Otázky a odpovědi k výběrovým řízením
NADACE
Tento text je, na rozdíl od vyhlášení výběrového řízení, průběžně měněn. Zařazujeme další otázky, které zájemci
o příspěvek kladou, a upřesňujeme dříve zapsané odpovědi. Aktuální verzi textu najdete na www.f-nadace.cz/faq
nebo vám může být na požádání zaslána.
Tento text obsahuje nejprve zodpovězené otázky týkající se všech vyhlášených výběrových řízení a potom otázky
týkající se každého jednotlivého výběrového řízení.

Výběrová řízení na rok 2018/19 – společné otázky
Kde získává F-nadace prostředky na tyto aktivity?
Metody vyhodnocení projektu (jak se pozná, že program je úspěšný – konkrétní ukazatele).
Co dělat, budu-li muset v programu / projektu něco změnit po odeslání přihlášky?
O příspěvek na projekt, který podáme do Vašeho výběrového řízení, žádáme též u několika dalších
organizací. Je to v pořádku?
Jsme nově vzniklé občanské sdružení. Můžeme ve Vašem výběrovém řízení žádat o podporu, i když nemáme
výroční zprávu, kterou vyžadujete v přihlášce?
Některé přílohy, které Vám chceme poslat, nemáme v elektronické podobě. Můžeme je poslat poštou?
Rádi bychom se vyvarovali zamítnutí přihlášky z formálních důvodů. Jaké jsou tyto nejobvyklejší důvody
zamítnutí?
Nerozumím pojmu „křesťanské duchovní hodnoty“ v účelu F-nadace. Jak je to s programy podporovanými
F-nadací?
Musí podpořený program přímo naplňovat poslání (účel) F-nadace?
Kdo nesmí žádat z důvodu svého vztahu k F-nadaci (střet zájmů)?

6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů
Je možná změna určení příspěvku v případě, že se změní předpokládaný poměr cen, např. se sníží cena
materiálů a zvýší cena jiné položky?
Je možný převod získaných financí od F-nadace do dalšího/jiného období (při nevyužití v původním období,
na které byl příspěvek odsouhlasen, například změna časového termínu kampaně z objektivních důvodů)?
Jaké jsou důsledky nedodání finální podoby grafického provedení podporovaného materiálu?

7. Podpora lektorů na školách
Jak mám postupovat, pokud za organizaci žádáme o podporu dvou lektorů?
Musí být lektor zaměstnancem žádající (zastřešující) organizace?
Může F-nadace posílat příspěvek na práci lektora přímo na osobní účet lektora?
Jak se F-nadace staví k certifikacím preventivních programů?
Může do vyplácení odměny lektorovi být zapojena i jiná než zastřešující organizace?
Které údaje nemusím uvádět v přihlášce, když jsem lektor pokračující v podpoře a změnil jsem zastřešující
organizaci?
Chyba v rozpočtu ve výzvě Nová generace na dobré cestě ČR 2018/2019

Výběrová řízení na rok 2018/19 – společné otázky
Kde získává F-nadace prostředky na tyto aktivity?
F-nadace je nezávislou křesťanskou nadací. Funguje na kapitálovém principu – získává prostředky, které
investuje, a výnosy investic pak rozděluje na neziskové projekty. F-nadace uspěla v roce 2001 ve výběrovém řízení
na rozdělení prostředků Nadačního investičního fondu (zjednodušeně – získala část peněz oddělených z
privatizace spravovaných Fondem národního majetku ČR). Významná část našeho majetku pochází z tohoto
zdroje. F-nadace existuje od roku 1994 a od té doby se těší podpoře soukromých dárců z řad firem i fyzických
osob. Pokud vás naše činnost zajímá, více informací najdete na www.f-nadace.cz nebo vám rádi zašleme naši
výroční zprávu. Pokud uvažujete o podpoře prospěšných projektů naším prostřednictvím, budeme rádi, když se
s námi spojíte.

Metody vyhodnocení projektu (jak se pozná, že program je úspěšný – konkrétní ukazatele)
Určete kritéria, na základě kterých budete schopni váš program hodnotit. Co se musí stát, abyste ho považovali
za úspěšný? Jak porovnáte, který účastník programu je úspěšnější než jiný?

Co dělat, budu-li muset v programu / projektu něco změnit po odeslání přihlášky?
Změny v projektu budou projednány individuálně. Doporučujeme vzniklou situaci řešit s co největším
předstihem.

O příspěvek na projekt, který podáme do Vašeho výběrového řízení, žádáme též u několika
dalších organizací. Je to v pořádku?
Ano. Doporučujeme žádat více organizací na tutéž věc, neboť všechny žádosti nemusí být úspěšné. Fakt, že žádáte
i jinde, uveďte v příslušném bodě přihlášky. Očekáváme ovšem, že pokud dostanete grant od jiné organizace na
stejnou věc, kterou podpoří F-nadace, tak příslušnou částku vrátíte / nedostanete.

