Oznámenie F-nadácie a KAM o vyhlásení výberového konania
pre poskytnutie nadačných príspevkov na školský rok 2020-21

PODPORA PRÁCE LEKTOROV NA ŠKOLÁCH V PROGRAMOCH
„NAJDILEKTORA.SK“, „NAJDILEKTORA.SK+“ a „Skupinová N.sk/ N.sk+“
Čo robiť, keď chcem žiadať o príspevok F-nadácie?

I.

- Zoznámte sa s pravidlami výberového konania uvedenými v tomto dokumente a zvážte, či splňujete
podmienky pre schválenie žiadosti o grant.

- Zoznámte sa s účelom a podmienkami poskytnutia finančnej podpory (viď nižšie).
- Vyplňte žiadosť do výberového konania v našom grantovom systéme na odkaze: www.f-nadace-granty.cz.
(Ak si s niečím nebudete vedieť rady, inšpirujte sa videozáznamom webinára o podaní žiadostí v Grantys
(Video-LINK) alebo sa obráťte na F-nadáciu. Žiadosť taktiež včas odošlite do dátumu uzávierky.

- Nenechajte vypĺňanie žiadosti na posledné dni pred uzávierkou grantu. Pokiaľ nás skontaktujete včas, radi
Vám s prihláškou pomôžeme).

Kedy môžem príspevok využiť?

II.

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.

Harmonogram výberového konania

III.

- 31. 3. 2020 – vyhlásení výberového konania F-nadácie a 15. 4. 2020 otvorenie podávania žiadostí v
grantovom systéme Grantys.

- Zodpovedanie dotazov a konzultácie k prihláškam a projektom.
- Uzávierky príjmu prihlášok 15. 6. 2020 - Pre uzávierku je rozhodujúce odoslanie projektu v systéme
-

IV.

Grantys, kliknutím na tlačidlo Odeslat ke schválení.
Najneskôr do 6 týždňov od dátumu uzávierky prebehne vyhodnotenie prihlášok a oznámenie výsledkov.
V priebehu realizácie lektorskej činnosti prebieha zo strany F-nadácie vyplatenie mesačných záloh a
priebežné vyúčtovanie podpory.
Zo strany F-nadácie nebo KAM môže prebehnúť kontrola činností (návštevy školských programov
alebo následného programu lektora),
Najneskôr do dvoch týždňov po skončení grantovej podpory (viď bod II) bude v projekte vykonané
vyúčtovanie.
Kontrola vyúčtovania a vyplatenia zostávajúcich prostriedkov za posledné dva mesiace podpory do 1
mesiaca od obdržania riadneho vyúčtovania.

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. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá má záujem byť podporovaná/stať sa lektorom na školách. Žiadateľ si musí
podať prihlášku o grant individuálne, alebo skupinovo skrze neziskovú organizáciu (spolok, o.p.s, cirkev,
nadácia, ústav), ktorej sa po prípadnom schválení bude vyplácať finančná odmena.
C. Oblasti využitia príspevku: práce lektora v prednáškovej činnosti. Prednášky sú určené pre deti a mládež
F-nadace: Vyhlásenie výberového konania: Podpora práce lektorov v školách na školský rok 2020/2021

1

v oblasti prevencie, etiky, kresťanstva, o Biblii apod.
D. Spôsob využitia príspevku – z minimálne 80% je možné nadačný príspevok použiť na náklady na plat lektora
alebo obdobný náklad pri inom typu vzťahu žiadajúcej organizácie s lektorom (mzdové náklady, DPP, DPČ,
fakturácie OSVČ). Zvyšných maximálne 20 % je možné použiť na náklady súvisiace s činnosťou lektora (tlač
materiálov, vzdelávanie lektora, cestovné apod.)

Informácie o programoch podpory

V.

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.
- Skupinová N.SK/N.SK+ (Skupinová podpora lektorskej organizácie) z fondov NAJDILEKTORA.SK
a NAJDILEKTORA.SK+ je podpora určená pre organizácie, ktoré splňujú špecifické kritéria, zjednodušuje
administratívu a umožňuje, aby organizácie pre vymenovanú skupinu lektorov získavala podporu
hromadne.
Správcom fondu NAJDILEKTORA.SK+ je Kresťanská akadémia mladých, ktorá chod programu realizuje v spolupráci
s F-nadáciou.
Vysvetlenie typu podpory viď bod VI. Definícia pojmov.
B. Vyplácanie podpory zálohou a po vyúčtovaní:
Podpora NAJDILEKTORA.SK a NAJDILEKTORA.SK+ je vyplácaná mesačne po dobu 10 mesiacov vždy za
prednášky realizované v uplynulom mesiaci a na základe dodaného priebežného a záverečného
vyúčtovania. Mesačná záloha a vyúčtovanie sa vypláca, pokiaľ objem odmeny lektora prekročí 1 000 Kč.
Vyplácanie skupinovej podpory popisuje bod VI.B.
Minimálny ročný objem činnosti lektora v programe NAJDILEKTORA.SK je 40 hodín preventívnych
a etických programov, alebo 10 hodín programov NAJDILEKTORA.SK+.
Maximálna výška podpory je závislá na výkone lektora s prihliadnutím k jeho výkonom v predošlom roku
a je stanovená v zmluve.
C. Preferencie nadácie pri výbere žiadostí o nadačný príspevok:

-

D.

VI.
A.

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

Na poskytnutie nadačného príspevku neexistuje právny nárok.

