Oznámenie F-nadácie o vyhlásení výberového konania
na poskytnutie nadačných príspevkov na rok 2019-20
7. PODPORA PRÁCE LEKTOROV NA ŠKOLÁCH Z DÁRCOVSKÉHO FONDU
„NOVÁ GENERÁCIA NA DOBREJ CESTE“ A „NAJDILEKTORA.SK“
I.
-

-

Čo robiť, keď chcem žiadať o príspevok F-nadácie?
Zoznámiť sa s podmienkami výberového konania (tento text) a zvážiť, či môj program spadá do danej
oblasti. V prípade nejasností môžete nazrieť do dokumentu Často kladené otázky alebo sa obrátiť na Fnadáciu.
Zoznámiť sa s účelom a podmienkami poskytnutia finančnej podpory (viď nižšie).
Vyplniť žiadosť do výberového konania v našom grantovom systéme na odkaze www.f-nadace-granty.cz.
(Ak si nebudete vedieť s niečím poradiť, videozáznamom webinára o podaní žiadosti v Grantyse
(Video-LINK) alebo sa ozvite F-nadácii na (deny.mouchova@f-nadace.cz). Žiadosť tiež včas odošlite do
dátumu uzávierky.
Nenechať vyplnenie žiadosti na posledné dni pred uzávierkou prijatia grantu.( Pokiaľ nás skontaktujete
včas, radi Vám s prihláškou pomôžeme).

II. Kedy môžem príspevok využiť?
Výberové konanie je vyhlásené na rok 2019-20, tzn. pre
s programom realizovaným v období podľa dátumu uzávierky:

•
•
•

pokrytie

nákladov

súvisiacich

pri dátume uzávierky 30. 6. 2019 od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (NGNDC)
pri dátume uzávierky 1. 7. 2019 od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (N.SK+)
pri dátume uzávierky 1. 11. 2019 od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (N.SK+)

III. Harmonogram výberového konania
- 1. 5. 2019 – vyhlásenie výberového konania F-nadácie.
- Zodpovedanie dotazov a konzultácie k prihláškam a projektom.
- Uzávierky príjmu prihlášok (viď bod II) - Pre uzávierku je rozhodujúce odoslanie projektu v systéme
Grantys, kliknutím na tlačítko Odeslat ke schválení.
- Najneskôr do 6 týždňov od dátumu uzávierky prebehne vyhodnotenie prihlášok a oznámenie
výsledkov.
- V priebehu realizácie lektorskej činnosti prebieha zároveň kontrola zo strany F- nadácie ( návštevy
školských programov, alebo následného programu lektora),vyplatenie mesačných záloh, priebežné
vyúčtovaní podpory.

- Najneskôr do dvoch týždňov po skončení grantovej podpory(viď bod II) bude pri projekte vykonané

vyúčtovanie.
- Kontrola vyúčtovania a vyplatenie zvyšných prostriedkov za posledné dva mesiace podpory
do 1 mesiaca od obdržania riadneho vyúčtovania.
- Uzávierky príjmu prihlášok sú: NGNDC – 30. 6. 2019, N.SK+ - 1. 7. 2019, 1. 11. 2019
- Pre uzávierku je rozhodujúce odoslanie projektu v systéme Grantys kliknutím na tlačidlo Odeslat ke
schválení.
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IV. Podmienky poskytnutia príspevku
A. Cieľom či súčasťou podporeného programu je umožniť ľuďom poznanie a rozvoj kresťanských
duchovných hodnôt tým, že bude šírené evanjelium alebo posilnená cirkev.
B. Žiadateľ je fyzická osoba, ktorá má záujem byť podporovaná/stať sa lektorom na školách. Žiadateľ si
musí podať prihlášku o grant skrze neziskovú organizáciu (hlavne spolok, obecne prospešná
spoločnosť, účelové zariadenie cirkvi, cirkev, nadácia, nadačný fond, ústav), ktorej sa po prípadnom
schválení bude vyplácať finančná odmena.
C. Oblasti využitia príspevku: práca lektora v prednáškovej činnosti. Prednášky sú pre deti a mládež
v oblasti prevencie, etiky, o kresťanstve, o Biblii a pod.
D. Spôsob využitia príspevku – minimálne 80% je nadačný príspevok použitý na náklady na plat lektora,
alebo obdobný náklad pri inom typu vzťahu žiadajúca organizácia s lektorom (mzdové náklady, DPP,
DPČ, fakturácia SZČO). Zvyšných maximálne 20% je možné použiť na náklady súvisiace s činnosťou
lektora. (tlač materiálov, vzdelávanie lektora, cestovné apod.)

