V Praze, dne 15. dubna 2019
Vážená paní, vážený pane,
s potěšením Vám oznamujeme, že obecně prospěšná společnost Živá paměť byla rozhodnutím
správní rady Česko-německého fondu budoucnosti pověřena realizací projektu Přímá pomoc
obětem nacistické perzekuce. Prostředky na financování projektu pocházejí z pozůstalosti
Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce postaveného politika západoberlínské
sociálnědemokratické strany.
V rámci tohoto projektu mohou osoby pronásledované nacistickým režimem z
politických či rasových důvodů (1. generace) obdržet jednorázový finanční příspěvek ve
výši 6 392 Kč / osoba. Způsob použití příspěvku nebude nutno prokazovat.
Na základě nám dostupných informací, jež v minulosti vedly mimo jiné k uznání Vašeho
pronásledování nacistickým režimem a výplatě humanitárních plateb z Německa či Rakouska,
se domníváme, že spadáte do okruhu oprávněných žadatelů, a proto Vám společně s tímto
informačním dopisem zasíláme Přihlášku a Kritéria projektu.
Máte-li zájem obdržet finanční příspěvek ve výši 6 392 Kč, zašlete nám řádně vyplněnou a
podepsanou Přihlášku do projektu. Podání Přihlášky je bezplatné. Dříve než začnete vyplňovat
Přihlášku, přečtěte si prosím pečlivě Kritéria.
Přihlášku zašlete co nejdříve, nejpozději do 31. srpna 2019, na adresu
Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Osobní odevzdání přihlášky včetně bezplatného ověření podpisu v sídle Živé paměti je třeba
předem telefonicky objednat: po – pá: 9 -12 hod. a 13 -16 hod., pí. Lada Šipková mobil: 601 546
665. Písemné dotazy směřujte na výše uvedenou adresu či email: sipkova@zivapamet.cz.
Kromě účasti v projektu Přímá pomoc přeživším nacistické perzekuce můžete využít služeb
bezplatného odborného sociálního poradenství, které poskytuje naše Poradna pro oběti
nacismu na tel. lince 224 872 100 (po – pá: 9 -12 hod. a 13 -16 hod.). Na osobní konzultaci
v sídle Živé paměti je nutné se předem telefonicky objednat. Písemné dotazy v záležitosti
sociálního poradenství směřujte na výše uvedenou adresu či email: info@zivapamet.cz.

S přáním pevného zdraví,
PhDr. Darina Sedláčková
zakladatelka společnosti a předsedkyně správní rady
koordinátorka projektu Přímá pomoc obětem nacistické perzekuce