Jsme nově vzniklé občanské sdružení. Můžeme ve Vašem výběrovém řízení žádat o podporu,
i když nemáme výroční zprávu, kterou vyžadujete v přihlášce?
Ano, i jako nově vzniklé občanské sdružení můžete žádat o podporu v rámci výběrových řízení F-nadace. V
příslušném bodě přihlášky ovšem nezapomeňte uvést, proč nepřikládáte výroční zprávu a zprávu o hospodaření.
Můžete ale přiložit podklady o Vaší činnosti v době od vzniku sdružení do podání přihlášky, zvýší to
důvěryhodnost Vašeho sdružení.

Některé přílohy, které Vám chceme poslat, nemáme v elektronické podobě. Můžeme je
poslat poštou?
Ano. Pošlete je ve dvojím vyhotovení poštou na adresu uvedenou ve vyhlášení v uvedeném termínu.
Nezapomeňte do přihlášky uvést seznam příloh posílaných poštou. Neexistují však žádné podklady, které by bylo
povinné posílat poštou, můžete vše poslat elektronicky.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky a obsahují mnoho údajů důležitých pro vyhodnocení přihlášky,
hodnotí několik členů výběrové komise současně. Podklady je proto třeba doručit elektronicky nebo ve dvojím
vyhotovení. Významně to zrychluje a zjednodušuje práci výběrové komise.

Rádi bychom se vyvarovali zamítnutí přihlášky z formálních důvodů. Jaké jsou tyto
nejobvyklejší důvody zamítnutí?
Důvody zamítnutí přihlášky z formálních důvodů byly v uplynulých letech hlavně tyto:
 nekompletní vyplnění všech bodů přihlášky; pokud z různých příčin nelze odpovědět, je nezbytné
tuto skutečnost uvést a zdůvodnit;

změněné číslování bodů v přihlášce, neodpovídající vzoru přihlášky;
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nebyl doložen vznik funkce statutárního zástupce (bod 2 nebo 3 přihlášky), uvedení jména
statutárního zástupce ve výroční zprávě nepostačuje;
nedoložení vyžadovaných příloh (např. potvrzení o registraci organizace, doporučení sboru apod.)
Jakékoli nejasnosti doporučujeme konzultovat s F-nadací.

Nerozumím pojmu „křesťanské duchovní hodnoty“ v účelu F-nadace. Jak je to s programy
podporovanými F-nadací?
F-nadace, v souladu se svým posláním (účelem), podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech kultury,
umění, vzdělání, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských
duchovních hodnot. Za zdroj křesťanských hodnot považujeme:
 lásku k Bohu (v pojetí Bible) a
 lásku k lidem
Láska k lidem
F-nadace podporuje programy, které jsou zaměřené na naplňování tělesných a duševních potřeb člověka.
Příkladem mohou být programy v oblasti rozvoje osobnosti, péče o děti, nemocné nebo postižené, seniory,
sirotky, apod.
Láska k Bohu
Za projev lásky k Bohu považujeme aktivity, které mají kromě praktické práce pro druhé také duchovní rozměr
(např. tím, že pomáhají navázat nebo prohloubit vztah s Bohem). F-nadace preferuje programy, které mají i
duchovní rozměr s přesvědčením, že jsou úplnější a mohou i z hlediska praktického (neduchovního) hodnocení
nést lepší a trvalejší výsledky.
V minulých letech objem žádaných prostředků vždy několikanásobně převýšil možnosti F-nadace. Uspěly tedy
projekty, které měly oba uvedené rozměry.

Musí podpořený program přímo naplňovat poslání (účel) F-nadace?
F-nadace podporuje také programy, které mohou přispět k poslání F-nadace i nepřímo; např. v oblasti vzdělávání
je nepřímé naplnění poslání velmi časté. Vzdělávací program samotný nemusí poslání nadace naplňovat, avšak
osoba, která se tohoto programu účastní a jejíž vzdělání nadace podpoří, naplňuje poslání nadace až činností, při
níž nabyté vzdělání používá.

Kdo nesmí žádat z důvodu svého vztahu k F-nadaci (střet zájmů)?
Zákon stanoví:
Členům orgánů nadace nebo nadačního fondu nebo revizorovi nelze poskytnout nadační příspěvek.
Správní radou F-nadace byl střet zájmu rozšířen takto:
a. člen správní rady F-nadace nebo výběrové komise F-nadace nesmí být členem statutárního orgánu nebo v
pracovněprávním či obdobném vztahu k příjemci nadačního příspěvku;
b. osoby blízké členovi správní rady F-nadace nebo výběrové komise F-nadace nesmějí být v pracovněprávním
či obdobném vztahu k příjemci nadačního příspěvku.
Za pracovněprávní nebo obdobný vztah není z hlediska střetu zájmů považováno dobrovolnictví.

