Dodatek stanov č. 11 z 3.11.2019
PROGRAM PODPORY ZAHRANIČNÍCH VÝJEZDŮ
Čl. 1

Obecná ustanovení. Cíle Programu.
(1) Program podpory zahraničních výjezdů vychází ze Strategie organizace s cílem poskytnout
transparentní finanční podporu členům organizace pro realizace zahraničních výjezdů a pro zvýšení
motivace členů se takových výjezdů účastnit.

Čl. 2

Žádost o příspěvek z Programu
(1) Žádat o příspěvek z Programu je oprávněn kterýkoliv člen organizace s platným řádným členstvím.
(2) Příspěvky z Programu nejsou vázané na žádou volenou či nevolenou funkci.
(3) Žádost o příspěvek se podává formou stanovenou Hospodářem organizace k rukám Výkonné rady
elektronickou formou na emailovou adresu vykonna.rada@ifmsa.cz nejpozději 14 dnů po ukončení
akce. Žádost musí obsahovat alespoň následující údaje:
(a) identifikace žadatele a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, příslušnost k místní
pobočce, případná pozice v organizace, emailová adresa)
(b) název, místo a datum konání akce
(c) dosavadní absolvované akce
(d) motivace žadatele se akce zúčastnit
(e) konkrétní cíle pro danou akci
(f) přínos účasti žadatele pro IFMSA CZ
(g) celkové náklady spojené s účastí na akci – rozepsané na položky doprava, účastnický poplatek,
další náklady
(h) výše požadovaného příspěvku
(i) další zdroje finančních příspěvků a jejich výše (i v případě, že o ně bylo zatím jen požádáno a
nebylo rozhodnuto o jejich případném přidělení)
(4) V případě, že je žádost Tajemníkem shledána jako platná a formálně bez chyby, navrhne Hospodář výši
příšpěvku a žádost bude bez zbytečného odkladu projednána Výkonnou radou a hlasováním bude
rozhodnuto o přidělení nebo nepřidělení příspěvku.
(5) O výsledku a případné výši příspěvku uvědomí žadatele Hospodář. S úspěšnými žadateli bude sepsána
smlouva o přidělení příspěvku.
(6) Nedílným předpokladem pro vyplacení příspěvku je dodání cestovní zprávy Výkonné radě do 30
kalendářních dnů. Pokud takto nebude učiněno, bere se zato, že žadatel již nemá zájem o příspěvek, a
nárok na, byť schválený, příspěvek tak zaniká.

Čl. 3

Další ustanovení
(1) Příspěvky z programu mohou být vyplaceny pouze na akce následujícího typu:
(a) Sub Regional Training
(b) studentské konference, kongresy (například Konference V4)
(c) preGeneral Assembly, preEuropean Regional Meeting
(d) lékařské odborné konference a kongresy
(e) případně i na další akce po zvážení Výkonnou radou
(2) Příspěvky se v žádném případě neudělují na General Assembly a European Regional Meeting
(udělovány podle samostatného Dodatku Stanov č. 1.)
(3) Určení výše příspěvku je ve výlučně pravomoci Hospodáře, případně jím pověřené osoby.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení
(1) Schválením tohoto dodatku se ruší rozhodnutí Výkonné rady 9/2015. Tento dodatek nabývá účinnosti
spolu se stanovami schválenými valnou hromadou dne 07.11.2019.

