PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ DAROVANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
DŮM RONALDA McDONALDA, nadační fond

1. INFORMACE O PŘÍJEMCI FINANČNÍCH DARŮ
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond
IČ: 26730731
Datum vzniku: 14. října 2002
Sídlo: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
Sbírkový účet: 2700 2700 00/2700
Veřejná sbírka registrovaná Magistrátem hl. města Prahy.
www.drmcd.cz
e-mail: info@drmcd.cz
Posláním nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda (DRMcD) je vytvářet, vyhledávat a podporovat
programy, které zlepšují zdraví a kvalitu života dlouhodobě nemocných dětí a jejich rodin.
Hlavním cílem nadačního fondu je vybudovat dům ve Fakultní nemocnici v Motole, který tam bude
sloužit jako dočasný domov pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Dále DRMcD hradí
náklady na ubytování rodičům, kteří chtějí být na blízku svým dětem v nemocnici, a jejich pobyt
nehradí zdravotní pojišťovna. DRMcD také podporuje vybrané projekty v krajských nemocnicích,
které jsou zaměřené na vybudování prostředí pro to, aby rodiče mohli být spolu se svými dlouhodobě
hospitalizovanými dětmi.
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je součástí celosvětové sítě charitativních organizací Ronald
McDonald House Charities (RMHC). Ve 43 zemích světa nabízí své služby 365 domů Ronalda
McDonalda. První dům byl otevřen 15. října 1974 ve Filadelfii v USA. Každý rok síť RMHC pomůže více
než 6 milionům dětí.
2. VYUŽITÍ FINANČNÍCH DARŮ
DRMcD veškeré finanční dary na sbírkovém účtu využívá na naplňování svého poslání. Ze sbírkového
účtu jsou propláceny pouze náklady přímo související s programy a projekty DRMcD zaměřené na
možnost pobytu rodičů v blízkosti svých dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Konkrétně jde o úhradu
nákladů za pobyt rodičům dlouhodobě hospitalizovaných dětí na ubytovně ve FN v Motole a
plánovanou výstavbu prvního domu Ronalda McDonalda v České republice v areálu FN v Motole.
Z finančních darů jsou hrazeny také vybrané lokální projekty zaměřené na změnu prostor v nemocnici
tak, aby rodiče mohly být nablízku svým dětem.
3. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ
Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která se dobrovolně rozhodla pomáhat formou peněžního
daru ve smyslu Občanského zákoníku.
Dárce může podpořit DRMcD finanční částkou následujícími způsoby:
 přímým vkladem finančního obnosu na sbírkový účet DRMcD;
 bankovním převodem nebo on-line platbou na sbírkový účet DRMcD;
 vhozením finančního obnosu do sbírkových pokladniček DRMcD;
 zakoupením nadačního předmětu nebo vstupenky na nadační akci DRMcD;
Dárce může finanční dar zasílat:





jednorázovým platebním příkazem na sbírkový účet DRMcD
trvalým platebním příkazem na sbírkový účet DRMcD
platební kartou.

Minimální výše jednorázového nebo pravidelného finančního daru není stanovena. Maximální výše je
neomezená, závisí pouze na rozhodnutí Dárce. Zasláním prvního příspěvku se Dárce nezavazuje k
žádné době, po kterou bude přispívat. Výše příspěvku od Dárce může být v jednotlivých obdobích
různá. Pravidelné měsíční příspěvky je možné kdykoliv přerušit, ukončit nebo obnovit.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda zpracovává osobní údaje dárců a příjemců ve smyslu
zákona č 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. Nadační fond se
zavazuje osobní údaje dárců ani příjemců neposkytnout jiným třetím subjektům.
5. PLATEBNÍ KARTY
Platbu platební kartou je možné zadat jako jednorázovou nebo trvalou. Podporovány jsou
platby kartami VISA (VISA, VISA Electron) a MasterCard (MasterCard, Maestro).
Při zadávání platby budete vyzváni k uvedení Vašich osobních údajů a žádosti o vystavení
potvrzení o daru na email. Po zadání těchto údajů budete vyzváni k určení částky příspěvku.
Můžete určit, zda si přejete tuto částku zasílat opakovaně nebo jednorázově (jako
výchozí nastavení jsou určeny pravidelné měsíční příspěvky, pokud preferujete jednorázovou
platbu, nastavení, prosím, změňte v nabídkovém okně).
V případě, že se rozhodnete darovat částku opakovaně, určíte si, jak často a po jak dlouhou dobu
(např. jednou měsíčně po dobu jednoho roku). Pokud to tak uděláte, budou Vám v nastaveném
intervalu a po nastavenou dobu odcházet platby z Vašeho účtu a budou připisovány na sbírkový účet
DRMcD jako dary.
Rozhodným dnem je den, kdy byla provedena první platba. Např. první dar odejde z Vašeho účtu dne
15. 2. a je nastaveno měsíční opakování, další platba bude provedena dne 15. 3.
Dárce může své pravidelné dary zrušit ve svém dárcovském účtu, do kterého dostane přístup
na e-mail ihned po uhrazení prvního daru. Ve svém dárcovském účtu může dárce zobrazit
historii všech svých darů, měnit nastavení opakovaných plateb či měnit si heslo.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dárce zasláním prvního finančního příspěvku prohlašuje, že se důkladně seznámil s Pravidly pro
využívání darovaných finančních prostředků nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda a souhlasí s
nimi.

