Čestné prohlášení pro projekt Fandi mámám

Já, …………………………………………….., dat. nar…………….., bytem ………………………………………..
čestně prohlašuji, že jsem samoživitelka a spolku Fandi mámám z. s., se sídlem Rooseveltova
868/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 06023797 (dále jen „Fandi mámám“ nebo „projekt“)
jsem podala pravdivé informace o sobě, o dětech a o své finanční situaci. Pro případ, že by se
toto prohlášení ukázalo být jako nepravdivé, zavazuje si veškerou finanční i nefinanční pomoc,
anebo její finanční ekvivalent, kterou jsem od podporovatelů projektu obdržela, vydat na
výzvu Fandi mámám.
Zavazuji se této neziskové organizaci poskytnout potřebnou součinnost pro potřeby plnění
jejích zákonných povinností vyplývajících pro ni z právních předpisů, zejména předpisů na
ochranu osobních údajů. Zejména se tak zavazuji na výzvu představitelů neziskové organizace
podepsat jakákoliv prohlášení, souhlasy či dokumenty související s projektem Fandi mámám.
Současně vyslovuji neodvolatelný souhlas s podmínkami a pravidly projektu uvedenými
níže:
PODMÍNKY A PRAVIDLA ÚČASTI V PROJEKTU FANDI MÁMÁM:
Projekt Fandi mámám je založený na oboustranné důvěře, proto velmi dbáme na dodržování
pravidel, protože jakékoli porušení nebo negativní zkušenost dárců s maminkami může velmi
negativně poškodit celou dobročinnou myšlenku našeho projektu. Zavazuji se tak:
a. Nepředávat/úplatně neposkytovat či jakýmkoliv jiným způsobem nevyužít materiální
pomoc, jež obdržím od dárců z projektu Fandi mámám, třetím osobám a nevyužít ji,
byť ani z části k obdobnému obohacení se.
b. Jakýmkoliv způsobem nezneužít pomoci z projektu Fandi mámám, zejména poskytnuté
dary a jiné formy pomoci dále nezpeněžit nebo nepoužít projekt Fandi mámám
k vlastní sebeprezentaci k jakýmkoliv účelům.
c. Nepodávat lživé informace o sobě, o svém životním příběhu či informacích o mých
dětech nebo o svých majetkových poměrech, své sociální situaci či finančních
možnostech.
d. Jakýmkoliv způsobem nepoškozovat jméno projektu / spolku Fandi mámám.
e. Jakýmkoliv způsobem se na úkor projektu Fandi mámám obohacovat.
f. Jakýmkoliv způsobem porušit pravidla etického chování vůči projektu Fandi mámám
a/nebo dárcům a/nebo jakýmkoliv dalším osobám podporujícím projekt.
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g. Každý dar, jež obdržím od dárců v rámci projektu Fandi mámám a/nebo v souvislosti
s ním vyfotit (nejlépe se mnou nebo s mým dítětem/dětmi) a fotografii spolu s
poděkováním poslat na předem určený mail.
h. Samovolně nekontaktovat v budoucnu dárce, kteří mi v rámci projektu poskytli pomoc,
s žádostí o další pomoc.
i. Poskytovat projektu na výzvu jejich představitelek plnou součinnost dle jejich
požadavků.

Současně prohlašuji, že souhlasím s tím, že jakékoliv porušení jednoho či více z výše
uvedených pravidel bude považováno za porušení pravidel projektu a současně za podvodné
jednání se všemi právními důsledky. Dále uděluji neodvolatelný souhlas s tím, abych byla pro
porušení jakéhokoliv z výše uvedených pravidel vyřazena z projektu a zavazuji se na výzvu
Fandi mámám vrátit veškeré materiální prostředky, jež v rámci projektu a/nebo v souvislosti
s ním od dárců obdržím, spolku Fandi mámám; a nemám-li již tyto prostředky, zavazuji se vrátit
obdobným způsobem finanční kompenzaci za takto poskytnuté dary, minimálně však částku
2.000 Kč.
Jsem si vědoma toho, že uvedením nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení, se
dopustím trestného činu a vystavuji se riziku trestního stíhání. Veškeré údaje, které zde
uvádím, jsou pravdivé a jsem schopna je kdykoliv prokázat."

Datum a podpis: ………………….
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