Bonusy pro dárce krve
Pracovní volno
V souvislosti s odběrem krve stanovuje Zákoník práce (zák. 262/2006 Sb., § 203
odst.2d): …k činnosti dárce při odběru krve a při aferéze; přísluší pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a
zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od
nástupu cesty k odběru….
Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
§206, odst.1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat
zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o
překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.
odst. 2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění
povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci
potřebnou součinnost.
odst. 3) Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal
převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo
jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce….
Občerstvení
V odběrovém centru jsou pro dárce zdarma k dispozici tekutiny (čaj, voda) a pečivo. Před
odběrem doporučujeme vypít alespoň 0,5 l tekutin. Po odběru dárce dostane poukázku v
hodnotě 50,-Kč, za kterou si může nakoupit potraviny v obchodě v areálu nemocnice, tak i
mimo něj. Po odběru jsou dárcům k dispozici tekutiny (čaj, voda)
Proplacení jízdného
Po předložení dokladu o cestovném, který vydá dárci odběrové centrum, je v pokladně
nemocnice dárcům proplaceno jízdné z místa bydliště do odběrového centra a zpět
(platí pro dárce z východočeského regionu, nikoliv pro dárce mimo region)
Parkovné
V době odběru krve je pro dárce zajištěno bezplatné parkování v areálu nemocnice.
K parkování je možné využívat odstavnou plochu za zadní vrátnicí ( směr Vlčnov ) vlevo,
proti dětskému oddělení. Při výjezdu z areálu se prokažte potvrzeným parkovacím lístkem
nebo potvrzením o darování krve u nás a bude Vám umožněn bezplatný výjezd z areálu
nemocnice.
Daňový odpočet:
Dárce má nárok si za každý bezpříspěvkový (bezplatný) odběr odečíst 2000 Kč z daňového
základu (až do výše 10% daňového základu). Potvrzení pro finanční úřad dostane dárce po
posledním odběru v kalendářním roce.
Zdravotní pojišťovny odměňují bezplatné dárce podle vlastních schválených programů.
Podrobnosti najdete na internetových stránkách každé pojišťovny.
Dopravní podnik Chrudim poskytuje dárcům po dosažení 40 bezplatných odběrů legitimaci
pro bezplatnou jízdu MHD.
Oceňování dárců: Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce od roku 1960 – uděluje
medaile a kříže prof. Janského (viz www.cckhk.org) –proklik

