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Poslání kruhu Solidarita (KS)
Chceme být připraveni pomoci každému, kdo pracuje pro naší školu nebo se o ní zasloužil
(tj. zejména, ale nikoli výhradně členům/členkám kolegia). A to zejména v případech, kdy i
jednorázová či krátkodobá pomoc může mít podstatný význam, protože někomu umožní
překlenout momentální nepříznivou situaci a díky tomu třeba pokračovat v práci pro naší
školu.
Dopředu se neomezujeme na žádnou jednotlivou formu pomoci. To, jakým způsobem KS
dokáže pomoci, odpovídá vždy aktuálním možnostem členů kruhu. V praxi, pokud bude KS
požádán o určitou pomoc, rozhodne se právě podle těchto aktuálních možností.
Posláním KS není pomoc v osobním rozvoji (nevyjímaje vzdělávání či duchovní rozvoj).
Věříme totiž, že motivaci k osobnímu rozvoji hledá každý sám a má k tomu (v případě
členů/členek kolegia) dostatečnou podporu školy.
Konkrétní formou pomoci, kterou KS umí aktuálně poskytnout a která je dále rozpracována v
těchto pravidlech, je jednorázová finanční pomoc.

Členství v KS
Jak vyplývá ze stanov Spolku, všechny kruhy jsou otevřené. Tedy i v případě KS platí, že
jeho členem/členkou se může stát kdokoli z členů/členek Spolku. Pro získání členství v KS
stačí jasně deklarovat zájem skrze mluvčího/mluvčí KS.

Struktura a kompetence členů/členek KS
Mluvčí KS
Mluvčí KS vystupuje jménem kruhu především na Výkonných radách Spolku a Valných
hromadách Spolku.
Mluvčí KS je tím/tou, skrze koho lze žádat o jednorázovou finační pomoc. Mluvčí KS se stará
i řádné zpracování žádostí o jednorázovou finanční pomoc (viz dále).

Kompetence všech členů/členek KS
Všichni členové/členky pak mají právo:
- Být informováni o aktivitách KS.
- Účastnit se pracovních porad KS.
- Navrhovat změny pravidel KS.
- Přinášet náměty pro zlepšení fungování KS.
- Po dohodě v KS vystupovat jménem KS na výkonných radách a valných hromadách
spolku.
- Být volen/volena mezi hlasující o jednorázové finanční pomoci (při splnění dalších
podmínek, viz dále).

Informování členů/členek KS
Základním způsobem informování, který KS využívá, je e-mailová skupina
kruh-solidarita@googlegroups.com. Každý člen/členka KS získá do skupiny přístup.

Pracovní porady KS
Pracovní porady KS jsou neformální a nepovinné pracovní schůzky KS. Pracovní porady
svolávají členové/členky KS podle svého uvážení a po dohodě v rámci KS. Členové/členky
KS jsou o pracovních poradách předem informováni (viz výše).
Pracovní porady se typicky konají jednou měsíčně na veřejných místech dle dohody
členů/členek KS (v čajovnách apod.).

Změny pravidel KS
Navrhne-li někdo z členů/členek KS změnu pravidel, jsou členové/členky informováni (viz
výše) a hlasuje se o změně. Změna pravidel je z pohledu KS platná, shodne-li se na ní
prostá většina členů/členek KS. V takovém případě je následně změna pravidel projednána
na Výkonné radě spolku a jestliže VR Spolku změnu pravidel schválí, je následně změna
uveřejněna v rámci nové verze pravidel na webu školy, čímž změna oficiálně vstupuje v
platnost.

Náměty pro zlepšení fungování KS
Náměty pro zlepšení fungování KS mohou být nejrůznějšího charakteru, proto nelze v
pravidlech předem stanovit, jak budou zpracovány. Předpokládá se proto projednání na
pracovních poradách KS, přičemž autor/autorka námětu se snaží přesvědčit o svém námětu
ostatní. Námět, který by znamenal změnu struktury či kompetencí členů/členek KS, rozšíření
či změnu jeho činnosti, bude považován za změnu pravidel a podle toho bude dále
zpracován - viz výše.

Hlasující o jednorázové finanční pomoci.

Na období školního roku si KS volí hlasováním 3 členy/členky, kteří následně poskytují
jednorázovou finanční pomoc podle níže uvedených pravidel.

