ZDRUŽENIE SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV
NA SLOVENSKU
Miletičova 7, 821 08 BRATISLAVA

Pravidlá Fondu lásky
čl. 1
Názov fondu
Fond lásky
čl. 2
Číslo účtu
4320042718/3100
IBAN: SK43 3100 0000 0043 2004 2718
čl. 3
Účel zriadenia:
Fond lásky je zriadený Združením saleziánov spolupracovníkov na Slovensku (ďalej
ASC) na celoslovenskej úrovni za účelom poskytovania finančných prostriedkov saleziánom
spolupracovníkom, ale aj osobám, ktoré sú blízke saleziánom spolupracovníkom a podieľajú sa
na saleziánskom poslaní, na preklenutie ich krátkodobých finančných problémov, alebo v
prípadoch hodných osobitného zreteľa v rámci sociálnej solidarity, a to formou daru alebo
pôžičky.
čl. 4
Riadenie fondu
1. Fond riadi správna rada, ktorú tvoria všetci členovia provinciálnej rady ASC.
2. Správna rada rozhoduje hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
provinciálneho koordinátora.
3. Správna rada najmä:
a. schvaľuje poskytovanie finančnej výpomoci minimálne 1x štvrťročne pre
žiadateľov, inak podľa aktuálnej potreby,
b. môže odsúhlasiť finančné príspevky aj formou e-mailu,
c. si môže vyžiadať stanovisko od koordinátora príslušného strediska žiadateľa,
d. rozhoduje, či je finančná pomoc darom alebo pôžičkou a stanoví ďalšie kroky,
e. sa snaží zachovať anonymitu žiadateľa.

4. Správna rada sa zaoberá len písomnými žiadosťami. Výnimku od písomnej formy
žiadosti môže udeliť v odôvodnených prípadoch provinciálny koordinátor.
čl. 5
Zdroje fondu
1. Financie vo výške 1% z príspevkov ekonomickej solidarity stredísk, ktoré previedli do
provinciálnej pokladne (na provinciálny účet) v predchádzajúcom roku. Táto suma bude
na účet Fondu lásky prevedená vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
2. Financie od členov Združenia, ktorí chcú pomôcť svojim bratom a sestrám v ich
finančnej tiesni.
3. Financie od dobrovoľných darcov mimo Združenia.
4. Financie od žiadateľov, ktorí sa dostali z finančných problémov a chcú sumu, ktorú
prijali splatiť a pomôcť ďalším.
čl. 6
Spôsob poskytovania finančnej pomoci
1. O finančnú pomoc môže požiadať priamo žiadateľ. Taktiež spolupracovník žijúci
v blízkosti núdzneho saleziána spolupracovníka môže správnu radu fondu upozorniť
a požiadať o pomoc.
2. Žiadateľ môže osloviť písomnou formou ktoréhokoľvek člena správnej rady, kde uvedie
účel, na ktorý potrebuje poskytnúť peniaze a sumu, ktorú potrebuje. Zároveň uvedie,
či poskytnuté peniaze žiada poskytnúť ako dar alebo ako pôžičku.
3. Dar môže byť poskytnutý do výšky 335 EUR.
čl. 7
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia provinciálnou
radou. Zároveň strácajú platnosť a účinnosť všetky doteraz účinné pravidlá fondu lásky.

Zvolen, 16.10.2020

Schválil: provinciálna rada ASC

