
 

Oznámenie F-nadace a KAM o vyhlásení výberového 

konania na poskytnutie nadačných príspevkov na školský rok 
 

2020/21 
 
 

PODPORA PRÁCE LEKTOROV V PROGRAME 

“NOVÁ GENERÁCIA NA DOBREJ CESTE VER. 

2.0” 

 
I. Čo mám robiť, keď chcem žiadať o podporu v programe NGNDC pre rok 2020/21 ?  

- Zoznámte sa s pravidlami výberového konania uvedenými v tomto dokumente, zvážte, 

či spĺňate podmienky pre schválenie žiadosti.  
- Zoznámte sa so zámerom a podmienkami (viď nižšie).  
- Vyplňte žiadosť do výberového konania v našom grantovom systéme, a to na 

odkaze: www.f-nadace-granty.cz. 
- Žiadosť včas odošlite do dátumu uzávierky.  
- Nenechávajte vyplnenie žiadosti na posledné dni pred uzávierkou grantu. Pokiaľ 

nás kontaktujete včas, radi Vám s prihláškou pomôžeme. 

 
II. Kedy môžem podporu využiť? 

 
Výberové konanie je vyhlásené pre školský rok 2020 - 21, tzn. pre pokrytie nákladov súvisiacich s 
programom realizovaným v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
 
III. Harmonogram výberového konania 
 

- 07. 5. 2020– Vyhlásenie výberového konania KAM 
- 15. 5. 2020– Otvorenie podávania žiadostí v grantovom systéme Grantys  
- Zodpovedanie pripomienok a konzultácie k prihláškam a projektom.  
- 07. 7. 2020 – Uzávierka príjmu prihlášok 
- 07. 8. 2020 – Rozhodnutie o zaradení do podpory  
- Pre uzávierku je rozhodujúce odoslanie projektu v systéme Grantys, kliknutím na 

tlačidlo “Odeslat ke schválení”.  
- 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021 trvanie obdobia podpory 

 
IV. Pre koho je podpora určená? 

 

- Tato podpora je určená pre lektorov, ktorí lektorskú činnosť vykonávajú minimálne 

od školského roku 2019/20 a evidujú svoju prácu v db.najdilektora.cz. 

http://www.f-nadace-granty.cz/


- Pre lektorov, ktorí vnímajú následnú činnosť v spolupráci s miestnou cirkvou 

ako významnú časť svojej práce  
- O zaradenie do tejto podpory rozhoduje výberová komisia.  
- Táto podpora nie je určená pre lektorov, ktorí sú podporovaní nadáciou NMP v 

programe “Zdravá mládež”. 

 

 

V. Informácie o programoch podpory 

 

A. Rozvoj fundraisingových zručností 

 

- Lektor podporovaný v tomto programe,môže získať bezplatnú účasť na kurze fundraisingu.  
- Doprovod fundraisingovým koučom podľa podmienok tohto programu, ktorý má samostatné 

podmienky, ktoré budú zverejnené na webe F-nadácie, po ukončení pilotného obdobia. 

 
B. Podpora v získavání osobných darcov na prácu lektora 

 
- Program sprostredkúva platformu pre zisk darcovna činnosť lektora. 
- F-nadácia prezentuje prácu lektora a jeho zbierku na tejto 

adrese: https://www.f-nadace.cz/nova-generace-na-dobre-ceste/ 

- Režim zbierky má dve možné podoby, podľa toho, kto je orgnizátorom zbierky: 

 

B.1. Zbierka na platforme darujme.cz. prevádzkovaná F-nadáciou 
 

- Lektor v spolupráci s F-nadáciou stanovuje cieľovú čiastku fundraisingu na obdobie 

podpory. Počiatočné informácie pre stanovenie cieľovej čiastky je výkon lektorskej činnosti 

v predchádzajúcom roku a plánovaný výhľad objemu jeho činnosti. Na platforme 

darujme.cz je zverejnená verejná zbierka pre lektora s uvedenou výškou cieľovej čiastky.  
- Predpokladá sa, že lektor zbierku prezentuje na vlastnej webovej stránke, na stránke 

organizácie, v ktorej pracuje alebo na osobnom profile.  
- Dary, ktoré lektor dostane prostredníctvom tejto platformy, sú automaticky započítané do 

vyzbieranej čiastky.  
- Dary, ktoré lektor dostane na účet nadácie s jeho variabilným symbolom, sú do zbierky 

započítané ako dary mimo systém 1x mesačne.  
- Dary, ktoré lektor dostane mimo F-nadáciu (napr. Na účet organizácie lektora alebo jeho 

zboru), sú 1x mesačne na základe správy lektora evidované ako dary mimo systém.  
- Správca fondu môže pridať do zbierky lektora mimoriadny dar od darcov, určený na celý 

program NGNDC. 

