Fond „Rozvoje Diakonie CB“
ÚČEL FONDU:
Diakonie CB zřizuje samostatný fond za účelem podpory diakonické práce při sborech a pobočkách
Diakonie CB. Tento fond je určen pro nové „rozvojové“ projekty, které lze zahrnout do širokého
spektra diakonické práce, kterou chápeme jako pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v takové
situaci, se kterou si nemohou pomoci sami, tedy ocitli se v nouzi. Může se jednat o pomoc
konkrétním lidem, rodinám či komunitám nebo aktivitám, které mají za cíl vznik pobočky Diakonie
Církve bratrské.
Uvolnění prostředků z tohoto fondu není automatické a rozhoduje o něm Správní rada Diakonie
Církve bratrské. Čerpání lze uskutečnit formou daru či půjčky.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ROZVOJOVÝ FOND DIAKONIE CB:
1. Z každoroční církevní sbírky se oddělí 10%, které budou účtovány na samostatném účetním
středisku, počínaje rokem 2015.
2. Čerpat z fondu bude moci:
a. Diakonie CB,
b. pobočka Diakonie CB,
c. sbor CB, který zahajuje diakonickou práci (případně člen CB, který záměr projedná na
staršovstvu sboru a získá pro svůj záměr souhlas staršovstva).
3. Čerpání bude probíhat ve formě daru prostřednictvím darovací smlouvy, nebo půjčky ve
formě smlouvy o půjčce. Na dar ani na půjčku není právní nárok.
4. Výše maximální částky žádosti bude pro každý rok vyhlášena a zveřejněna na web stránkách
DCB.
5. K získání daru/půjčky z rozvojového fondu musí žadatel vyplnit jednoduchou žádost
adresovanou na Správní radu Diakonie Církve bratrské v průběhu roku (nebudou určeny
žádné termíny uzávěrek).
6. Žádost o dar/půjčku bude umístěna na web stránkách Diakonie CB, kde bude umístěn i
postup pro podání žádosti.
7. O výši finančního daru/půjčky z rozvojového fondu bude rozhodovat Správní rada DCB a to i
formou e-mailového hlasování. Správní rada CB bude jednotlivé žádosti posuzovat
neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů, od jejich obdržení.
8. Vyúčtování daru z rozvojového fondu bude vždy předloženo nejpozději do konce
kalendářního roku, ve kterém byl dar poskytnut, neurčí-li darovací smlouva jinak. Vyúčtování
půjčky bude specifikováno ve smlouvě o půjčce.
9. Každoročně ve Výroční zprávě i na web stránkách Diakonie CB budou zveřejněny informace o
stavu a čerpání z rozvojového fondu.
10. Za správu rozvojového fondu, tj. za odeslání daru/půjčky na příslušný účet, kontrolu
vyúčtování dle příslušné smlouvy i za informování o stavu rozvojového fondu bude
odpovědný ředitel Diakonie CB.
Ředitel bude povinen následující rok spolu
s předložením Výroční zprávy, předložit Správní radě CB zprávu o stavu rozvojového fondu.
11. Měnit podmínky čerpání rozvojového fondu, jeho správu, naplňování fondu nebo jeho
zrušení může jen Správní rada Diakonie CB.
V ..................................... Dne:........................
Podpisy členů Správní rady Diakonie CB:

