Oznámení F-nadace a KAM o vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí nadačních příspěvků na školní rok 2022–23
PODPORA V PROGRAMECH LEKTORŮ ŠKOLA PRO ŽIVOT
I. Co dělat, když chci žádat o podporu v programech lektorů Škola pro život pro rok 2022/23?
-

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.fnadace-granty.cz.
Pro podání individuální žádosti vyplňte následující formulář:
https://forms.gle/nysLZM2tsbQsKK1x6
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 2022–23, tzn. pro pokrytí nákladů souvisejících s
programem realizovaným v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
III. Harmonogram výběrového řízení
-

05. 04. 2022 – Vyhlášení výběrového řízení
15. 04. 2022 – Otevření podávání žádostí v grantovém systému Grantys
Zodpovídání dotazů a konzultace k přihláškám a projektům.
05. 6. 2022 – Uzávěrky příjmu přihlášek
30. 7. 2022 – Rozhodnutí o zařazení do podpory
Pro uzávěrku je rozhodující odeslání projektu v systému Grantys, kliknutím na tlačítko
Odeslat ke schválení.
1. 9. 2022 - 31. 8. 2023 trvání období podpory

IV. Pro koho je podpora určena?
-

-

Podpora popsaná v bodech A, B je určena i pro nové lektory, a podpora popsaná v bodě
C je určena pro lektory, kteří lektorskou činnost vykonávají minimálně od školního roku
2020/21 a evidují svoji práci v db.najdilektora.cz.
Pro lektory, kteří následnou činnost ve spolupráci s místní církvi mají jako významnou
část své práce.
O zařazení do podpory rozhoduje výběrová komise.

Tato podpora je určena pro lektory, kteří jsou podporováni Nadací Mezinárodní potřeby
(NMP) v programu Zdravá mládež, ale pouze podporou v programech Duchovního
dědictví (DD) a to s odměnou 100 Kč/1 vyučovací hodinu.
O podporu se mohou ucházet jednotlivci prostřednictvím své organizace, nebo církve a
také skupiny lektorů společnou žádostí lektorské organizace. Žadatelem nemůže být
přímo lektor sám jako fyzická osoba.

-

-

V. Informace o programech podpory
Podporu v lektorském programu: Školy pro život rozdělujeme do 5 možností a žadatel si
může vybrat všechny, nebo jenom jednu oblast. Výjimkou jsou lektoři NMP, kteří mohou
volit jenom podporu v programu duchovního dědictví /DD/.
Oblasti podpory:
A. Podpora – Duchovní dědictví /DD/
Tato podpora je určena lektorům, který dělají lekce duchovního dědictví (DD). Za. Lekce DD obdrží
podporu ve výši 300 Kč a lekce o Bibli ve výši 400 Kč za jednu vyučovací hodinu a odměnou 2 Kč
za Studentohodinu (sth). Lekce DD u lektorů NMP jsou podporovány částkou 100 Kč/h.
B. Podpora – Následná práce
Tato podpora je určena lektorům, který dělají následnou práci s dětmi a mládeží. Tato podpora činí
100 Kč za hodinu (60 minut). Následnou prací se myslí skupinová, individuální i online činnost.
Tato podpora není určena lektorům NMP.
C. Podpora – ve fundraisingu Nová generace na dobré cestě (NGNDC)
Tato podpora spočívá v pomoci lektorovi k rozvinutí fundraisingových dovedností a nástrojů,
jak se starat o dárce na podporu lektorské činnosti.

Přehled podpory

Lektoři NMP

Navýšená podpora dle darů

Lekce Duchovního
dědictví

300 Kč/h + 2 Kč/sth

100 Kč/h

400 Kč/h

Lekce o Bibli

400 Kč/h + 2 Kč/sth

100 Kč/h

500 Kč/h

Následná práce
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C.1. Navýšení darů v závislosti na počtu lekcí.
-

-

-

-

-

Lektor, který získává dary na podporu své činnosti ve spolupráci s F-nadací obdrží
navýšení k darům, které obdržel ve výši odpovídající objemu jeho lekcí a následné práce.
Podpora se vyplácí ve třech částkách ve 4 měsíčních obdobích (9-12, 1-4, 5-8).
Lektor, který za období např. 9-12 realizoval 90 hodin programů (DD, Bible, následná
práce), by mohl získat navýšení darů 9.000 Kč (90h*100 Kč/h). Pokud obdržel v darech
celkem částku 5.000 Kč, jeho navýšení bude činit 5000 Kč, pokud obdržel 12.000 Kč,
získá navýšení v plné výši 9.000 Kč.
Tento program navyšování darů se nevztahuje na lektory v programu Zdravá mládežNadace Mezinárodní potřeby.
Do výpočtu navýšení za došlé dary nechceme započítávat zaslané částky získané od škol
a jiných vzdělávacích organizací z tržeb za realizované programy, i když budou zaslány
třetími subjekty. Také od subjektů, které prostředky na zaslaný dar získaly, ať už přímo
nebo prostřednictvím protiplnění od lektora/lektorské organizace.
Ve spolupráci s programem najdilektora se navýšení darů bude rozdělovat v poměru
realizovaných programů v jednotlivých fondech.( N.cz- etické preventivní programy / ŠPŽDD, bible, následná práce )
Zůstatek nezapočítaný k navýšení darů z jednoho rozhodného období se převádí do
dalšího rozhodného období v rámci celého období trvání podpory, nejpozději však do 31.8.
2023.