Hlasujícím o jednorázové finanční pomoci se člen/členka KS stává, shodne-li se na tom
prostá většina členů/členek KS.
Hlasujícím o jednorázové finanční pomoci se nemůže stát ten, o kom by bylo známo, že je
ve střetu zájmů. Konkrétně jím nemůže být statutární zástupce Spolku.
Pokud hlasující o jednorázové pomoci ví, že je ve střetu zájmů (např. vzhledem k
příbuzenskému vztahu k žadateli/žadatelce o jednorázovou finanční pomoc) , oznámí to KS a
nebude hlasovat o jednorázové finanční pomoci.
Hlasujícím o jednorázové finanční pomoci není mluvčí KS. Mluvčí KS může zastoupit
hlasujícího o jednorázové finanční pomoci v případě, že je hlasující ve střetu zájmů, přičemž
není jiným způsobem možné dospět k rozhodnutí (tj. ostatní 2 hlasující mají opačný názor).

Jednorázová finanční pomoc
Zdroje financování pro jednorázovou finanční pomoc

KS hospodaří s finančními prostředky ze dvou zdrojů:
a) s těmi, které KS přidělil Spolek v rámci rozpočtu Spolku na daný školní rok;
b) s těmi, které KS získal na bázi dobrovolných příspěvků (darů od rodičů).

Finanční dary
Finanční dary KS přijímá prostřednictvím transparentního bankovního účtu
2801519071/2010. Spolek může vystavit potvrzení o daru pro daňové přiznání. Pro možnost
uznání daru a vystavení potvrzení Spolkem je nutné částku poukázat na výše uvedený účet
s uvedením předčíslí účtu. Správné předčíslí získáte tak, že k pevně danému číslu “111”
přidáte identifikátor pro platby do Spolku. Například pokud by váš identifikátor pro platby do
Spolku byl “456”, správné předčíslí účtu by bylo “111456”.

Pravidla pro jednorázovou finanční pomoc
Žadatel/žadatelka
O finanční pomoc může požádat (pro sebe nebo další osobu s jejím souhlasem):
a) člen/členka kolegia,
b) člen/členka Spolku,
c) zaměstnanec/zaměstnankyně školy (ať už současný/současná, či bývalý/bývalá),
d) spolupracovník/spolupracovnice školy (ať už současný/současná, či bývalý/bývalá) .

Žádost
O finanční podporu se žádá kdykoliv během školního roku formou písemné „Žádosti o
finanční podporu” (viz přílohu těchto pravidel). Žádost lze zaslat mlučí/mluvčímu kruhu nebo
předat osobně komukoliv z členů/členek kruhu.
Každá žádost bude zaevidována pro potřeby statistiky KS. Statistika je přístupná jen pro
potřeby hlasujících o jednorázové finanční pomoci.

Forma a výše jednorázové finanční pomoci

Jednorázovou finanční pomoc poskytuje KS formou:
a) daru na základě darovací smlouvy, přičemž bude přidělená finanční podpora zaslána
převodem na běžný účet žadatele/žadatelky,
b) nebo bezúročné půjčky na základě smlouvy o půjčce (parametry půjčky pak budou
specifikovány v rámci smlouvy), přičemž půjčovaná částka bude zaslána převodem na
běžný účet žadatele/žadatelky.
Je právem žadatele/žadatelky zvolit si formu pomoci.

Výše jednorázové finanční pomoci

Maximální výše jednorázové finanční pomoci se stanovuje pro rozhodující období jednoho
školního roku, ve kterém je jednorázová finanční pomoc poskytnuta na základě finančních
prostředků, které bude mít KS pro dané období k dispozici. Termínem pro jeho definici je 1.
9. daného školního roku.
Výši jednorázové finanční pomoci prostřednictvím daru či půjčky stanoví KS na základě
požadavku žadatele/žadatelky a finančních možností kruhu (kritériem je počet žadatelů,
výše finančních prostředků, aktuální situace). Pravomocí KS je tedy určení výše pomoci –
dle aktuálního počtu žádostí a disponibilních prostředků. Tato změna bude
žadateli/žadatelce oznámena.
Pomoc se poskytuje do výše finančních prostředků, které má KS k dispozici v rozpočtu pro
daný školní rok. V případě nedostatku finančních prostředků má KS možnost na zasedání
VR požádat o úpravu rozpočtu, takto uvažované prostředky ovšem nejsou pro
žadatele/žadatelku garantovány.