V. Informácie o programoch podpory
A. Typy podpory:
- NAJDILEKTORA.SK je základná podpora podľa objemu prednáškových hodín; týka sa realizácie
etických a preventívnych programov na školách.
- NAJDILEKTORA.SK+ je podpora určená pre lektorov prednášajúcich programy série „Duchovné
dedičstvo“ a programy o Biblii. Celková výška podpory je daná objemom realizovaných
programov a počtom prítomných študentov.

- NOVÁ GENERÁCIA NA DOBREJ CESTE (ďalej NGNDC) ) je rozšírená podpora pre lektorov, ktorí
realizujú programy na školách a následnú činnosť.

Vysvetlenie typu podpory viď bod VI. Definícia pojmov.
B. Vyplácanie podpory zálohou a po vyúčtovaní:
Podpora NAJDILEKTORA.SK a NAJDILEKTORA.SK+ je vyplácaná v januári, máji a septembri, vždy
za prednášky realizované v uplynulých 4 mesiacoch na základe dodaného priebežného a záverečného
vyúčtovania. Mesačná záloha a vyúčtovanie sa vypláca, pokiaľ objem odmeny lektora prekročí
hodnotu 40 eur.
Minimálny ročný objem činnosti lektora v programe NAJDILEKTORA.SK je 40 hodín preventívnych
a etických programov, alebo 10 hodín programov série Duchovné dedičstvo, alebo Biblia.
V podpore NGNDC je záloha vyplácaná 3 mesiace, a po 4. mesiaci podpory prebieha priebežné
vyúčtovanie, na základe ktorého je doplatená odmena za lektorskou činnosť. V poslednom
štvormesačnom období sú vyplácané dve zálohy a po riadnom záverečnom vyúčtovaní je doplatená
podpora aj za posledné 2 mesiace. Výška zálohy sa stanovuje na základe plánu objemu práce
uvedeného v prihláške s prihliadnutím na skutočný výkon lektora v predchádzajúcom období.
Minimálny ročný objem činnosti lektora v programe NGNDC je 40 hodín programov a 15 hodín
následnej činnosti.
C.

Očakávané zdroje financovania lektora v programe NGNDC
F-nadácia očakáva, že zbor lektora bude jeden z darcov, pretože v ňom lektor podporovaný Fnadáciou realizuje následnú činnosť s deťmi a mládežou, ktorá je súčasťou misijnej práce. Ďalším
zdrojom financovania lektora sú ďalší darci, príp. príjmy z fakturácie školám. Viac o stanovisku Fnadácie k certifikáciám je uvedené v dokumente: Často kladené otázky-odkaz.
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D. Súbeh podpory F-nadácie a Nadácie Medzinárodné potreby
F-nadácia neumožňuje súbeh podpory v programe Nová generácie na dobrej ceste a Najdilektora.sk+
s podporou Nadácie Medzinárodné potreby v programe Zdravá mládež. Výnimkou je podpora
NAJDILEKTORA.SK, ktorá môže byť vyplácaná súbežne, a lektori programu Zdravá mládež o ňu môžu
F-nadáciu žiadať.
E. Preferencie nadácie pri výbere žiadostí o nadačný príspevok:

-

prispievanie programu k šíreniu evanjelia alebo k posilneniu cirkvi;
profesijná a duchovná kvalifikácia lektora;
kvalita obsahu programov;
prepojenie s následnou prácou cirkvi;
preukázanie predchádzajúcich skúseností a výsledkov práce zastrešujúcej organizácie (napríklad
osvojenie certifikovaných programov, rozvoj spolupráce so školami, počet oslovených študentov,
inovatívne prístupy apod.)

Ďalšie kritéria sú uvedené v dokumente Pravidla poskytování nadačních příspěvků, ktorý nájdete na
webových stránkach F-nadácie (http://www.f-nadace.cz/zakladni-dokumenty).
F. Na poskytnutie nadačného príspevku neexistuje právny nárok.