6. Podpora pořízení evangelizačních materiálů
Je možná změna určení příspěvku v případě, že se změní předpokládaný poměr cen, např.
se sníží cena materiálů a zvýší cena jiné položky?
Pouze po dohodě s F-nadací. Podobnou situaci řešte s co největším předstihem, je třeba souhlasu správní rady
F-nadace. Snažte se psát přihlášku co nejpřesněji a předejít tím předvídatelným změnám.
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Je možný převod získaných financí od F-nadace do dalšího/jiného období (při nevyužití v
původním období, na které byl příspěvek odsouhlasen, například změna časového termínu
kampaně z objektivních důvodů)?
Výběrová řízení jsou vyhlašována pro programy realizované v období, které je uvedeno v dokumentu vyhlášení.
Převod získaných financí od F-nadace do dalšího/jiného období podléhá souhlasu správní rady F-nadace. Lze
předpokládat, že při objektivních důvodech bude souhlas udělen. Doporučujeme vzniklou situaci řešit s co
největším předstihem. Požadavek na delší/ jiné období realizace projektu může být uveden již v přihlášce do
výběrového řízení a schválen v rámci přidělení podpory.

Jaké jsou důsledky nedodání finální podoby grafického provedení podporovaného
materiálu?
Podoba podpořených materiálů je jedním z kritérií posuzování projektů a proto ovlivňuje, zda a v jaké výši bude
materiál podpořen. Pokud je u propagace pořádání kurzů Alfa použita centrální grafika, je vzor bez finální podoby
s údaji o pořádaném kurzu dostačující. Komise může vzít v úvahu podobu provedení dodaných ukázek obdobných
akcí, když přesná podoba propagované akce není ještě k dispozici.

7. Podpora lektorů na školách
Jak mám postupovat, pokud za organizaci žádáme o podporu dvou lektorů?
V případě, že žádáte o podporu pro více lektorů, pošlete samostatné přihlášky pro každého lektora zvlášť.

Musí být lektor zaměstnancem žádající (zastřešující) organizace?
Žádající organizace např. sbor nebo občanské sdružení musí mít s lektorem pracovně právní vztah. Forma vztahu
nemusí být nutně zaměstnanecký vztah, ale lektor může pracovat na dohodu DPČ, DPP, nebo podle příkazní
smlouvy s fakturací, když je lektor OSVČ s registrací na Živnostenském úřadě. Vše musí probíhat v souladu
s pracovněprávními předpisy a zákony, které jsou v ČR platné.

Může F-nadace posílat příspěvek na práci lektora přímo na osobní účet lektora?
Příjemcem příspěvku je žádající organizace a poskytnutí příspěvku přímo lektorovi není možné. Žádající
organizace je v rámci vyúčtování povinna doložit požití příspěvku na mzdové prostředky lektora nebo obdobně
dle formy pracovněprávního vztahu s lektorem. Lektorovi mohou být proplaceny přímo pouze náklady
vynaložené pro cestování na soustředění lektorů.

Jak se F-nadace staví k certifikacím preventivních programů?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve snaze zajistit kvalitní preventivní přenášky na školách, provádí
certifikaci organizací, programů i lektorů podílejících se na těchto přednáškách. Je nasnadě, že certifikace se
postupně stane značkou kvality, a že školy budou certifikovaným programům a lektorům dávat přednost, ať už
z vlastní vůle nebo z vůle nadřízených orgánů. V budoucnu může nastat i krajní možnost, že bez certifikace se
lektor na školu nedostane.
Proto první důvod, proč F- nadace doporučuje lektorům, podporovaným v programu Nová generace na dobré
cestě, aby se zajímali o certifikaci a připravovali se na ni, je to, že certifikace jim usnadní a v budoucnu možná
vůbec umožní vstup do škol.
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Druhý důvod je ekonomický. Dá se očekávat, že školy budou mít více ochoty, oprávnění a prostředků k placení za
přednášky certifikovaných lektorů než za přednášky lektorů necertifikovaných. Prostředky z fakturace školám
může lektor a jeho organizace použít na navýšení odměny lektora nebo na jiné náklady, např. na pokrytí
administrativních výdajů. Certifikace je přitom investice, která se vyplatí. Celkové náklady na ni se odhadují na
cca 65 tis. Kč (25 tis. poplatek 40 tis. čas lektorů a administrativa). Kdyby lektor dostal od škol zaplacenu pouhou
polovinu svých přednášek, znamenalo by to pro lektora, pracujícího na plný úvazek, měsíční přínos cca 6 tis. Kč
(20 hodin po 300 Kč), tedy návratnost zhruba 1 rok pro organizaci s jediným lektorem na plný úvazek, nebo 2
roky pro organizaci s jediným lektorem na poloviční úvazek.
Příklad financování lektora v programu NGNDC
Lektor přednášející na plný
úvazek za měsíc

