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Oznámení F-nadace a KAM o vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na školní rok 2020 - 21 

PODPORA PRÁCE LEKTORŮ V PROGRAMU  
“NOVÁ GENERACE NA DOBRÉ CESTĚ VER. 2.0” 

I. Co dělat, když chci žádat o podporu v programu NGNDC pro rok 2020/21 ? 

- Seznamte se s pravidly výběrového řízení uvedenými v tomto dokumentu a zvažte, zda splňujete 
podmínky pro schválení žádosti. 

- Seznamte se s účelem a podmínkami (viz níže). 
- Vyplňte žádost do výběrového řízení v našem grantovém systému na odkaze:  

www.f-nadace-granty.cz. 
- Žádost také včas odešlete do data uzávěrky. 
- Nenechte vyplnění žádosti na poslední dny před uzávěrkou grantu. Pokud nás kontaktujete včas, 

rádi Vám s přihláškou pomůžeme. 
 

II. Kdy mohu podporu využít?  
 
Výběrové řízení je vyhlášeno pro školní rok 2020 - 21, tzn. pro pokrytí nákladů souvisejících s programem 
realizovaným v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
 
III. Harmonogram výběrového řízení 
 

- 30. 4. 2020 – Vyhlášení výběrového řízení KAM  
- 15. 5. 2020 – Otevření podávání žádostí v grantovém systému Grantys  
- Zodpovídání dotazů a konzultace k přihláškám a projektům. 
- 30. 6. 2020 – Uzávěrky příjmu přihlášek  
- 30. 7. 2020 – Rozhodnutí o zařazení do podpory   
- Pro uzávěrku je rozhodující odeslání projektu v systému Grantys, kliknutím na tlačítko Odeslat 

ke schválení. 
- 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021 trvání období podpory 

  
IV. Pro koho je podpora určena? 

 
- Tato podpora je určena pro lektory, kteří lektorskou činnost vykonávají minimálně od školního 

roku 2019/20 a evidují svoji práci v db.najdilektora.cz. 
- Pro lektory, kteří následnou činnost ve spolupráci místní církvi mají jako významnou část své 

práce. 
- O zařazení do této podpory rozhoduje výběrová komise. 
- Tato podpora není určena pro lektory, kteří jsou podporováni nadací NMP v programu Zdravá 

mládež. 
 

http://www.f-nadace-granty.cz/
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V. Informace o programech podpory 
 

A. Rozvoj fundraisingových dovedností 
 

- Lektor podporovaný v tomto programu, může získat bezplatnou účast na kurzu fundraisingu. 
- Doprovázení fundraisingovým koučem podle podmínek tohoto programu, která má samostatné 

podmínky, které budou zveřejněné na webu F-nadace po ukončení pilotního období. 
 

B. Podpora v získávání osobních dárců na práci lektora 
 
- Program zprostředkovává platformu pro získávání dárců na činnost lektora. 
- F-nadace prezentuje práci lektora a jeho sbírku na této adrese: https://www.f-nadace.cz/nova-

generace-na-dobre-ceste/ 
- Režim sbírky má dvě možné podoby, podle toho, kdo je organizátorem sbírky: 

 
B.1. Sbírka na platformě darujme.cz. provozovaná F-nadací 

- Lektor ve spolupráci s F-nadací stanovuje cílovou částku fundraisingu na období podpory. Výchozí 
informací pro stanovení cílové částky je výkon lektorské činnosti v předchozím roce a plánovaný 
výhled objemu jeho činnosti. Na platformě darujme.cz je lektorovi zveřejněna veřejná sbírku s 
výše uvedenou cílovou částkou. 

- Předpokládá se, že lektor sbírku prezentuje na vlastní webové stránce, na stránce organizace, ve 
které pracuje, nebo na osobním profilu. 

- Dary, které lektor obdrží prostřednictvím této platformy, jsou automaticky započítávány do 
nasbírané částky. 

- Dary, které lektor obdrží na účet nadace s jeho variabilním symbolem, jsou do sbírky započteny 
jako dar mimo systém 1x měsíčně. 

- Dary, které lektor obdrží mimo F-nadaci (např. na účet organizace lektora, nebo jeho sboru), jsou 
1x měsíčně na základě zprávy lektora evidovány jako dary mimo systém. 

- Správce fondu může přidat do sbírky lektora mimořádný dar od dárců určený na celý program 
NGNDC. 
 

B.2. Sbírka na platformě darujme.cz. provozovaná Lektorskou organizací 
- Tato varianta je možná výhradně pro spolupracující lektorské organizace (ABATOP, ACET, 

Hope4Kids, ICEJ, NIŽ, KAM, Maják, Pavučina). O zařazení nové organizace rozhoduje správce 
fondu ve spolupráci s výběrovou komisí 

- Dary, které lektor obdrží prostřednictvím této platformy a jinými kanály lektorské organizace, jsou 
v této platformě zobrazeny a za jejich aktuálnost zodpovídá lektorská organizace 

- Dary, které lektor obdrží na účet nadace s jeho variabilním symbolem, nebo které správce fondu 
přidá jsou žádající organizaci pro lektora vypláceny jako v režimu B.1. Evidence těchto darů mimo 
systém ve sbírce jsou v odpovědnosti lektorské organizace a jsou jí aktualizovány 1x měsíčně. Výše 
těchto darů je limitovaná smlouvou o nadačním příspěvku stejně jako v režimu B.1. 

