Výzva k ľudskosti
Štatút schémy poskytovania finančných príspevkov
Čl. 1 - Úvod
Tento štatút upravuje pravidlá, na základe ktorých budú prerozdeľované finančné prostriedky
vyfundrasiované v rámci iniciatívy Výzva k ľudskosti.
Čl 2. - Rada
(1)
(a)
(b)
(2)
(3)

Rada pozostáva zo šiestich členov:
3 zástupcov Výzvy k ľudskosti
1 externého odborníka
Na uznášaniaschopnosť Rady je potrebná prítomnosť dvoch tretín jej hlasujúcich členov.
Rada prijíma uznesenia na základe hlasovania jednoduchej väčšiny prítomných hlasujúcich
členov
(4) Rada má dvoch čestných členov – zástupcov TIPOS-u.
(a) Čestní členovia sa zúčastňujú zasadnutia Rady.
(b) Čestní členovia nemajú hlasovacie právo.
Čl. 3. - Tajomník Rady
(1) Rada si zvolí svojho tajomníka, ktorý Radu zvoláva a zodpovedá za prípravu jej rokovaní a
implementáciu jej rozhodnutí.
(2) Tajomník na základe zmocnenia Rady môže vydávať metodické usmernenia, pravidlá
podávania projektových návrhov a pravidiel ich reportingu.
Čl. 3. - Zameranie projektov
(1) V rámci schémy môžu byť podporené aktivity smerujúce:
(a) k podpore núdzových humanitárnych aktivít v súvislosti s utečeneckou krízou na území SR a
aj mimo neho
(b) k podpore integračných projektov utečencov a žiadateľov o azyl na území SR
Čl. 4. - Recipienti
(1) Prijímateľmi finančných príspevkov môžu byť občianske združenia a nadácie so sídlom na
území SR, ktoré k 1.10.2015 pôsobili v oblasti humanitárnych a integračných aktivít.
Čl. 5 – Žiadosť o finančný príspevok
(1) Žiadosť o finančný príspevok musí reagovať na konkrétnu výzvu a špecifikáciu Rady alebo
priame oslovenie organizácie Radou.
(2) Žiadosť o finančný príspevok musí obsahovať:
(a) Identifikačné údaje žiadateľa
(b) Jasný popis aktivít a identifikáciu jeho beneficientov
(c) Časový plán realizácie aktivít
(d) Rozpočet
(3) Formulár žiadosti o finančný príspevok a ďalšie náležitosti špecifikuje Tajomník rady.

Čl. 6 - Rozhodovanie o žiadostiach a konflikt záujmov
(1) Rada bezodkladne rozhodne o žiadostiach o finančný príspevok a svoje rozhodnutie
písomne odôvodní.
(2) Členovia rady, ktorí sú v konflikte záujmov, túto skutočnosť deklarujú pred rozhodovaním o
žiadosti a hlasovania sa nezúčastnia. Táto skutočnosť bude uvedená v zápise o rokovaní.
(3) Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov
zainteresovaných osôb je alebo mohol by byť narušený alebo ohrozený záujem na
nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh.
Čl. 7. - Podpis zmluvy o finančnom príspevku a finančná kontrola
(1) Podmienkou udelenia finančného príspevku je podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.
(2) Príjemca finančného príspevku je povinný zdokladovať použitie poskytnutého finančného
príspevku. Rada si vyhradzuje právo finančnej kontroly a kontroly plnenia projektu.
Čl. 8 - Spolupráca s Nadáciou otvorenej spoločnosti
(1) NOS poskytuje logistickú podporu fungovania Rady na základe ich vzájomnej dohody najmä
v oblasti finančnej kontroly.
(2) Správna rada NOS schvaľuje poskytnutie finančných príspevkov na základe rozhodnutia
Rady
(3) NOS zriadi transparentný účet, z ktorého sa budú prerozdeľované finančné prostriedky
beneficientom.
Čl. 9. - Zmeny v štatúte
(1) Zmeny v štatúte sa uskutočňujú na základe konsenzuálneho hlasovania všetkých členov
Rady.

