: 26419068, tel: 221 551 217-9, fax: 221 551 216
e-mail: nadacni-fond@rozhlas.cz, www.svetluska.net, bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu 416 851 001/5500

Vyplněnou žádost spolu s požadovanými doklady zašlete, prosím, na adresu:
Nadačního fond Českého rozhlasu
Milada Jašová
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Nejpozději však do 15.9. 2009.
V Praze 10.8. 2009

Martina Kaderková
ředitelka
Nadační fond Českého rozhlasu

Pro více informací kontaktujte:
Milada Jašová
koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
milada.jasova@rozhlas.cz
tel: 221 551 213
www.svetluska.net
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