Definícia pojmov a popis podpory:
Podpora je odmena lektorom za realizované programy z jednotlivých darcovských fondov a činí:
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Zdrojové darcovské fondy
Program podpory
Najdilektora.sk
Najdilektora.sk+
(séria Duchovné dedičstvo)
Najdilektora.sk+ (programy o Biblii)

Najdilektora.sk

Najdilektora.sk+

4 €/h
-

-

-

12 €/h + 0,08 €/sth
16 €/h + 0,08 €/sth

(sth – viď v bode VI. C)
B. Skupinová podpora lektorskej organizácie (ďalej len organizácie) je určená pre organizácie, ktoré splňujú
kritéria:
a. Osvedčená organizácia s predchádzajúcou 5ročnou praxou fungovania a minimálnym počtom 5
lektorov ktorí aktívne v organizácií pracujú. Aktívnym lektorom sa myslí lektor, ktorý prednáša
v minimálnom objeme podľa bodu V. B.
b. Organizácia garantuje vnútorné procesy výberu a dohľadu nad lektormi, aby boli dodržané odborné
a duchovné predpoklady (záštita lektora jeho miestnou cirkvou).
Ďalej túto podporu charakterizuje:

c. Lektor/organizácia je povinná evidovať plánovanú/realizovanú lektorskú činnosť v db.najdilektora.cz
– buď formou individuálneho zadávania lektorov, alebo prostredníctvom programového importu dát
na mesačnej frekvencii a to vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.
d. Organizácia 1x ročne dodáva vyúčtovanie použitia podpory a poskytuje 2x za rok súhrnnú správu o
činnosti lektorov (Súhrnné správy za organizáciu budú obsahovať správu od každého podporeného
lektora 1x za rok, správa za jedného lektora bude obsahovať informácie z programov na školách aj
následnej činnosti. Tieto správy budú rozložené do dvoch súhrnných správ, ktoré organizácia nadácii
poskytne v termínoch stanovených zmluvou. Napr. u organizácie s 10 lektormi to bude 5 + 5 správ.).
e. Organizácia žiada hromadne za celú skupinu lektorov menovite a podporu dostane mesačne v jednej
splátke pre všetkých svojich lektorov. Organizácia, ktorá žiada o skupinovú podporu pre svojich
lektorov, ku každému z lektorov dokladá - meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefón,
email, číslo osobného účtu lektora, link na lektorov profil na najdilektora.cz, predpokladaný
celoročný objem hodín programov prevencie a etiky, série Duchovné dedičstvo, Biblia, následná
činnosť, studentohodiny, zbor záštity lektora.
f. Organizácia v žiadosti o skupinovú podporu uvádza všetkých lektorov, u ktorých žiada o skupinovú
podporu. Lektori, pre ktorých organizácia podporu nežiada, uvádza v zozname lektorov, bez
špecifikácie podrobností podľa bodu e.
C. Výpočet mesačného príspevku podľa výkonu lektora
Nadácia vyhodnocuje výkony v programoch v školách v priebehu roku podľa lektorovho výkazu
v db.najdilektora.cz, podľa toho prispieva na prácu lektora. Základný vzorec, ktorý určuje odmenu,
zohľadňuje počet hodín v prednáškach a počet „studentohodin“ (študentov, ktorí naslúchali jednej hodine
školského 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 * 4/12/16 € + (Sp) * 0,08€
P Počet hodin školských programov
*Sp Studentohodiny na programoch Duchovného dedičstva a Biblie
Sth Skratka studentohodiny
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Príklady výpočtu odmeny:
Príklad A: 160 € = 40h * 4 €/h
Príklad B: 268 € = 30h * 4 €/h + 8 h* 12 €/h + 2 h *16 €/h + (0+200+50) Sth * 0,08 €
-

Lektor v príklade A realizuje etické / preventívne programy

-

Lektor v príklade B realizuje programy o Biblii, duchovného dedičstva aj etické programy pre 25 študentov

VII. Pravidla vyplácania podpory
A. Odmena podľa výkonu lektora a výšky zálohy – F-nadácia pre stanovenie výšky odmeny podľa výkonu sleduje
hodiny programov v škole, následnej činnosti a studentohodiny. Výška očakávaného výkonu lektora
stanovená v zmluve určuje maximálnu výšku odmeny. Výsledná odmena lektora je vypočítaná a doplatená
pri priebežnom a záverečnom vyúčtovaní podľa skutočného výkonu lektora, maximálne však do čiastky
uvedenej v zmluve. 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.
B. Hodina školských programov – jednotlivé školské programy môžu mať rôznu dĺžku v rozmedzí násobku
prednáškových hodín. V plánovaní i sledovaní programov sa pracuje s počtom hodín programov, a nie s
počtom programov. Za 1 hodinu školského programu sa počíta 45 minútová vyučovacia hodina. 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.
C. Lektorská konferencia – F-nadácia sa spolupodieľa na lektorskej konferencii organizovanej KAM. Na túto
konferenciu sú pozvaný všetci lektori podporovaní F-nadáciou a je otvorená i ďalším lektorom. Stretnutie je
plánované 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 doporučujeme všetkým 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. Ak potrebujete niektoré doplňujúce
podklady, alebo prílohy poslať klasickým spôsobom, pošlite ich na korešpondenčnú adresu: F-nadace,
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 môžete získať na webe:
www.f-nadace.cz, e-maily: dmouchova@kam.cz, tel. +420 721 830 970 (Denisa Mouchová). Konzultácie ku
Grantysu (vkladanie informácií, orientácia v systéme) – e-mail: nela.kadlecova@f-nadace.cz; alebo na tel. čísle:+420
774 498 370 (Nela Kadlecová). Pokiaľ na uvedené číslo pošlete SMS so žiadosťou o konzultáciu, radi Vám zavoláme
späť 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 | 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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