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KRITÉRIA PROJEKTU 

  
PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE  

 
Podpisem Přihlášky do projektu žádáte o jednorázový finanční příspěvek ve výši 
6 392,- Kč a zároveň souhlasíte s projektovými kritérii, proto si je pečlivě přečtěte 
dříve, než začnete vyplňovat Přihlášku. Kritéria nám neposílejte společně s vyplněnou 
Přihláškou zpět, naopak si je ponechejte pro pozdější potřebu. Čím dříve odešlete řádně 
vyplněnou a podepsanou Přihlášku, tím dříve obdržíte finanční příspěvek. 
 

Lhůta pro podání přihlášek: 11. 4. 2019 – 31. 8. 2019. 
 

Lhůta pro výplatu finančních příspěvků: 25. 4. 2019 – 31. 10. 2019.  
 
 
1. Cílová skupina 
 
Do projektu se mohou přihlásit osoby narozené do 8. května 1945,  
 

- které byly v období druhé světové války pronásledovány nacistickým režimem 
z politických či rasových důvodů - vězni koncentračních, internačních či pracovně 
výchovných táborů, ghett, káznic a věznic gestapa, a dále osoby, které byly nuceny se 
ukrývat či žít pod cizí identitou z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politického 
přesvědčení, sexuální orientace či příslušnosti k sociální skupině,  
 

- jejich nacistickou perzekuci lze věrohodně prokázat (viz  bod 6)  
 
- a které zároveň mají k 11. dubnu 2019 trvalé bydliště na území České republiky. 

 
 
2. Podmínka účasti v projektu 
 

- Podmínkou účasti v projektu je včasné odevzdání řádně vyplněné a podepsané 
Přihlášky. 
  

- Přihlášku do projektu mohou podat pouze oprávněné osoby uvedené v bodě 1.   
 
 
3. Lhůta pro podání Přihlášky 
 

- Lhůta pro podání Přihlášky začíná 11. dubna 2019 a končí 31. srpna 2019. 
 

- V případě, že do 31. srpna 2019 dojde k naplnění celkové kapacity počtu žadatelů a 
vyčerpání celkového objemu finančních prostředků určených na přímé platby obětem 
nacistické perzekuce, Živá paměť ukončí příjem Přihlášek a nadbytečné Přihlášky 
zamítne. 

 
- V případě, že  k  31. srpnu 2019 nebude naplněna celkové kapacita počtu žadatelů a 

nebude vyčerpán celkový objem finančních prostředků určených na přímé platby 
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obětem nacistické perzekuce, bude pokračovat příjem Přihlášek i po stanovené lhůtě, a 
to až do naplnění celkové kapacity, nejpozději však do 30. září 2019.   
 

 
4. Přihláška do projektu 
 

- Řádně vyplněná a žadatelem/žadatelkou podepsaná Přihláška musí být  
ve stanovené lhůtě odeslána či osobně doručena na adresu Živá paměť, o.p.s.,  
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 
 

- Podpis žadatele/žadatelky na Přihlášce musí být ověřen (viz bod 5).  
 

- Přihláška do projektu je zároveň žádostí o jednorázový finanční příspěvek ve 
výši 6 392,- Kč. 
 

- Žadatel/ka svým podpisem na Přihlášce stvrzuje, že se seznámil/a s Kritérii 
projektu a že s nimi souhlasí. 
 

- Podání Přihlášky je bezplatné. 
 

- K Přihlášce není třeba přikládat doklady o nacistické perzekuci (viz bod 6). 
 
 
5. Ověření podpisu na Přihlášce 

 
- Podpis na Přihlášce může ověřit za správní poplatek Česká pošta/Czech-point či 

matrika, popřípadě ošetřující lékař/ka, sociální pracovníci obecních či městských 
úřadů, pracovníci domovů pro seniory, denních stacionářů či Agentur domácí péče, 
léčeben dlouhodobě nemocných či nemocnic, centrály či oblastních organizací 
SOPVP, Židovských obcí a Federace židovských obcí, Muzea romské kultury v Brně, 
Romea, Člověka v tísni a dalších státních i nestátních organizací a institucí, s kterými 
jsou žadatelé v kontaktu. 
 

- Při osobním podání Přihlášky v sídle Živé paměti ověří  podpis pracovník/pracovnice 
Živé paměti (bezplatně).  

 
 

6.  Prokázání nacistické perzekuce 
 
Nacistickou perzekuci nemusí pro účely tohoto projektu prokazovat osoby, které 
 

- obdržely z důvodů politického či rasového pronásledování v letech 1998 – 2008 
prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti humanitární platby z titulu této 
perzekuce nebo  
 

- již doložily nacistickou perzekuci v rámci jiných projektů obecně prospěšné společnosti 
Živá paměť nebo 
 

- jsou vedeny coby oběti nacistické perzekuce u jiných subjektů, např. Národní archiv, 
Ministerstvo obrany, Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Federace 
židovských obcí, Muzeum romské kultury v Brně, Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu apod., a tyto instituce potvrdí nacistickou perzekuci žadatele/ky. 
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Pokud nelze nacistickou perzekuci žadatelů prokázat výše uvedeným způsobem, Živá paměť 
takové žadatele vyzve k dodání relevantních dokladů, osobní výpovědi či místopřísežného 
prohlášení a poskytne jim bezplatně veškerou odbornou pomoc. 