- F-nadace nestanovuje celkovou částku sbírky a je možné sbírat finance na celou činnost lektora i 
s jeho dalšími odpovědnostmi - Vedoucí organizace, vedoucí lektor, regionální koordinátor, tvůrce 
metodik, a jiné činnosti v souladu s bodem VI.A. 

https://www.f-nadace.cz/nova-generace-na-dobre-ceste/
https://www.f-nadace.cz/nova-generace-na-dobre-ceste/
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- Nadace má právo odmítnout realizovat podporu ve formě B.2. a může místo toho nabídnout 
realizaci podpory formou B.1. 

 
VI. Podmínky poskytnutí podpory 
 

A. Cílem či součástí podpořeného programu je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních 
hodnot tím, že bude šířeno evangelium nebo posílena církev. 

B. Žadatelem je fyzická osoba, která má zájem být podporována v lektorské činnosti na školách. Žadatel 
si musí podat přihlášku o grant individuálně skrze neziskovou organizaci (spolek, o.p.s., církev, nadace, 
ústav), které se po případném schválení bude vyplácet finanční odměna.  

C. Oblasti využití podpory: práce lektora uskutečňovaná ve školách, následná činnost realizovaná v 
mimoškolních zařízeních a církvi a následná činnost realizovaná individuálně a on-line. Programy i 
následná činnost lektora jsou pro děti a mládež z oblasti prevence, etiky, o křesťanství, o Bibli apod.  
 
Dále tuto podporu charakterizuje:  
 
D. Lektor/organizace je povinen evidovat plánovanou/realizovanou lektorskou činnost 
v db.najdilektora.cz – buď formou individuálního zadávání lektory, nebo prostřednictvím programového 
importu dat na měsíční frekvenci a to vždy do 5. dne následujícího měsíce.  
 
E. Předpokládá se, že lektor má souběžnou podporu NAJDILEKTORA/NAJDILEKTORA PLUS, v rámci které 
odevzdává dvě zprávy, zaměřené na lektorskou činnost a následnou práci. Kromě těchto zpráv, dodává 
navíc 1x ročně průběžnou zprávu a 1x ročně závěrečnou zprávu, jejíž součástí je finanční zpráva, takzvané 
vyúčtování použití podpory. Průběžná zpráva je zaměřená na dlouhodobý progres činnosti lektora a jeho 
financování. Zprávy se odevzdávají v systému Grantys. 
 
F. Vyplácení podpory pro lektora: Když částka přesáhne 1000 Kč, tak bude odeslaná na účet organizace 
lektora v druhé polovině následujícího měsíce do 20. dne. 
 

VII. Lektorská konference  
 
F-nadace se spolupodílí na lektorské konferenci organizované KAM. Na tuto konferenci jsou pozváni 
všichni lektoři podporovaní F-nadací a je otevřena i dalším lektorům. Setkání je plánováno na 8. - 10. září 
2020 ve středisku Youth For Christ Immanuel o.s., Slavíkov-Dlouhý 1, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
(http://www.immanuel.cz/). Účast na konferenci doporučujeme všem lektorům.  
 
Přihlášky vyplňujte elektronicky v systému Grantys na adrese: www.f-nadace-granty.cz.  
Manuál „Manuál_Grantys_2017.pdf“ lze získat na webu www.f-nadace.cz v sekci výběrových řízení.  
 
Budeme rádi, pokud do systému vložíte i všechny přílohy elektronicky. Pokud potřebujete některé 
doplňující podklady nebo přílohy poslat klasickým způsobem, pošlete je na korespondenční adresu: F-
nadace, Výškovická 2559/84, 700 30 Ostrava. I přílohy je nutné zaslat nejpozději v den uzávěrky příjmu 
přihlášek, rozhodné je datum odeslání z pošty.  
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Seznam příloh zaslaných klasickým způsobem je třeba uvést v elektronické přihlášce. Další informace k 
přihláškám a konzultace k projektovým záměrům lze získat na webu: www.f-nadace.cz, e-mailu: 
denymouchova@kam.cz, tel. 721 830 970 (Denisa Mouchová). Konzultace ke Grantysu (vkládání 
informací, orientace v systému) – e-mail: nela.kadlecova@f-nadace.cz; nebo na tel. čísle: 774 498 370 
(Nela Kadlecová). Pokud na uvedené číslo pošlete SMS s žádostí o konzultaci, rádi Vám zavoláme zpět na 
uvedené číslo. 
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