Nn Nejčastější dotazy – obecné
Otázka:
Odpověď:

Proč byl fond Employee Relief Fund založen?
Společnost WestRock a její zaměstnanci jsou známí svou ochotou pomoct
obětem přírodních katastrof z celého světa. V roce 2005, když katastrofa
postihla komunity, ve kterých fungujeme, vyjádřili zaměstnanci přání, aby jejich
příspěvky šly přímo na pomoc jejich spolupracovníkům. Tato motivace vedla
k založení fondu Employee Relief Fund společnosti WestRock.

Otázka:
Odpověď:

Kdo může požádat o pomoc z tohoto fondu?
Fond je určen na pomoc zaměstnancům společnosti WestRock z celého světa.
O grant z fondu může zažádat každý aktivní zaměstnanec společnosti
WestRock se smlouvou na plný úvazek nebo se smlouvou na částečný úvazek
a způsobilý k získání benefitů anebo zaměstnanec z přidružené společnosti, ve
které drží společnost WestRock většinový podíl.

Otázka:

Pokud já i můj partner oba pracujeme ve společnosti WestRock, můžeme
o grant zažádat oba?
Ne. Každá domácnost má právo pouze na jednu žádost.

Odpověď:
Otázka:
Odpověď:

Jaké obtíže opravňují k získání grantu z fondu?
Fond Employee Relief Fund poskytuje granty pro pokrytí základních potřeb,
jako jsou potraviny, oděv nebo přístřeší při přírodní nebo člověkem způsobené
katastrofě, ke kterým patří mimo jiné hurikány, tornáda, záplavy, zemětřesení,
požáry v domech, bytech nebo místě trvalého pobytu či oprávněném místě
krátkodobého pobytu.

Otázka:
Odpověď:

Co je oprávněné místo krátkodobého pobytu?
Oprávněné místo krátkodobého pobytu znamená bydliště, které není trvalým
bydlištěm zaměstnance a ve kterém zaměstnanec přebývá z důvodu přeložení
v rámci společnosti WestRock nebo jiného legitimního důvodu souvisejícího se
zaměstnáním.

Otázka:
Odpověď:

Jaké obtíže neopravňují k získání grantu z fondu?
Fond Employee Relief Fund neposkytuje granty na výdaje související se
zdravotní nebo zubní péčí, pohřby, cestováním nebo obecnými
finančními obtížemi.

Otázka:

Je fond Employee Relief Fund součástí společnosti WestRock Company
nebo nadace WestRock Foundation?
Fond Employee Relief Fund společnosti WestRock je samostatně fungující
veřejná charitativní organizace osvobozená od daní. Fond není součástí
společnosti WestRock Company ani nadace WestRock.

Odpověď:
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Nejčastější dotazy – žádost o grant
Otázka:
Odpověď:

Jak požádám o grant z fondu Employee Relief Fund?
Žádosti jsou k dispozici na webové stránce fondu Employee Relief Fund
společnosti WestRock na adrese www.westrock.com/employee-relief-fund.
Formuláře lze také získat od místního vedoucího oddělení lidských zdrojů.

Otázka:
Odpověď:

Pokud žádost podám, zůstanou moje údaje důvěrné?
Samozřejmě.

Otázka:
Odpověď:

Komu mám svou žádost odeslat?
Žádosti lze odeslat faxem na číslo 1 804 386 0789 nebo e-mailem na
employeerelieffund@westrock.com nebo poštou na adresu:
WestRock Employee Relief Fund
ATTN: Mandy Burnette
1000 Abernathy Road NE, Suite 125
Atlanta, GA 30328 USA

Otázka:

Jak dlouho trvá proces posouzení žádosti a kdy mohu očekávat odpověď
nebo prostředky?
Žádost po přijetí posoudí administrativní komise fondu a určí její legitimitu.
Počítejte s délkou zpracování 2–3 týdny.

Odpověď:
Otázka:
Odpověď:

Pokud bude žádost schválena, jak grant získám?
Výplata grantu proběhne bankovním převodem na číslo účtu vedené na
výplatní listině. Pokud zaměstnanec pro svou mzdu bankovní převod
nepoužívá, šek bude odeslán na adresu vedenou na oddělení lidských zdrojů.

Otázka:
Odpověď:

Jsou granty pro zaměstnance z fondu považovány za zdanitelný příjem na
federální nebo státní úrovni?
Daňové zákony týkající se grantů se liší podle států a oblastí. Obecně se
granty pro zaměstnance v USA nedaní. Každý příjemce grantu by se měl
obrátit na svého daňového poradce a zjistit, jak řešit přijaté prostředky.

Otázka:
Odpověď:

Kolik peněz je k dispozici pro schválené granty?
Maximální výše grantu je 5 000 USD.

Otázka:

Je počet schválených žádostí pro jednoho zaměstnance (nebo jeho
rodinu) omezen?
Přáli bychom si, aby zaměstnanec o grant nikdy žádat nemusel. Pokud ale
dojde ke katastrofě, fond Employee Relief Fund při ní vyhodnotí jednu žádost
o grant pro každého zaměstnance. Pokud u zaměstnance dojde v jiném
okamžiku k jiné katastrofě, lze odeslat novou žádost o grant.

Odpověď:
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Nejčastější dotazy – příspěvky do fondu
Otázka:
Odpověď:

Jak je fond Employee Relief Fund dotován?
Fond Employee Relief Fund získává většinu příspěvků od zaměstnanců
společnosti WestRock, společnosti samotné a z nadace WestRock Foundation.
Přestože fond Employee Relief Fund pomáhá zaměstnancům z celého světa,
protože je jako veřejná charitativní organizace registrován ve Spojených
státech, Úřad pro správu daní USA vyžaduje, aby fond získával podstatnou
část příspěvků od jednotlivců.

Otázka:
Odpověď:

Jak mohu přispět?
Zaměstnanci ve Spojených státech mohou přispět prostřednictvím srážky ze
mzdy. Zaměstnanci ve Spojených státech mohou přispět šekem a všichni
zaměstnanci mohou přispět prostřednictvím služby PayPal.
(Pamatujte, že zaměstnanci, kteří žijí nebo pracují v Kalifornii nebo Illinois,
NEMOHOU kvůli platným zákonům přispět srážkou ze mzdy.)

Otázka:
Odpověď:

Je můj příspěvek odpočitatelný z daní?
Finanční správa Spojených států uznává fond Employee Relief Fund
jako veřejnou charitativní společnost osvobozenou od daně. Proto jsou
příspěvky do fondu ve Spojených státech ze zákona odpočitatelné z daní.
Zaměstnanci mimo Spojené státy by se měli obrátit na svého daňového
poradce, protože daňové zákony se ve světě liší.
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