VI. Definícia pojmov a popis podpory:
A. Podpora je odmena lektorom za realizované programy z jednotlivých darcovských fondov a činí:
Zdrojové darcovské fondy
Celkom
NGNDC
NGNDC
Program podpory
navýšenie
Najdilektora.sk Najdilektora.sk+
lektora - od
darov
darcov lektora
nadáciou
Najdilektora.sk
4 €/h
4 €/h
Najdilektora.sk pre
4 €/h
lektorov NMP
(séria D. dedičstvo, Biblia)
Najdilektora.sk+ (séria
12 €/h +
Duchovné dedičstvo)
0,08 €/sth

-

4 €/h

-

-

-

12 €/h +
0,08 €/sth

-

-

16 €/h +
0,08 €/sth

-

-

Najdilektora.sk+
(programy o Biblii)

16 €/h +
0,08 €/sth

-

NGNDC (Etické
a preventívne programy)

18 €/h +
0,08 €/sth

4 €/h

-

7 €/h + 0,04
€/sth

7 €/h +
0,04 €/sth

NGNDC (Následné
programy)

14 €/h +
0,08 €/sth

-

-

7 €/h + 0,04
€/sth

7 €/h +
0,04 €/sth

(sth – viď v bode IV. E)
B. U podpôr NAJDILEKTORA.SK a NAJDILEKTORA.SK+ lektor môže, ale nemusí mať osobných darcov.
Podpora osobných darcov lektora je vyplácaná v plnej výške bez zdvojenia. V jednej žiadosti je možné
žiadať o všetky druhy podpôr. Aj keď lektor nie je vybraný do podpory NGNDC, môže získať podporu
ostatnú.
C. Podpora NGNDC - výška mesačného príspevku lektora bude tvorená na základe dvoch faktorov:
výkon lektora a zdvojovanie osobných darov. Podpora pozostáva z dvoch častí:

a. Čiastka získaná lektorom od osobných darcov.
b. Zdvojenie podpory od osobných darcov nadácie.
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Čiastka získaná od osobných darcov je F-nadáciou zdvojovaná až do celkovej výšky aktuálneho výkonu
lektora za daný mesiac. Podpora osobných darcov získaná nad túto čiastku je lektorovi vyplatená, ale
nie je zdvojená.
D. Ak je lektor podporovaný v NGNDC a prednáša aj sériu Duchovného dedičstva alebo programy o Biblii,
obdrží odmenu v režime Najdilektora.sk+, tzn. že lektor obdrží odmenu v plnej výške bez použitia darov
na zdvojenie. Tieto prednášky nie sú však v rámci programu NGNDC započítané do výkonu lektora.
Započítavajú sa ale do objemu pre výpočet pomernej časti následnej činnosti.
E. Výpočet mesačného príspevku podľa výkonu lektora.
Nadácia vyhodnocuje výkony v priebehu roka podľa lektorovho výkazu v db.najdilektora.cz, podľa toho
prispieva na prácu lektora. Základný vzorec, ktorý určuje odmenu, zohľadňuje počet hodín
v prednáškach a v následnej činnosti a počet „študentohodín“ (študentov, ktorí naslúchali jednej
hodine školského programu, zúčastnili sa jednej hodiny následného programu, skratka – Sth)
Napr. pri 1 programe na 2 hodiny, prítomných 30 študentov 2h programov a 60 Sp*)
Vzorec: Príspevok F-nadácie na činnosť lektora = P * 12/16/18 € + N * 14 € + (Sp + Sn**) * 0,08 €
P Počet hodín školských programov
N Počet hodín následnej činnosti
*Sp Študentohodiny na prednáškach
**Sn Študentohodiny na následnej činnosti
Sth Skratka študentohodiny
Príklady výpočtu odmeny:
Príklad A: 1020,80 € = 40h * 18 €/h + 16h * 14 €/h + (20*40 + 10*16) Sth * 0,08 €
Príklad B: 552,96 € = 8h * 16 €/h + 8 h* 12 €/h + 8 h * 18 €/h + (8+2) h * 14 €/h + (480+80+2) Sth * 0,08 €
Príklad C: 828,8 € = 32h * 18 €/h + (8+5) h * 14 €/h + (800+80+5) Sth * 0,08 €
-

Lektor v príklade A má obvyklý počet 20 študentov na školskom etickom / preventívnom programe
a 10 študentov na následnom programe

-

Lektor v príklade B realizuje programy o Biblii, Duchovnom dedičstve aj etické programy a v následnej
činnosti má v mesiaci 8 hodín programu (cca 2h týždenne), kam prichádza cca 10 študentov, mesačne
venuje 2h individuálnym webovým konzultáciám.

-

Lektor v príklade C prednáša 8 dní v mesiaci, vždy 2 dvojhodinové etické programy pre 25 študentov.
Má štyrikrát v mesiaci dvojhodinový program následných aktivít a študentom sa tiež venuje
v individuálnom poradenstve 5 hodín v mesiaci.

