Tisková zpráva – benefiční akce „Koncert pro Willíka“
Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z.s. pořádá ve spolupráci s Nadací Divoké husy benefiční
akci „Koncert pro Willíka“. Koncert se uskuteční v sobotu 10.3.2018 v prostorách „Naší kavárny“
v areálu Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč. Vstupné na koncert dobrovolné.
Na koncertu vystoupí multiinstrumentalistka Lenka Mitášová a skupina Mariachi Azteca de Praga.
Součástí akce bude prezentace činnosti spolku Willík, vč. představení konkrétního projektu, na
který bude využit výtěžek akce a představení Nadace Divoké husy.
Činnost spolku Willík můžete podpořit také zasláním finančního daru na účet
35-7591810217/0100, a to během celé akce, která trvá až do 20.3.2018. Tiskopis Darovací
smlouvy je spolu s pozvánkou přílohou této tiskové zprávy.
Výtěžek akce je určen na podporu rodin dětí a dospělých se vzácným onemocněním
- Williamsovým syndromem, konkrétně na zabezpečení odborného programu, asistence
a podporu rodin během rekondičního pobytu v Bílé v Beskydech, který se uskuteční
v srpnu 2018. Nadace Divoké husy podpoří akci tím, že výtěžek z akce zdvojnásobí.
Více informací na: www.willik.tym.cz, www.divokehusy.cz , www.nasekavarna.com,
www.webproject.cz/mariachi/cs/, https://www.acapomusic.com/
V Praze dne 4.3.2018
Hana Kubíková, hana.kubikova@seznam.cz
Williamsův syndrom je vrozená vzácná genetická porucha, která sebou nese řadu zdravotních
potíží, nejčastěji postižení srdce a různé odchylky psychomotorického vývoje, včetně mentálního
postižení. Příčinou těchto problémů je abnormalita v oblasti 7. chromozomu, výskyt poruchy se
udává cca 1:10 000 porodů. Williamsův syndrom se nedá léčit, lidé s Williamsovým syndromem
potřebují celoživotní podporu.
Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z.s., vzniklv roce 2006 jako svépomocná rodičovská
skupina, v současné době spolupracuje s cca 65 rodinami z celé České republiky. Mezi stěžejní
činnosti spolku patří šíření informací o Williamsově syndromu mezi odbornou i laickou veřejnost,
pořádání rodinných setkání a rekondičních pobytů, spolek podporuje integraci lidí s Williamsovým
syndromem do společnosti, hájí jejich práva a speciální potřeby.

SMLUVNÍ STRANY
Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...

(dále jen „dárce“)

a

Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z.s., se sídlem Drnovská
104/67, Praha 6 – Ruzyně
IČO 270 40 623,
www.willik.tym.cz,
registrované na Ministerstvu vnitra dne 31.08.2006 pod č.j. VS/11/65 003/03-R, číslo účtu 35-7591810217/0100,
zastoupené předsedkyní Výkonné rady Mgr. Hanou Kubíkovou,
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši: Kč (slovy:
korun českých).
2. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. Obdarovaný prohlašuje, že finanční dar
byl obdarovanému věnován v rámci dobročinné akce „Benefice s Divokými husami“ a bude
použit na veřejně deklarovaný účel.
3. Darovací smlouva slouží dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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za dárce
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za obdarovaného

