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Podpora nebo benefit

1

úmrtí člena

5.000 Kč

člen KD /
důchodce
5.000 Kč

2

úmrtí člena následkem pracovního
úrazu

6.000 Kč

0

žádost plus úmrtní list plus Zápis o úrazu

x

od 30 dnů

3
4
5

úmrtí rodinného příslušníka

0
0
0

žádost,úmrtní list, čestné prohlášení
žádost, neschopenka, zpráva lékaře
žádost, zdůvodnění,doklady

doložení vazby na člena

Mimořádná sociální výpomoc

2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč

projednává Výbor ZO

od 90 dnů
od 90 dnů
od 90 dnů

6

odchod do důchodu /
nadbytečnost

3.000 Kč

0

materiály zaměstnavatele

první odchod do SD, nadbytečnost /
nad 50 let věku

1-5 let

7

odchod do důchodu /
nadbytečnost

6.000 Kč

0

materiály zaměstnavatele

první odchod do SD, nadbytečnost /
nad 50 let věku

5 - 10 let

8

odchod do důchodu /
nadbytečnost

12.000 Kč

0

materiály zaměstnavatele

první odchod do SD, nadbytečnost /
nad 50 let věku

10 - 20 let

9

odchod do důchodu /
nadbytečnost

18.000 Kč

0

materiály zaměstnavatele

první odchod do SD, nadbytečnost /
nad 50 let věku

20 - 30 let

10

odchod do důchodu /
nadbytečnost

24.000 Kč

0

materiály zaměstnavatele

první odchod do SD, nadbytečnost /
nad 50 let věku

30 a více let let

11

Narození dítěte

2.000 Kč

0

rodný list, žádost

nejpozději do 365 dnů od naraození

od 30 dnů

12
13

Dárková poukázka/ den matek
Dárková poukázka/ Vánoce

200 Kč
200 Kč

0
0

1 x ročně
1 x ročně

od 30 dnů
od 30 dnů

14

Dárková poukázka/ Mikuláš

200 Kč

0

pouze ženy / práce komise žen
přiděluje předseda V ZO OS KOVO
práce komise mladých členů / věk dítěte
omezen do 15 let

1 x ročně

od 30 dnů

0

pouze volení funkcionáři všech stupňů a členové komisí

dle situace

od 30 dnů

0

využití variant dle čerpání v předchozím roce tedy až 4.000 Kč

příděl OÚ

od 365 dnů

0

využití variant dle čerpání v předchozím roce - tedy až
1.000 Kč na dítě / věk dítěte omezen do 18 let

příděl OÚ, lze sčítat dle
počtu dětí

od 365 dnů

x

v dlouhodobé nemoci

Aktivní člen

Životní jubileum
do 5.000 Kč
Jednotný příspěvek na
16
2.000 Kč
rekreaci člena
15

17

Jednotný příspěvek na
rekreaci dítěte člena

500 Kč

Doložení dokladů

Poznámka

Komentář/ délka
členství

žádost plus úmrtní list

x

od 90 dnů

projednává Výbor ZO
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x
18
19

Sportovní a kulturní
zájezdy
Příspěvky na letní
aktivity dětí členů
Dárci krve / prospěšné
výdaje

Zdravotní benefity
členů/ prevence
Sociální půjčky členům
21
ZO
Půjčky členům ZO na
22
investice do bydlení
Klub důchodců při ZO
23
OS KOVO ABB Brno
20

dle nabídky

aktivity KD

na jednodenní zájezdy se nepřispívá individuálně /
aktivity jsou vztaženy k OÚ a jejich fin.prostředkům

rozpočty OÚ

od 365 dnů
od 30 dnů člen ZO /

v souladu se Zásadami hospodaření / Benefit společný se zaměstnanci

1 x ročně/ limit 1000 Kč

v souladu se Zásadami hospodaření / Benefit společný se zaměstnanci

1 x ročně/ poukázky/
limit 600 Kč

od 30 dnů člen ZO /

v souladu se Zásadami hospodaření, žádost a doklad o zakoupení

1 x ročně/ limit 500 Kč

od 30 dnů člen ZO

v souladu se Zásadami hospodaření, žádost a potřebné doklady

posuzuje Výbor ZO

od 365 dnů člen ZO

v souladu se Zásadami hospodaření, žádost a potřebné doklady

posuzuje Výbor ZO

minimálně od 365 dnů
člen ZO

v souladu se Zásadami hospodaření, vlastní program

rozpočet na rok 2018

placeno členství v KD /
ověřuje hospodář ZO

zaměstnanec v seznamu
zaměstnanců
zaměstnanec v seznamu
zaměstnanců

ZO OS KOVO ABB Brno hradí plně náklady na přepravu veřejnými dopravními prostředky, nebo náklady na nasmlouvanou přepravu dopravci pro
potřeby komisí, Klubu důchodců nebo přepravu na ZO OS KOVO organizovaných letních rekreačních aktivit pro děti všech zaměstnanců.
V souladu se Zásadami hospodaření s prostředky ZO OS KOVO ABB Brno je oprávněná osoba zmocněná Výborem ZO OS KOVO ABB Brno rozhodnout
o uhrazení jiných položek souvisejících s návštěvou člena v místě jeho bydliště nebo hospitalizace při dlouhodobé nemoci. Aktuální výše věcného
daru je v hodnotě 500 Kč
Vysvětlivky : OÚ - odborový úsek - kopíruje strukturu DV ( dílenské výbory )
Na poskytnutí podpor a na poskytnutí prostředků na činnost není právní nárok.
Výbor ZO OS KOVO si vyhrazuje krátit plnění výše jednotlivých benefitů o max. 10 % účastníkům více aktivit zároveň nebo Žádost vyřadit zcela.
Spory ohledně výkladu pravidel řeší Výbor ZO OS KOVO ve spolupráci s Revizní komisí ( Revizorem ZO ) a auditorem ZO OS KOVO.

V Brně dne xx. Xx. 2017
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