Pre výpočet výšky podpory je možné použiť Excel súbor, zverejnený vo vyhlásení.
(FNvzorec_podpory_dle_vykonu2019.xls)

VII. Osobné dary od darcov a preplácanie podpory
A. Osobné dary od darcov – dary od darcov, ktoré lektor získa, či fyzických osôb alebo organizácií, budú
posielané pre konkrétneho lektora na dohodnutý účet F-nadácie s prideleným variabilným symbolom.

- Pre podporu NAJDILEKTORA.SK A NAJDILEKTORA.SK+ - dary došlé v danom mesiaci budú v súlade
s týmto vyhlásením v nasledujúcom mesiaci F-nadáciou posielané na účet zastrešujúcej organizácie.

- Pre podporu NGNDC - dary došlé v danom mesiaci budú v súlade s týmto vyhlásením v nasledujúcom

mesiaci F-nadáciou zdvojené, a poslané na účet zastrešujúcej organizácie ako vyplatená záloha
alebo vyúčtovanie. Pokiaľ výška darov prevýši maximálnu čiastku pre zdvojenie, môžu byť
ponechané na účte F-nadácie pro zdvojenie v mesiaci alebo mesiacoch nasledujúcich. Na základe
pokynu lektora alebo zastrešujúcej organizácie môžu byť vyplatené i v mesiaci nasledujúcom bez
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zdvojenia.
Všetky dary osobných darcov na podporu činnosti lektora, pripísané na účet nadácie v období podpory,
budú buď zastrešujúcou organizáciou vyplatené najneskôr s poslednou mesačnou podporou, alebo
budú prevedené do ďalšieho roku podpory.
Nedostatočná výška darov. Rozhodujúca výška darov potrebných pre zdvojovanie je daná výkonom
lektora viď. bod IV.A a I. Dary doručené v nasledujúcich mesiacoch nemôžu byť použité pre spätné
zdvojenie, s výnimkou uvedenou v bode IV.G. Zdvojovanie v rámci vyplácania záloh je orientačné.
Presná výška potrebných darov pre daný mesiac je lektorovi dostupná v databáze db.najdilektora.cz.
B. V prvých dvoch rokoch podpory lektora je obdobie milosti pre spätné zdvojovanie darov na prácu
lektora. Pokiaľ lektor nemal v mesiaci dostatok darov na zdvojenie – nadácia vykoná zdvojenie
dodatočne pri získaní darov pri vyúčtovaní. V tomto období, keď si lektor buduje tím podporovateľov,
nadácia pomáha so získaním darov.
C. Bankový účet pre osobných darcov lektora – zastrešujúca organizácia si môže vybrať medzi dvoma
modelmi. F-nadácia akceptuje oba spôsoby:

•

Organizácia môže predať darcom lektora pridelené číslo účtu s variabilným symbolom F- nadácie.
O takýchto darcov sa bude F-nadácia starať, komunikovať s nimi a vystaví im potvrdenie o daroch.
Organizácia mesačne obdrží informácie o darcoch.

•

Organizácia môže udržiavať s osobnými darcami lektora dlhodobý partnerský vzťah, starať sa o nich
a ich dary zbierať na svojom účte. Sama organizácia je potom z pohľadu F-nadácie v roli osobného
darcu lektora a posiela súhrnne dary, ktoré nazhromaždila, F-nadácii na pridelené číslo účtu
a variabilný symbol.

