
 
 

Pravidla poskytování finanční pomoci 

1. DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ 

Veřejná sbírka Dismas, o.p.s. byla zřízena za účelem poskytování kvalitní a komplexní 

podpory a poradenství osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody v získání a udržení 

zaměstnání, v řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Touto činností se 

snažíme zabránit, nebo alespoň eliminovat recidivní chování u propuštěných osob a tím 

ochránit potenciální oběti trestných činů. 

 

Organizace Dismas, o.p.s. (dále jen Organizace) má sídlo na adrese Růžová 8/947, Praha 1, 

110 00. IČ 02480816. 

 

DÁRCE může být fyzická nebo právnická osoba, která se dobrovolně rozhodla pomáhat 

formou peněžního daru ve smyslu Občanského zákoníku prostřednictvím transparentního 

účtu. 

 

Příjemce je obecně prospěšná společnost Dismas, která získané finanční prostředky poskytne 

vybraným osobám z cílové skupiny, a to za účelem uvedeným výše. 

 

2.  ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ FINANČÍ POMOCI 

Společnost Dismas poskytuje pravidelnou finanční pomoc lidem bez ohledu na jejich etnický 

původ, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Pomoc je určená jednotlivcům i 

rodinám, které se ocitly ve finanční tísni poté, co se snaží po návratu z výkonu trestu odnětí 

svobody začít žít nový život, najít si a udržet práci a chovat se zodpovědně k sobě i ke svému 

okolí.  

 

Dárci mohou darovat libovolnou částku na transparentní účet Organizace buď jednorázově, 

nebo pravidelně každý měsíc. Organizace vystavuje za každou platbu potvrzení o daru, 

případně darovací smlouvu, vyžádá-li si jí dárce. 

 

3. VÝBĚR PŘÍJEMCŮ 

Konkrétní příjemci finanční pomoci jsou vybíráni statutárním orgánem Organizace, případně 

správní radou na základě žádosti jednotlivců nebo rodin, které se nacházejí v akutní tíživé 

finanční situaci bezprostředně po propuštění s výkonu trestu odnětí svobody.  

 

4. ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

Dárce může zasílat své příspěvky přímým vkladem na účet Organizace jednorázovými 

platebními příkazy nebo trvalým platebním příkazem ve své bance nebo platební kartou. 

Minimální výše pravidelného měsíčního finančního příspěvku není stanovena. Maximální 

výše je neomezená, závisí pouze na rozhodnutí Dárce. Zasláním prvního příspěvku se Dárce 



 
 

nezavazuje k žádné době, po kterou bude přispívat. Výše příspěvku od Dárce může být každý 

měsíc jiná. Pravidelné měsíční příspěvky je možné kdykoliv přerušit, ukončit nebo kdykoliv 

opět obnovit. 

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Organizace zpracovává osobní údaje dárců a příjemců ve smyslu zákona č 101/2000 Sb. 

Zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Organizace se zavazuje osobní údaje 

dárců ani příjemců neposkytnout jiným třetím subjektům. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dárce zasláním prvního finančního příspěvku a Příjemce vyplněním a podpisem Žádosti o 

finanční pomoc prohlašuje, že se důkladně seznámil s pravidly poskytování finančního 

příspěvku a souhlasí s nimi. 

Příjemce prohlašuje, že informace, které uvedl v Žádosti o finanční příspěvek, jsou úplné a 

pravdivé. Příjemce se zároveň zavazuje, že prokáže využití finančního příspěvku v souladu 

s žádostí, a to nejpozději do 30 dnů od poskytnutí finančního příspěvku. Příjemce si je vědom 

toho, že na finanční pomoc nemá právní nárok. Tato Pravidla poskytování finanční pomoci 

platí od 1. 12. 2017 a jejich aktuální platné znění je zveřejněno na www.dismas.cz. 

 

PLATEBNÍ KARTY 
Platbu platební kartou je možné zadat jako jednorázovou nebo trvalou. Podporovány jsou 

platby kartami VISA (VISA, VISA Electron) a MasterCard (MasterCard, Maestro). 

Při zadávání platby budete vyzváni k uvedení Vašich osobních údajů a žádosti o vystavení 

potvrzení o daru na email.  

Po zadání těchto údajů budete vyzváni k určení částky příspěvku.  

Dále můžete určit, zda si přejete tuto částku zasílat opakovaně nebo jednorázově (jako 

výchozí nastavení jsou určeny pravidelné měsíční příspěvky, pokud preferujete jednorázovou 

platbu, nastavení, prosím, změňte v nabídkovém okně). 

V případě, že se rozhodnete darovat částku opakovaně, určíte si, jak často a po jak dlouhou 

dobu (např. jednou měsíčně po dobu jednoho roku), budou Vám v nastaveném intervalu a po 

nastavenou dobu strhávány peníze přes opakované platby a tyto připisovány na účet příjemce 

jako dary.  

Jako rozhodný den je brán den, kdy byla první platba provedena, tedy pokud první dar 

proběhne např. 4. 11. a je nastaveno měsíční opakování, další platba bude stržena 4.12. 

 

V Praze dne 1.12.2017 

 

 

 

http://www.dismas.cz/

