Detský fond
Slovenskej republiky

KRITÉRIA NA POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z KONTA BARIÉRY
PRE ZARIADENIA
Konto Bariéry Detského fondu Slovenskej republiky existuje od roku 1993 a prispieva na pomôcky, ktoré
pomáhajú prekonávať bariéry a zlepšujú kvalitu života detí a mladých ľudí (do 26 rokov) so zdravotným
postihnutím. Pomoc poskytuje sociálne slabším. Konto Bariéry prispieva na základe individuálnych žiadostí
rodičov detí a žiadostí zariadení, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím.
OBSAH ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z KONTA BARIÉRY (možné posielať aj e-mailom):
1. Názov zariadenia, alebo obchodné meno žiadateľa, sídlo, predmet činnosti, zriaďovateľ, stručný
popis a kapacita zariadenia, pre ktoré sa príspevok žiada, adresa, telefón, štatutárny zástupca, osoba
zodpovedná za projekt a jeho realizáciu.
2. Názov projektu, jeho charakteristika a celková cena. V prípade žiadosti o nákup pomôcky/zariadenia
uviesť - názov pomôcky/zariadenia, počet kusov, jednotkové ceny.
DOKLAD:
 PROSPEKT (ak existuje)
3. Účel a prínos projektu, doterajšie skúsenosti a súčasný stav ohľadne obdobných pomôcok v zariadení,
počet detí, ktorým projekt bude slúžiť, výsledný efekt, perspektíva využitia v budúcnosti.
DOKLAD:
 ODBORNÝ POSUDOK kvalifikovanej osoby o efektívnosti navrhovaného riešenia
4. Dodávateľská firma a zdôvodnenie výberu danej firmy. Doporučujeme vybrať dodávateľa z minimálne
troch vzájomne si konkurujúcich firiem, pokiaľ je to možné.
DOKLAD:
 PREDFAKTÚRY resp. CENOVÉ PONUKY jednotlivých dodávateľov
5. Požadovaná suma z Konta Bariéry a účel použitia tejto sumy.
6. Zdroje financovania projektu:
a) prostriedky zriaďovateľa
DOKLAD:
 POTVRDENIE ZRIAĎOVATEĽA o poskytnutí resp. dôvode neposkytnutia príspevku na projekt
b) vlastné prostriedky a iné zdroje financovania (sponzori, príspevky rodičov, nadácie…)
7. Dôvod žiadosti o finančnú podporu z Konta Bariéry.
REALIZÁCIA ŽIADOSTI:
1. Kompletnú žiadosť s požadovanými dokladmi podľa týchto Kritérií Konta Bariéry posúdi najbližšie zasadnutie
Správnej rady Konta Bariéry a o výsledku je žiadateľ vyrozumený písomnou formou. Príspevok z Konta
Bariéry nie je nárokový.
2. V prípade kladného vyrozumenia žiadateľ – štatutárny zástupca podpíše zaslanú darovaciu zmluvu.
3. Po obdržaní žiadateľom podpísanej darovacej zmluvy, organizácia zašle dodávateľovi záväznú objednávku
na pomôcku vo výške schválenej Správnou radou Konta Bariéry.
4. Po vystavení a doručení faktúry dodávateľom nasleduje jej úhrada z Konta Bariéry.
5. Žiadateľ sa dohodne s dodávateľom ohľadne prevzatia pomôcky.
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