
Nadační Fond NA PRAHU IČ: 242 09 660 Krásného 354/5, Praha 6, PSČ 162 00 
 

 
ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU NF „NA PRAHU“ 

 

JMÉNO:……………………………………………………………………………………………………… 

DATUM NAROZENÍ:…………………………………………………………………………………… 

RODNÉ ČÍSLO:…………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL/TELEFON:………………………………………………………………………………………. 

 

DOMÁCNOST (osoby trvale spolužijící s žadatelem) 

Počet členů domácnosti, jejich věk a poměr k žadateli:…………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

      ………………………………………………………… 

 

PŘÍJMY 

Celkový měsíční příjem všech členů domácnosti: …………………………………………………………………………. 

Další (vedlejší) příjem stávající se z dědictví, darů, pronájmu nemovitostí atp.: 

     ………………………………………………………………………………………. 

Práceschopnost (neomezená / popis omezení):………………………………………………………………………………… 

 

VÝDAJE 

Měsíční výdaje za domácnost (nájemné, splátky, poplatky, služby atp.):……………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………….. 

Měsíční výdaje cestování:……………………………………………………………………………………………………….. 

Jiné důležité výdaje (léky atp.):………………………………………………………………………………………………. 

Měsíční výdaje celkem:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Nadační Fond NA PRAHU IČ: 242 09 660 Krásného 354/5, Praha 6, PSČ 162 00 
 

 
K žádosti prosím přiložte dopis (jedna strana A4) ve kterém popište následující a pošlete poštou na adresu 

v záhlaví: 

 Důvod proč potřebujete terapii, jakou a u jakého terapeuta, či případně jaké léky, na jak dlouho 

 Svou finanční, sociální a zdravotní situaci, to znamená důvod, proč žádáte o podporu. Fond 

neuděluje plné pokrytí terapie či léků, tak prosím také uveďte částku, kterou si myslíte, že jste 

schopni platit. 

 

Potvrzuji, že všechny uvedené informace jsou úplné a pravdivé 

 

 

V…………………………. dne…………………………  Podpis………………………………………………………….. 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svým podpisem uděluji Nadačnímu fondu Na prahu, se sídlem Krásného 354/5, Praha 6, PSČ 162 00, IČ: 242 09 660, v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech výše uvedených osobních údajů a s jejich 

následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely 

 vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku, v případě schválení žádosti ze strany nadačního fondu i za jejím 

účelem, 

 kontroly použití poskytnutého příspěvku 

 vedení evidence darů a obdarovaných. 

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10-ti let při vědomí, že tento souhlas může byt kdykoli písemně odvolán prohlášením 

doručeným na adresu správce. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním 

osobních údajů Nadačním fondem Na prahu, zejména na to, že mám práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí 

údajů je dobrovolné, že svůj souhlas lze bezplatně kdykoliv odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu 

těchto osobních údajů i právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 


