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Všem členům
Demokratické Unie Odborářů

Věc: Podpůrný fond DUO
Milé členky, vážení členové DUO.
Na svém zasedání dne 15. června t.r. schválil výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů
Statut Podpůrného fondu DUO. Byl tak přijat jeden ze základních dokumentů naší vnitrosvazové legislativy.
Podpůrný fond je výrazem vzájemné solidarity členů DUO při řešení následků tíživých
životních situací a při nepředvídaných událostech, které mohou postihnout každého z nás. Patří sem
například potřeba právní pomoci, pomoc při odstraňování následků řádění přírodních živlů či finanční pomoc
při operacích smyslových orgánů v návaznosti na speciální zdravotní způsobilost ve smyslu vyhlášky č.
101/1995 Sb. Postupně, jak se bude dařit fond naplňovat finančními prostředky, bude se okruh situací a
případů, při kterých bude možno příspěvek vyplácet, rozšiřovat.
Hospodaření Podpůrného fondu je odděleno od ostatního hospodaření Demokratické Unie
Odborářů tak, aby nashromážděné prostředky nebylo možné použít pro jiné účely.
-

Podpůrný fond má několik zdrojů financování. Mezi ně patří
příspěvky od centrály DUO,
příspěvky od základních organizací DUO,
příspěvky z výnosů hospodaření DUO,
příspěvky od dalších právnických či fyzických osob.

Posledním zdrojem (posledním v tomto mém výčtu, ne ovšem co do důležitosti) jsou
příspěvky od členů Demokratické Unie Odborářů. V tomto případě se může jednat jak o příspěvky
jednorázové, tak i o příspěvky pravidelné.

Demokratická Unie Odborářů (DUO) je občanským sdružením – odborovou organizací zřízenou dle zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění. Je
evidována u MV ČR pod č.j. VS/1-1/83 679/11-E. IČ 22898166. DUO není plátcem DPH. Adresa sídla: Demokratická Unie Odborářů, Chodovská
1430/3a, 140 00 Praha 4 – Michle.
Předseda Zdeněk Fojtík, tel. 972 229 180, e-mail Zdenek.Fojtik@duo.cd.cz; místopředseda Robert Koutný, tel. 972 229 178, e-mail
Robert.Koutny@duo.cd.cz

Demokratická Unie Odborářů
Chodovská 1430/3a
140 00 Praha 4 - Michle
______________________________________________________________________________
Vaše příspěvky do Podpůrného fondu DUO budou nejen výrazem solidarity s ostatními členy
nebo členkami DUO, jež se ocitnou ve vážných životních situacích, ale mohou být pojistkou i pro Vás
samotné.
Apeluji proto na Vás, na celou členskou základnu DUO, abyste dle svého svědomí a svých
možností přispěli (resp. přispívali) do našeho Podpůrného fondu. V této záležitosti se obracejte, prosím, na
člena výkonného výboru DUO odpovědného za hospodaření našeho odborového svazu, kterým je pan Josef
Bečvář.
Úplné znění Statutu Podpůrného fondu DUO naleznete na internetových stránkách
www.duocr.cz.
Děkuji Vám tímto za projevenou solidaritu s potřebnými členy DUO.
S pozdravem

Robert K o u t n ý
místopředseda
Demokratické Unie Odborářů
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