Podpůrné programy společnosti
STAREZ – SPORT, a.s.
ÚČEL PROGRAMU
V rámci společenské odpovědnosti (CSR) zahájila společnost STAREZ – SPORT, a.s. tvorbu
podpůrných projektů od roku 2018. S ohledem na charakter své činnosti v oblasti sportu
se podílí na podpoře pohybových aktivit dětí, mládeže a široké veřejnosti. Žádosti budou
posuzovány podle níže uvedených podmínek ve školním roce 2020/21. Program CSR je
realizován formou poskytování služeb sportovišť, a to:
-

bezúplatného užívání sportoviště (užívání sektoru – dráhy, sál, kluziště ve volných
časech)
slevy z ceny za užívání sportoviště (z ceny za užívání sektoru)
bezúplatného poskytnutí sportovních pomůcek, skákacího hradu

TYPY PROGRAMŮ
A. PROGRAM NA PODPORU HANDICAPOVANÝCH
Kategorie podpory:
1) Podpora speciálních ZŠ a MŠ
2) Podpora jiných neziskových organizací působících
handicapovaným
3) Podpora jednotlivců s handicapem - individuální

v oblasti

pomoci

B. PROGRAM NA PODPORU JINÝCH ORGANIZACÍ
Kategorie podpory:
1) Podpora činnosti svazů a domovů důchodců,
2) Podpora výchovných a vzdělávacích organizací působících v oblasti sociálně
znevýhodněných skupin – diagnostické ústavy, domovy mládeže apod.,
3) Podpora neziskových organizací působících v oblasti podpory sociálně
znevýhodněných skupin (NF, spolky, apod.)
FINANČNÍ LIMITY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠK.ROK 2019/2020

A. PROGRAM NA PODPORU HANDICAPOVANÝCH – roční limit programu na šk. rok čerpání služeb nebo slev na služby v hodnotě 100 000,- Kč vč. DPH
Finanční limit na subjekt bude omezen na celkové čerpání služeb a slevy z ceny za
užívání sportoviště v hodnotě 30.000,- Kč vč. DPH

PODPORA INDIVIDUÁLNÍ JEDNOTLIVCŮ – celkový roční limit v čerpání služeb nebo
slevy v hodnotě 30. 000,- Kč vč. DPH. Finanční limit na jednotlivce bude omezen na
celkové čerpání služeb a slevy z ceny za užívání sportoviště v hodnotě 5.000,- Kč vč.
DPH.
B. PROGRAM NA PODPORU JINÝCH ORGANIZACÍ - roční limit programu na šk. rok čerpání služeb a slevy z ceny za užívání sportoviště v hodnotě 100 000,-Kč vč. DPH.
Finanční limit na subjekt bude omezen na celkové čerpání služeb a slevy z ceny za
užívání sportoviště v hodnotě 30.000,- Kč vč. DPH.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY SPOLEČNOSTI STAREZ - SPORT, a.s. - 2020/2021

Středisko

Typ služby

Termín plnění

Bazén Ponávka

užívání drah

září - prosinec 2020; leden červen 2021

Městský plavecký
stadion Lužánky

užívání drah

září - prosinec 2020; leden červen 2021

Aquapark
Kohoutovice

pronájem drah
(25m)

září - prosinec 2020; leden červen 2021

Lázeňské a
relaxační centrum
Rašínova

užívání drah

září - prosinec 2020; leden červen 2021

užívání sálu

září - prosinec 2020; leden červen 2021

Malý fotbal Lužánky užívání hřiště

září - listopad 2020, březen 2021 listopad 2021

Městské haly
Vodova

užívání kluziště

prosinec 2020 - únor 2021

Mobilní kluziště za
Lužánkami

užívání kluziště

prosinec 2020 - únor 2021

Marketingový
sektor

pronájem
skákacího hradu,
opičí dráhy

dle domluvy

Podmínky zařazení subjektu do projektu CSR společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
 Způsob podání žádosti
Žádosti mohou podávat právnické osoby – neziskové organizace, o podporu
jednotlivců - individuální žádají zpravidla fyzické osoby. Žádost se podává elektronicky
nejpozději
v požadovaném
termínu
na
adresu
el.podatelny
epodatelna@starezsport.cz nebo do datové schránky společnosti ID datové schránky –
vgkgff6, poštou či osobně na adresu sídla společnosti, Křídlovická 34, 603 00 Brno.
Žádosti musí být doručeny nejpozději ve stanoveném termínu pro podání.

 Kategorie oprávněných žadatelů
Kategorie A
1) Speciální ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné
2) Jiné neziskové organizace působící v oblasti pomoci handicapovaným
3) Jednotlivci – fyzické osoby nebo jiné neziskové organizace působící v oblasti
pomoci handicapovaným žádající o podporu vybraného jednotlivce.
Kategorie B
1) Svazy a domovy důchodců
2) Jiné výchovné a vzdělávací organizace v oblasti podpory sociálně znevýhodněných
skupin – diagnostické ústavy, domovy mládeže apod.,
3) Neziskové organizace působících v oblasti podpory sociálně znevýhodněných
skupin (NF, spolky, apod.)
 Náležitosti žádosti
Kategorie žadatele, název nebo jméno žadatele, právní forma, adresa, IČO, specifikace
požadované služby a sportoviště, formy podpory (sleva, volný vstup, bezúplatné užívání),
účel žádosti – odůvodnění a cíl činnosti, termín realizace (např. rok, měsíc, den a čas
plavecké dráhy), počet osob (dospělých a dětí), seznam případných příloh žádosti.
Termín podání žádosti:
Žádosti musí být podány do 31. 8. 2020 (nevztahuje se na jednotlivce). Po tomto termínu
se vyřizují pouze žádosti jednotlivců na daný školní rok.

 Posouzení a odsouhlasení žádosti
Veškeré žádosti a jejich rozsah budou posuzovány a rozhodovány představenstvem
společnosti STAREZ – SPORT, a.s. Představenstvo rozhodne o rozsahu požadovaných
služeb. O žádostech bude rozhodnuto na nadcházejícím zasedání představenstva po
termínu podání žádostí. V případě zjištění nedostatků budou žadatelé vyzváni k jejich
odstranění, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dní.

Představenstvo posoudí žádost z hlediska:
1) Dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu pro podání žádosti
2) Charakteru účelu žádosti – preferovány budou žádosti s dlouhodobým
(opakovaným či pravidelným) využíváním služeb se stanoveným cílem proti
jednorázovému/nahodilému využití služeb
3) Výše ceny požadovaných služeb
4) Způsob čerpání služeb v minulosti (skutečné využívání poskytnutých služeb)
Žádosti jednotlivců v kategorii A mohou být podávány v průběhu celého roku a budou
posuzovány a rozhodovány individuálně.
S vybraným žadatelem bude uzavřena smlouva o užívání/čerpání služeb v kombinaci se
smlouvou darovací.
Tento program byl schválen představenstvem společnosti dne 25. 5. 2020.

S pozdravem

jméno
funkce
STAREZ – SPORT, a.s.

