ŘÁD
pro poskytování pomoci z Masarykova fondu Svazu českých a slovenských spolků ve
Švýcarsku

Úvodní ustanovení
Řád pro poskytování pomoci /dále Řád/ je prováděcí směrnicí stanov Masarykova fondu
/ dále MF/ a jejich neoddělitelnou částí.
Řád vytyčuje hlavní zásady hospodaření s majetkem MF a upravuje podmínky pro poskytování
pomoci.
Zvláštní případy, které se budou vymykat ustanovením tohoto Řádu, budou řešeny v duchu
stanov, případně ve spolupráci se Svazem.
Článek 1
Pro úspěšné plnění úkolů a cílů, k jejichž uskutečňování byl MF zřízen, upravují se zásady
hospodaření takto:
a) pro spravedlivé rozdílení získaných prostředků, svěřených do správy MF, je třeba sledovat vývoj rozsahu sociálních potřeb a zajišťovat finanční krytí v časovém předstihu.
b) rozsah poskytované pomoci je přímo odvislý od majetkové základny MF a od výše
očekávaných příjmů.
Článek 2 - Druhy poskytovaných pomocí
a) finanční pomoc
Finanční pomoc je poskytována jednorázově, ve vyjímečných případech může být
opakována. Může být vyplacena přímo anebo jako úhrada závazku postiženého vůči
třetí osobě. Připouští se převedení finanční pomoci na osobu třetí ve prospěch postiženého /např.opatrovnictví/.
b) jiné druhy pomoci
MF může udělit i pomoc jiného druhu, a to získá-li k tomu prostředky a je-li taková
pomoc prospěšná postiženému.
Výše udělené pomoci je odvislá od volného uvážení výboru MF a od stupně naléhavosti a
závažnosti případu. Udělovaná pomoc jakéhokoliv druhu není podložena právním nárokem
vůči MF a je pokládána za dar, případně za půjčku. Půjčky mohou být poskytovány jen
krajanům žijícím ve Švýcarsku.
Článek 3 – Základní ukazatelé hodnotící postavení žadatele
a) žadatel je krajan s trvalym pobytem ve Svycarsku
b) žadateli nemůže být poskytnuta pomoc vlastními rodinnými příslušníky
c) dosavadní postoj žadatele vůči krajanskému hnutí nebyl rušivý ani škodlivý
d) žadateli nemůže být poskytnuta dostatečná pomoc úřady nebo jinými organizacemi
e) žadatel není dostatečně pojištěn a nemá nárok na odškodnění z jiných pramenů
f) v případě nezletilých dětí bude postupováno podle zcela zvláštních a individuelních
měřítek, a to podle uvážení výboru MF.

Článek 4 - Základní ukazatelé pro posouzení stupně naléhavosti.
Osiření dětí – ztráta živitele – těžká dlouhodobá nemoc nebo invalidita – ztráta pracovní
schopnosti v důsledku stáří – živelní pohroma.
Shora uvedení ukazatelé nejsou taxativní, nýbrž slouží jako všeobecná měřítka pro stupeň
naléhavosti pomoci.
Článek 5 - Žádost o poskytnutí pomoci.
Žádost musí být podána buď žadatelem samým, nebo krajanským spolkem, nebo kterýmkoliv
krajanem, který cítí svou morální povinnost, aby na jemu známý případ poukázal a pokládá
poskytnutí pomoci za nutné.
Článek 6 - Zpracování a vyřízení žádosti.
a) ověřování žádosti se provádí za součinnosti krajanských spolků, nebo jejich členů,
případně osobním šetřením výboru MF, či za pomoci úřadů a jiných organizací
b) rozhodnutí o udělení pomoci a stanovení její výše spadá do pravomoci správního
výboru a není proti němu odvolání
c) správní výbor je schopen usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny zvolených
členů, rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných
d) mimořádné a časově naléhavé případy jsou řešeny podle čl. 7 stanov, doložení žádosti
je provedeno dodatečně některým členem výboru
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