 

B.2. Zbierka na platforme darujme.cz. prevádzkovaná Lektorskou organizáciou 
 

- Tento variant je možný výhradne pre spolupracujúce lektorské organizácie (ABATOP, 

ACET, Hope4Kids, ICEJ, NIŽ, KAM, Maják, Pavučina). O zaradenie novej organizácie 

rozhoduje správca fondu v spolupráci s výberovou komisiou. 

https://www.f-nadace.cz/nova-generace-na-dobre-ceste/


- Dary, ktoré lektor dostane prostredníctvom tejto platformy a taktiež inými kanálmi lektorskej 

organizácie, sú v tejto platforme zobrazené a za ich aktuálnosť zodpovedá lektorská 

organizácia.  
- Dary, ktoré lektor dostane na účet nadácie s jeho variabilným symbolom alebo tie, ktoré 

správca fondu pridá, sú žiadajúcej organizácii vyplatené pre lektora, rovnako ako v režime 

B.1. Evidencia darov mimo systém v zbierke je jednou zo zodpovedností lektorskej 

organizácie a sú jej aktualizované 1x mesačne. Výška týchto darov je limitovaná zmluvou o 

nadačnom príspevku rovnako, ako v režime B.1.  
- F-nadácia nestanovuje celkovú čiastku zbierky a je možné zbierať financie na celú činnosť 

lektora aj s jeho ďalšími zodpovednosťami - vedúci organizácie, vedúci lektor, regionálny 

koordinátor, tvorca metodík a iné činnosti v súlade s bodom VI.A.  
- Nadácia má právo odmietnuť realizáciu podpory vo forme B.2 a môže namiesto toho 

ponúknuť realizáciu podpory formou B.1. 

 

VI. Podmienky poskytnutia podpory 

 

A. Cieľom či súčasťou podporeného programu je umožniť ľuďom poznanie a rozvoj 
kresťanských duchovných hodnôt tým, že bude šírené evanjelium alebo posilnená cirkev. 

 

B. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá má záujem byť podporovaná v lektorskej činnosti na 

školách. Žiadateľ si musí podať prihlášku o grant individuálne skrze neziskovú organizáciu 

(spolok, o.p.s., cirkev, nadáciu, ústav), ktorým sa po prípadnom schválení bude vyplácať 

finančná odmena. 

 

C. Oblasti využitia podpory: práca lektora realizovaná v školách, následná činnosť 

realizovaná v mimoškolských zariadeniach a cirkvách a následná činnosť realizovaná 

individuálne a on-line. Programy aj následná činnosť lektora sú pre deti a mládež z oblasti 

prevencie, etiky, o kresťanstve, o Biblii a pod. 

 

Ďalej túto podporu charakterizuje: 

 

D. Lektor/organizácia je povinný/á evidovať plánovanú/realizovanú lektorskú činnosť v 

db.najdilektora.cz - buď formou individuálneho zadávania lektormi alebo prostredníctvom 

programového importu dát na mesačnej frekvencii a to vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

E. Predpokladá sa, že lektor má súbežnú podporu NAJDILEKTORA/NAJDILEKTORA PLUS, 

vrámci ktorej odovzdáva dve správy, zamerané na lektorskú činnosť a následnú prácu. Okrem 

týchto správ, dodáva naviac 1x ročne priebežnú správu a 1x ročne záverečnú správu, ktorej 

súčasťou je finančná správa, tzv. Vyúčtovanie použitia podpory. Priebežná správa je zameraná 

na dlhodobý progres činnosti lektora a jeho financovanie. Správy sa odovzdávajú v systéme 

Grantys. 



F. Vyplácanie podpory pre lektora: Pokiaľ čiastka presiahne 40 eur, bude zaslaná na účet 

organizácie lektora v druhej polovici nasledujúceho mesiaca, do 20. dňa. 

 

VII. Lektorská konferencia 

 

F-nadácia sa spolupodieľa na Lektorskej konferencii organizovanej KAM. Na túto konferenciu sú 

pozvaní všetci lektori podporovaní F-nadáciou a je otvorená i ďalším lektorom. Stretnutie je 

naplánované na 8. - 10. septembra 2020 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. 

 

Prihlášky vypĺňajte elektronicky v systéme Grantys na adrese: www.f-nadace-granty.cz.  
Manuál „Manuál_Grantys_2017.pdf“ je možné získať na adrese www.f-nadace.cz v sekcii 

výberových konaní. 

 

Budeme radi, pokiaľ do systému vložíte i všetky prílohy elektronicky. Pokiaľ potrebujeme 

niektoré doplňujúce podklady alebo prílohy poslať klasickým spôsobom, pošlite ich na 

korešpondenčnú adresu: F-nadace, Výškovická 2559/84, 700 30 Ostrava. Taktiež je nutné 

prílohy zaslať najneskôr v deň uzávierky príjmu prihlášok, pričom je rozhodujúci dátum 

odoslania z pošty. 

 

Zoznam príloh zasielaných klasickým spôsobom je potrebné uviesť v elektronickej prihláške. 

Ďalšie informácie k prihláške a konzultácie k projektovým zámerom je možné získať na webe: 

www.f-nadace.cz, e-mailom: dmouchova@kam.cz, tel. 721 830 970 (Denisa Mouchová). 

Konzultácie ku Grantysu (vloženie informácií, orientácia v systéme) – e-mail: 

nela.kadlecova@f-nadace.cz; alebo na tel. čísle: 774 498 370 (Nela Kadlecová). Pokiaľ na 

uvedené číslo pošlete SMS so žiadosťou o konzultáciu, radi Vám zavoláme späť na uvedené 

číslo. 

http://www.f-nadace.cz/

