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OSVĚDČENÍ

o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčuje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o veřejných sbírkách“), právnické osobě:
Název:
Sídlo:
IČ:

Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM
Šenovská 1638, 735 41 Petřvald
11660627

že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti podle § 5 odst. 1 až 4 zákona o veřejných sbírkách.
Nebyly shledány důvody pro postup podle § 6 zákona o veřejných sbírkách.
Oznámení bylo přijato dne 30. 7. 2021.
Veřejná sbírka je oznámena na období od 21. 8. 2021 na dobu neurčitou.
Místo konání sbírky:

Česká republika.

Oprávněná osoba:

Bc. Iveta Soukupová.

Účel sbírky:

Získání peněžních prostředků k charitativním účelům na pomoc lidem, kteří se dostali
do těžké životní situace, zejména ve formě úhrady životních nákladů v krizové situaci,
na které stát neposkytuje žádné dávky nebo jsou tyto nedostačují, úhrada rehabilitační
péče, rehabilitačních pomůcek a léků, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění nebo
pojištění nestačí, úhrady kompenzačních a jiných opatření na zmírnění následků těžké
životní situace. Podpora různorodých projektů, které pomáhají výše uvedeným lidem
či projektům veřejně prospěšným, zejména: 1. charitativní činnosti, 2. práce s dětmi,
mládeží, 3. zvlášť zranitelných osob včetně jejich ochrany, 4. ochrany občanských
a lidských práv, 5. ochrany zdraví, 6. zajištění zdravotních služeb, 7. podpory nebo

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

Elektronický podpis - 20.8.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. René Pleva
www.msk.cz

Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 16.5.2024 11:16:02-000 +02:00

Čj.: MSK 98074/2021

Sp. zn.: VŽ/16994/2021/Čer

ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 8. podpory rodiny,
9. pomoci na mimořádné nebo krizové situace a jejich řešení.
Shromáždění finančních prostředků na sportovní projekty, které zajistí financování
léčebných, školních, kulturních, sportovních a sociálních potřeb nemocným dětem
a lidem.
Na podporu vědeckých aktivit - pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných
metod, na pomoc v oblasti psychosociální péče, např. rekonvalescenční pobyty.

Bankovní účet sbírky:

Komerční banka, a. s., Praha, č. ú. 123-4733510217/0100.

Způsoby konání sbírky: -

shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu
pokladničkami
dárcovskými textovými zprávami
složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Mgr. René Pleva
vedoucí oddělení správních činností
a krajský živnostenský úřad
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