Čerpání rozpočtu
KS přednostně čerpá prostředky, přidělené mu v rámci rozpočtové kapitoly (viz „Zdroje
financování“, bod a)); v případě, že tyto prostředky nebudou dostatečné pro pokrytí žádostí o
podporu schválených v daném roce, použije prostředky získané kruhem na bázi
dobrovolných příspěvků (viz „Zdroje financování“, bod b)).
Případné nedočerpané prostředky přidělené KS v rámci rozpočtové kapitoly (viz „Zdroje
financování“, bod b)) se převádí v rámci téže rozpočtové kapitoly pro potřeby kruhu do
dalšího roku.
Prostředky získané kruhem na bázi dobrovolných příspěvků (viz „Zdroje financování“, bod
b)) jsou nezcizitelné, a případné nevyčerpané prostředky tedy zůstávají na účtu pro účely
financování činnosti kruhu v souladu s těmito pravidly v dalších letech.

Rozhodnutí o poskytnutí jednorázové finanční pomoci

Pomoc bude poskytnuta v případě shody prosté většiny hlasujících o jednorázové finanční
pomoci. Rozhodnutí bude vydáno a komunikováno skrze mluvčí/mluvčího do 14 dnů od
podání žádosti.[1]
Rozhodování proběhne čistě v rámci hlasujících o jednorázové finanční pomoci (jakožto
členů/členek KS). Informace o rozhodování zůstanou diskrétní s výjimkou splnění podmínek
řádného zpracování žádostí o jednorázovou finanční pomoc ( viz dále).

Řádné zpracování žádostí o jednorázovou finanční pomoc
V zájmu řádného zpracování žádostí o jednorázovou finanční pomoc je nutné vždy zajistit,
aby byly splněny podmínky, na základě kterých může hospodář Spolku zákonně převést
finanční prostředky na účet žadatele/žadatelky.
Proces zpracování žádostí je nastaven tak, aby byla na jedné straně zachována diskrétnost
žadatele/žadatelky, na straně druhé zajištěna dostatečná transparentnost v nakládání s
finančními prostředky Spolku.
Za KS dohlíží na řádné zpracování žádostí o jednorázovou finanční pomoc jeho mluvčí.
Informace o žádostech včetně originálů žádostí či smluv a tedy i reálné identity
žadatele/žadatelky jsou kromě KS (hlasujících o jednorázové finanční pomoci) dostupné
předsedovi a místopředsedovi Spolku, účetní Spolku, hospodáři Spolku a revizní komisi.
Spolek se zavázal, že s těmito informacemi bude nakládat s maximální diskrétností
(nebudou sdělovány třetím osobám, a to ani škole).

[1] Záměrně nedefinujeme exaktní podmínky, účely, způsob rozhodování. Smyslem KS je

„pomoc v krizi“. Ta je nepředvídatelná. Potřebujeme mít určitou volnost a zároveň zajistit,
aby nikdo nemohl být uveden do nepříjemné situace, pokud by rozhodnutí bylo
zpochybňováno – proto se rozhoduje kolektivně.

Příloha – Žádost o poskytnutí finanční podpory

KRUH SOLIDARITA
Spolek rodičů při ZŠ waldorfská
Butovická 9/228, Praha 5 - Jinonice
k rukám ………………………….... (mluvčí kruhu)

Žádost o poskytnutí finanční podpory
Žádám o poskytnutí finanční podpory formou:
1) daru
2) bezúročné půjčky
ve výši ……………………………………… Kč
z důvodu finanční krize:
1) samoživitel/samoživitelka
2) ztráta zaměstnání manžela/manželky (druha/družky)
3) zvýšené náklady rodiny spojené se změnou bydlení
4) organizační změny ve škole – náhlé snížení úvazku, ………………………………..
5) jiné …………………………………………………………………………………...

Datum: ……………………………
Jméno a příjmení: ………………………………………
Číslo účtu, kam mají být finanční prostředky zaslány: ………………………….
Podpis žadatele: ………………………………………

V případě podání žádosti v zastoupení jméno a příjmení osoby, které je finanční podpora
poskytována:
…………………………………………………………………………..

Souhlasím s uložením své žádosti pro účely statistik kruhu Solidarita.

