SENIORÁTNÍ FOND RYCHLÉ POMOCI PRO SBORY MSS
1.

Účelem fondu je rychlá pomoc sborům, jejím členům, případně a na žádost a
doporučení i nečlenům ČCE, kteří se ocitli v nenadálé tísní.
Fond má dvě části:
A. Část seniorátní Jeronýmovy jednoty pro poskytování půjček sborům, jejím členům,
případně na jejich žádost a doporučení i nečlenům ČCE na odstraňovaní nenadálých
poruch staveb (havárií)
B. Část pro pomoc sborům, jejím členům, případně na jejich žádost a doporučení i
nečlenům ČCE, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci, formou daru.

Tvorba prostředků fondu a její členění
Finanční prostředky fondu se tvoří:
a. z přebytku hospodaření seniorátního sboru
b. z případného přebytku sbírky darů (1/3 připadající na rozdělení v seniorátě)
Jeronýmovy jednoty
c. z případné sbírky vypsané pro tento účel seniorátním výborem
d. z darů a příspěvků právnických a fyzických osob církvi věnovaných pro tento účel
e. z přebytku sbírek vyhlášených seniorátním výborem na konkrétní pomoc, pokud
vybraná sborka přesáhne částku pro konkrétní potřebnou pomoc.
2.2. Členění prostředků fondu (ročního přírůstku).
V kalendářním roce dosažená částka fondu (přírůstek) se do obou částí fondu rozdělí
v poměru:
Ad A
60% pro půjčky na nezbytné stavební úpravy
(Cílová částka této části fondu se uvažuje do 300 000 Kč)
Ad B
40% na dary pro finanční pomoc
2.
2.1

Hospodaření s finančními prostředky fondu:
Ad A – o udělení půjčky rozhoduje seniorátní výbor MSS, na žádost příslušného farního
sboru po doporučení seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty, se splatností 1 rok.
(Předpokládá se, že na úhradě půjčky se bude podílet JJ zařazením pomoci do podpůrného
plánu JJ v nejbližším možném termínu.)
Součástí doporučení JJ by mělo být i posouzení schopnosti budoucího dlužníka půjčku
splácet, případně i vyjádření ochoty sen. představenstva dlužníka, když jim bude farní sbor
ČCE, účinně podporovat.
V odůvodněných případech se může splatnost prodloužit.
3.

Ad B – o udělení daru rozhoduje seniorátní výbor MSS na žádost příslušného farního
sboru. Fond spravuje seniorátní výbor, o stavu fondu podává zprávu konventu v pokladní
zprávě. Rozhodnutí o udělení půjčky nebo daru předloží seniorátní výbor konventu MSS na
jeho nejbližším zasedání a v případě darů a nebo potřeby zároveň navrhne, jakým způsobem
bude fond doplněn. O vlastním doplnění fondu a o způsobu doplnění rozhoduje shromáždění
konventu moravskoslezského seniorátu. .
Žádost o pomoc z FRP se podává na předepsaném formuláři.

Tento statut nabývá účinnosti po schválení konventem MSS v r. 2009.
Statut byl konventem schválen dne 24.10.2009.
Vypracoval: Antonín Plachý