 
Pokud se přes veškeré vynaložené úsilí nepodaří nacistickou perzekuci žadatele/ky 
věrohodným způsobem prokázat, nebo bude prokázáno, že k nacistické perzekuci nedošlo, 
bude Přihláška zamítnuta a žadatel/ka bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn/a. 
 
 
7. Registrace Přihlášky 
 

- Z důvodu úspory administrativních nákladů nebude Živá paměť informovat žadatele o 
kladném přijetí Přihlášky a jejím postoupení k výplatě. 

 
- Pokud budou údaje obsažené v Přihlášce neúplné či nečitelné, bude Přihláška 

považována za podanou ve lhůtě a žadatel/ka bude písemně či telefonicky vyzván/a 
k doplnění či upřesnění chybných údajů. 
 

- Pokud bude na Přihlášce chybět podpis žadatele/ky, nebo tento podpis nebude 
ověřený, bude Přihláška považována za podanou ve lhůtě a žadateli/žadatelce bude 
Přihláška zaslána zpět k doplnění podpisu či jeho ověření. 
 

- Pokud bude Přihláška zamítnuta jako neoprávněná či nadbytečná,  bude vrácena 
žadateli či žadatelce spolu s písemným zdůvodněním zamítnutí. 
 

 
8. Výše a využití finančního příspěvku 
 

- Finanční příspěvek na osobu činí 6 392,- Kč. 
 

- Příjemce má právo využít jednorázový finanční příspěvek dle vlastního uvážení. 
 

- Finanční příspěvek bude vyplacen jako jednorázová platba. 
 

- Doložení způsobu využití finančního příspěvku nebude od příjemce příspěvku 
požadováno. 

 
 

9. Způsoby a termíny výplaty příspěvku 
 
- Jednorázový finanční příspěvek bude řádně přihlášenému žadateli/žadatelce vyplacen 

přibližně do jednoho měsíce od obdržení Přihlášky. 
 

- Z důvodu úspory administrativních nákladů nebude Živá paměť informovat žadatele 
písemně o zaslání finančního příspěvku - v poštovní poukázce či bankovním převodu 
bude ve zprávě pro příjemce uvedeno: „jednorázový příspěvek Živá paměť“.  

 
- V případě, že žadatel/ka nepožádá v Přihlášce o zaslání finančního příspěvku na 

bankovní účet, bude mu tento zaslán poštovní poukázkou na jeho trvalou, 
popřípadě kontaktní adresu uvedenou v Přihlášce. 
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- Výplatu v hotovosti lze provést pouze na základě předchozí domluvy s pracovníkem 
Živé paměti. Hotovost lze vydat na základě prokázání totožnosti (občanský průkaz), 
pouze žadateli/žadatelce nebo jeho/její manželovi/manželce, popřípadě osobě, která 
se prokáže kromě vlastního občanského průkazu rovněž úředně ověřenou plnou mocí 
či průkazem zmocněnce České pošty. Výplatu v hotovosti stvrdí příjemce příspěvku 
svým podpisem na výdajovém pokladním dokladu.  

 
- Výplaty finančních příspěvků končí 31. října 2019.  

 
- Příspěvky nevyzvednuté do 31. října 2019 propadají. 

 
 
10. Obecná ustanovení 
 

- Finanční příspěvek ve výši 6 392,- Kč je nadačním příspěvkem. 
- Na  tento finanční příspěvek není právní nárok. 
- Právo na podání Přihlášky do projektu, resp. právo požádat o jednorázový finanční 

příspěvek nepřechází v případě úmrtí oprávněné/ho žadatele/ky na pozůstalé osoby.  
- V případě, že žadatel/ka podal/a Přihlášku do projektu ještě za svého života, tato byla 

shledána oprávněnou, a žadatel/ka zemřel/a před obdržením finančního příspěvku, 
bude tento příspěvek vyplacen pozůstalé manželce/manželovi, popř. osobě, jež o 
žadatele/žadatelku pečovala či s ním žila ve společné domácnosti. Tuto skutečnost je 
třeba doložit, např. prohlášením o společném trvalém bydlišti, kopií oddacího či 
rodného listu, kopií rozhodnutí obecního či městského úřadu v případě pečující osoby, 
kopií rozhodnutí soudu o opatrovnictví apod. Dále je třeba doložit úmrtí 
žadatele/žadatelky, a to kopií úmrtního listu. Kopie těchto písemností nemusí být 
ověřené, stačí jejich prostá kopie či scan zaslaný emailem. 

- Žadatel/ka má povinnost neprodleně oznámit Živé paměti veškeré změny údajů 
uvedených v Přihlášce, zejména změnu trvalé, event. kontaktní adresy, telefonního 
čísla, zrušení či změnu čísla bankovního účtu.  

- Všechny důležité informace a případné projektové změny budou žadatelům 
oznamovány písemně na jejich poslední známou adresu.  

- Osobní údaje žadatelů budou zpracovány a archivovány v souladu s platnými zákony 
ČR a EU. 

 
 
11. Kontaktní osoby  
 
- Koordinátorka projektu: PhDr. Darina Sedláčková, mobil: 606 619 148, email: 

sedlackova@zivapamet.cz  
 
- Registrace do projektu: Lada Šipková, mobil: 601 546 665, email: 

sipkova@zivapamet.cz  
 

- Výplaty finančních příspěvků: Mgr. Pavel Voves, pevná linka: 224 872 737, email: 
voves@zivapamet.cz 

 
 
 
V Praze, 15. dubna 2019 