1.
rokem

2.
rokem

3.
rokem

Pevná částka F-nadace

5 500

4 500

500

Osobní
dary
od
dárců
doručené F-nadaci pro lektora
Zdvojení podpory od osobních
dárců F-nadací
Fakturace školám 60% - 90%
přednášek
Celkem

7 750

8250

10 250

7 750

8250

10 250

6 000

7500

9 000

27 000

28 500

30 000

Vypláceno F-nadací a vázáno
k použití na mzdu lektora

21 000

21 000

21 000

F-nadace dlouhodobě podporuje pouze personální náklady na lektora,
nikoliv administrativu a jiné výdaje spojené s činností lektora, a proto
neuvažuje o speciálním příspěvku na náklady spojené s certifikací. Vítá však, že organizace ACET, ED – Hope4kids,
ICEJ, NIŽ certifikaci již připravují. Lektoři budou mít možnost využít certifikací těchto organizací nastavením
přímého vztahu s nimi. Předběžná konzultace s certifikační komisařkou ukazuje, že hlavní pracovněprávní vztah
lektora bude moci zůstat v jeho zastřešující organizaci a vztah lektora k držiteli certifikace bude ošetřen smluvně.
F-nadace nebude do těchto vztahů zasahovat, ani je jinak určovat a bude i nadále podporovat konkrétního lektora
prostřednictvím zastřešující organizace, bez rozlišování, zda je certifikovaná nebo ne.
Pokud by lektor chtěl změnit zastřešující organizaci v průběhu podpory, F-nadace to bude i nadále na žádost
lektora umožňovat, po vzájemné dohodě o nastavení nového vztahu a provedení vyúčtování.
F-nadace je připravena spolupracovat s organizacemi, které kvůli certifikaci potřebují prokazovat inspekci na
přednáškách, a bude dávat k dispozici zprávy o návštěvách lektorů ve formě, které tyto organizace potřebují.

Může do vyplácení odměny lektorovi být zapojena i jiná než zastřešující organizace?
Jestliže, např. z důvodu certifikace, je část odměny vyplácena lektorovi prostřednictvím organizace, která
certifikačně lektorovi přednášky zaštiťuje, nadace akceptuje tuto skutečnost.
Při doložení použití nadačního příspěvku pak musí zastřešující organizace doložit nadaci, že předané peníze další
organizaci jí byly skutečně lektorovi vyplaceny. Způsob doložení je ve standardním rozsahu, jako by vyúčtování
dokládala další organizace nadaci. Viz obrázek.
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Které údaje nemusím uvádět v přihlášce, když jsem lektor pokračující v podpoře a změnil
jsem zastřešující organizaci?
Přihláška umožňuje pokračujícímu lektorovi, aby neuváděl v přihlášce údaje, které se nezměnily. Vyjma bodu 9,
který se vyplňuje vždy. Pokud se změnila jeho zastřešující organizace – je třeba kompletně vyplnit body 2.1 až 3.1
včetně přílohy podle bodu 2.6. Ostatní údaje se uvádí, pokud se změnily.

Chyba v rozpočtu ve výzvě Nová generace na dobré cestě ČR 2018/2019
V již vyhlášené výzvě v Grantysu, jsme objevili chybu ve výpočtu rozpočtu u výzvy NGNDC. Správný vzorec
výpočtu naleznete v platném vyhlášení pro tuto výzvu na našem webu f-nadace.cz (přikládáme i zde):
Typ podpory / vyplácená z dárcovského fondu:
Typ podpory

Celkem

N.CZ

Etické a preventivní
programy NGNDC
Následné programy
NGNDC

450 Kč/h + 2
Kč/sth
350 Kč/h + 2
Kč/sth

100 Kč/h

N.CZ+

NGNDC od dárců
lektora
175 Kč/h + 1 Kč/sth

NGNDC zdvojení
nadací
175 Kč/h + 1 Kč/sth

175 Kč/h + 1 Kč/sth

175 Kč/h + 1 Kč/sth

Po odevzdání lektorských žádostí o podporu, jsou připravené rozpočty všech projektů kontrolovány a
přepočítávány, takže jakékoliv případné chyby ve výpočtech opravujeme. Pokud jste tedy postupovali ve výpočtu
dle vzorce uvedeného přímo v projektové žádosti, nemusíte sami nic opravovat, rozpočet upravíme sami.
Revidováno 15. 6. 2018
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