D. Odmena podľa výkonu lektora a výška zálohy – F-nadácia pre stanovenie výšky odmeny podľa výkonu
sleduje iba hodiny programov na škole, následnú činnosť a študentohodiny. Výška očakávaného výkonu
lektora stanovená v zmluve, alebo dohodnutá po priebežnom vyúčtovaní ovplyvňuje iba výšku záloh.
Výsledná odmena lektora je vypočítaná a doplatená pri priebežnom a záverečnom vyúčtovaní podľa
skutočného výkonu lektora. F-nadácia si vyhradzuje právo znížiť výšku zálohy aj v priebehu podpory na
základe sledovania lektorovho výkazu „Programy a následná práce - plány a skutočnosť“.
Rozhodnutie o zmene výšky zálohy je robené vždy pre budúce mesiace a je komunikované v mesiaci
predchádzajúcom mesiaci zmeny.
F-nadácia si vyhradzuje právo odmenu znížiť alebo zmluvu o podpore vypovedať, pokiaľ lektor
nevykonáva činnosť uvedenú v prihláške alebo nedodáva zmluvne dohodnuté informácie
v dohodnutých termínoch.
E. Hodina školských programov a následnej činnosti – jednotlivé školské programy môžu mať rôznu dĺžku v
rozmedzí násobku prednáškových hodín. V plánovaní aj sledovaní programov sa pracuje s počtom
hodín programov, nie s počtom programov. Za 1 hodinu školského programu sa počíta 45 minútová
vyučovacia hodina. Za 1 hodinu následnej činnosti sa považuje 60 minút. Za školské programy sa
považujú programy konané v školách pre študentov ZŠ, SŠ, VŠ a podobné typy škôl, alebo konané na
iných miestach pre túto cieľovú skupinu.
F. Následná činnosť bude lektorovi preplatená najviac v rozsahu 3 hodín za jeden kalendárny deň. Za celý
rok (september-august) bude lektorovi preplatené najviac počet hodín následnej činnosti
zodpovedajúci 40% celkového množstva vykázaných hodín, z toho v individuálnej následnej činnosti
lektora mu bude za celý rok (september-august) preplatených najviac počet hodín zodpovedajúci 20%
celkového množstva vykázaných hodín. Pod následnou činnosťou lektora sa rozumejú pravidelné alebo
jednorazové aktivity, ktoré majú evanjelizačný charakter a sú určené pre študentov, ktorí navštívili
prednášky lektora. Sú to napr. kurzy Alfa. U jednorazových akcií to sú napr. anglické kempy,
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víkendovky. Za následnú činnosť sa nepovažujú aktivity bez zvestovania evanjelia. Za následnú činnosť sa
nepovažujú stretnutia určené pre kresťanov. Príkladom individuálnej následnej činnosti je on-line
komunikácia so študentami s využitím nástrojov napr. Hledámboha.cz a pod.
G. Lektorská konferencia – F-nadácia sa spolupodieľa na lektorskej konferencii organizovanej v spolupráci
s KAM. Na túto konferenciu sú pozvaní všetci lektori podporovaní F-Nadáciou a je otvorená aj ďalším
lektorom. Stretnutie je plánované na 10. až 12. septembra 2019 v stredisku Youth For Christ Immanuel
o.s., Slavíkov - Dlouhý 1, 582 63 Ždírec nad Doubravou (http://www.immanuel.cz/).
Účasť na konferencii odporúčame všetkým lektorom. F-nadácia hradí príspevok na cestovné náklady
podporovaným lektorom.
Prihlášky vyplňujte elektronicky v systéme Grantys na adrese: www.f-nadace-granty.cz. Manuál
„Manuál_Grantys_2017.pdf“ je možné získať na webe www.f-nadace.cz v sekcii výberových konaní.
Budeme radi, pokiaľ do systému vložíte aj všetky prílohy elektronicky. Pokiaľ potrebujete niektoré
doplňujúce podklady alebo prílohy poslať klasickým spôsobom, pošlite ich na korešpondenčnú adresu: Fnadace, Výškovická 2559/84, 700 30 Ostrava.
Aj prílohy je nutné poslať najneskôr v deň uzávierky príjmu prihlášok, rozhodujúci je dátum odoslania z pošty.
Zoznam príloh zaslaných klasickým spôsobom je potrebné uviesť v elektronickej prihláške.
Ďalšie informácie k prihláškam a konzultácie k projektovým zámerom je možné získať na webe: www.fnadace.cz, emaily: denymouchova@f-nadace.cz, tel. čísle: 602 314 023 (Denisa Mouchová). Konzultácie ku
Grantysu (vkladanie informácií, orientácia v systéme) – e-mail: nela.kadlecova@f- nadace.cz; alebo na tel.
čísle: 774 498 370 (Nela Kadlecová). Pokiaľ na uvedené čísla pošlete SMS s žiadosťou o konzultáciu, radi
Vám zavoláme naspäť na uvedené číslo.

Pomáháme dárcům podporovat evangelizační projekty, které nesou ovoce.

F-nadace, Krásova 24, 130 00 Praha 3 | e-mail: f-nadace@f-nadace.cz | tel. 774 498 370 | č.ú. 2400083780/2010 | IČ: 604 49 837
Korespondenční adresa: F-nadace, Výškovická 2559/84, 700 30 Ostrava | web: www.darcovstvi.org www.f-nadace.cz zapsána v nadačním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 56
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