TISKOVÁ ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI NADACE
MEZINÁRODNÍ POTŘEBY A F-NADACE
OD ROKU 2013
Nadace MEZINÁRODNÍ POTŘEBY rozvinula od roku 1999 program „Zdravá mládež“. F-nadace
podporovala v letech 2003–2012 práci lektorů na školách v rámci programu „Podpora vzdělávacích programů
pro děti a mládež“.
Nadace Mezinárodní potřeby v roce 2012 požádala F-nadaci o finanční pomoc, aby zvládla velký nárůst počtu
kvalitních lektorů. F-nadace finanční pomoc poskytla. F-nadace se nechala inspirovat způsobem, kterým
lektory podporuje Nadace Mezinárodní potřeby, a přizpůsobila finanční model své podpory. Spolu s dalšími
změnami ve způsobu fungování F-nadace byl původní program podpory práce lektorů na školách nahrazen
otevřeným dárcovským fondem „Nová generace na dobré cestě“.
Obě nadace identifikovaly tyto společné prvky svých programů:
1. lektorská činnost
2. následná činnost
3. návaznost na místní církev
4. monitoring, podpora
5. spolupráce s lektorem a jeho zastřešující organizací je střednědobá nebo dlouhodobá
6. model financování motivuje k rostoucímu osobnímu dárcovství
Obě nadace se navzájem považují za partnery, kteří pracují vedle sebe k dosažení stejných cílů na Božím díle.
Touto deklarací vyjadřují vůli pracovat v důležitých oblastech svých programů v součinnosti, aby bylo
dosaženo maximálního užitku.
Obě nadace se shodly na součinnosti tak, aby se k sobě oba programy co nejvíce blížily, zejména v těchto
oblastech:
1. Budou usilovat o držení shodných finančních modelů podpory.
2. Lektora bude v rámci školního roku podporovat pouze jedna z nadací. Nadace mají zájem o střednědobou
nebo dlouhodobou spolupráci s jednotlivými lektory a jejich zastřešujícími organizacemi. Proto se
dohodly, že podpora lektora, kterého v předcházejícím roce podporovala druhá z nadací, bude možná
pouze po dohodě s oběma nadacemi. Tato dohoda musí předcházet podání přihlášky do výběrového
řízení.
3. Nadace Mezinárodní potřeby přizve F-nadaci k organizaci soustředění lektorů a bude s ní konzultovat
přípravu programu.
Soustředění lektorů budou otevřená lektorům „Nové generace na dobré cestě“.
4. Obě nadace si budou vyměňovat zkušenosti z práce, zejména v těchto oblastech:




výběrová řízení
sledování kritérií pro efektivitu práce lektora
další aspekty podpory lektorů
Dne 10. 4. 2013

