
 

 

Nadace BLÍŽKSOBĚ - schvalování nadačních příspěvků 
 

1. Vize, Strategické oblasti – viz Zakládací listina, Preambule a Výroční zprávy na www.blizksobe.cz 

 

2. Geografické vymezení působnosti Nadace  

 

- Naše konání primárně reflektuje stav a potřeby české společnosti. Současně však usilujeme o 

pevné zasazení naší země do rodiny evropských národů, jejichž intenzivní a umně 

zorchestrovanou spolupráci považujeme za zásadní předpoklad pro naplnění poslání Nadace. 

 

3. Pravidla poskytování darů 

  

- U nově podpořených organizací či projektů směřujeme k menší hodnotě daru (do 200.000Kč) na 

období maximálně jednoho roku. U zavedených partnerství preferujeme 3leté období s cílem 

stabilizovat příjmy příjemce a vytvořit tak prostor pro kvalitní realizaci záměru. Výjimky jsou 

dovoleny.  

- Nadace zpravidla poskytuje dar nepřevyšující hodnotu 20 % ročního rozpočtu podporované 

organizace. Smyslem tohoto omezení je stimulovat diversifikaci zdrojů příjemců darů a zamezit 

tak nepřiměřené závislosti na jednom donorovi.  

- O přidělení daru rozhoduje Správní rada na základě předložené žádosti, ve formě a struktuře 

definované Nadací. Dar lze také schválit emailem, ale vždy pak musí být schválen na řádném 

zasedání „per rollam“.  

 

- Minimálně jednou ročně vyhodnocujeme dopad podpořených iniciativ a projektů oproti plánu 

deklarovanému v žádosti. Vyhodnocení probíhá na základě podkladů ve formě a struktuře 

definovanými Nadací. Termín pro odevzdání průběžných nebo závěrečných zpráv je do 31.1. za 

předchozí rok.  

- Nadace může odmítnout poskytnutí daru bez uvedení důvodu, vždy se však snaží přesměrovat 

žadatele na relevantní možné poskytovatele pro danou oblast.   

- Nadace se při posuzování žádosti a rozhodování o udělení daru řídí: 

o Shodou presentovaného záměru s posláním Nadace definovaného Preambulí a nadační 

strategií 

o Rozsahem a hloubkou dopadu předkládané iniciativy  

o Kvalitou argumentace a podpůrných dat 

o Morálním kreditem žadatele 

o Způsobem vypořádání s případnými riziky projektu, celkovou výší daru. 

- Podáním žádosti o dar nevzniká na jeho udělení žádný právní nárok a Nadace může odmítnout 

jeho poskytnutí bez uvedení důvodu.  

 



 

 

4. Pravidla přijímání finančních darů 

 

- Nadace je financována výhradně ze soukromých zdrojů zakladatelů.  

- Případné výjimky, a tedy příjem daru od třetích stran musí předem schválit Správní rada Nadace a 

to pouze za splnění následujících podmínek: 

o Dárce je osoba s vysokým morálním kreditem 

o Dárce nezískává žádná práva ve vztahu k Nadaci a není oprávněn definovat konečného 

příjemce prostředků. Dar je tedy nezištným výrazem souznění s principy, hodnotami a cíli 

definovanými Preambulí a Strategií Nadace BLÍŽKSOBĚ. 

- Přijetí daru je vždy realizováno na základě Darovací smlouvy  

- K dnešnímu dni Nadace přijala dary jen od zakladatelů. 

      

5. Transparentnost a přístup k informacím  

 

- Nadace BLÍŽKSOBĚ vydává jednou ročně v souladu se zákonem Výroční zprávu, kde 

transparentně seznamuje veřejnost s aktivitami Nadace v uplynulém roce, provozními náklady, 

výhledem na další období a jinými podstatnými okolnostmi či změnami. Výroční zpráva je v plném 

znění v elektronické podobě, ve zkráceném znění je vytištěna a rozdělena mezi partnery jako 

propagační a informační materiál.  

- Výroční zprávu doplňuje průběžně aktualizovaný web Nadace v českém a anglickém jazyce na 

adrese www.blizksobe.cz, případně jiná ad hoc sdělení, např. tiskové zprávy u příležitosti 

významných událostí, sociální sítě Facebook a LinkedIn 

6. Evidence smluv, žádostí je na sdíleném disku info@blizksobe.cz a v papírové podobě v šanonech 

v archivu firmy Eurowag. 
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