Částka navýšení darů = Došlé dary za rozhodné období>= výkon lektora za dané období
Počet
Výkon
Došlé
Převod prostředků
Rozhodné období realizovaných lektora za
dary za Částka navýšení
do dalšího
pro výpočet
hodin etických a dané období
rozhodné
darů
preventivních
(100
navýšení darů
rozhodného období
období
programů
Kč/hod)
září–prosinec 2022
leden–duben 2023

květen–srpen 2023

50

5 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

0 Kč

40

4000 Kč

10 000 Kč

4000 Kč

6000 Kč

100

10000 Kč

30 000 Kč

10000 Kč

20 000 Kč vyplacení
darů

C.2. Podpora – Rozvoj fundraisingových dovedností
Lektor podporovaný v tomto programu, může získat bezplatnou účast na kurzu fundraisingu.
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Doprovázení fundraisingovým koučem podle podmínek tohoto programu, která má samostatné
podmínky, které jsou zveřejněné níže.

C.2.A Co dělat, když chci žádat o podporu-Rozvoj fundraisingových dovedností pro rok 2022/23
● Vyplňte FR dotazník viz bod C.2.C. a oznamte svůj zájem vedoucí lektorů Školy pro
Život, která vám sdělí aktuální možnosti dostupných FR koučů.
● Pokud nás kontaktujete, rádi Vám pomůžeme, vysvětlíme.
● Tato podpora je určena pro lektory ČR, kteří lektorskou činnost vykonávají minimálně
od školního roku 2022/23 a evidují svoji práci v db.najdilektora.cz.
● Pro lektory, kteří následnou činnost ve spolupráci s místní církvi mají jako významnou
část své práce.

C.2.B. Rozvoj fundraisingových dovedností - FR kurz
● Lektor podporovaný v tomto programu, může získat bezplatnou účast na kurzu
fundraisingu.
● V nabídce jsou dva kurzy a to:
1. https://supportraisingsolutions.org/foundations/josiah-venture/ volba “Second culture
staff” v ceně 39 USD, která bude lektorovi proplacena. Registrace a platba probíhá v
angličtině, vlastní kurz je plně v češtině. Po dokončení kurzu bude lektorovi cena kurzu
proplacena na jeho osobní účet.
2. josiahtraining.com/cz-fundraising (bezplatný)
C.2.C. Rozvoj fundraisingových dovedností - FR koučink
● Lektor bude doprovázen FR koučem, který zmapuje lektorovu situaci a dovednosti.
● Lektor vyplní na začátku a na konci FR dotazník, který pomůže nastavit plán FR
koučinku viz LINK https://forms.gle/Jbf8rGXR7nTtrQ3y8
● FR koučink sestává obvykle z 6-8 hodinových telefonátů/online setkání. Podobu FR
koučinku navrhuje FR kouč a společně s lektorem upravují dle lektorových potřeb.
● Po absolvování prvního setkání, bude-li chtít lektor FR koučink absolvovat, zaplatí
cenu za tento program 2 500 Kč koučovi, který službu dodává. Při splnění
kritérií, tzn. dokončení setkávání a vyplnění závěrečného dotazníku, bude lektorovi
na jeho osobní účet uvedený ve smlouvě částka zaplacená za FR koučink proplacena.

C.3. Podpora – 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.fnadace.cz/lektori-na-skolach/
- Režim sbírky má dvě možné podoby, podle toho, kdo je organizátorem sbírky:
C.3.1
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 sbírka s výše uvedenou cílovou částkou.
4
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-

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.

C.3.2 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
C.3.1. 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 C.3.1.
- 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.
Nadace má právo odmítnout realizovat podporu ve formě C.3.2. a může místo toho
nabídnout realizaci podpory formou C.3.1.

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 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 lektorem, nebo prostřednictvím
programového importu dat na měsíční frekvenci, a to vždy do 5. dne následujícího měsíce.
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E. V rámci sjednocené žádosti o podporu Najdilektora a podpory programu lektorů – Škola pro
život – bude lektor odevzdávat dvě průběžné zprávy, zaměřené na lektorskou činnost a
následnou činnost. Kromě těchto zpráv, dodává navíc 1x ročně závěrečnou zprávu, jejíž
součástí je i finanční zpráva, takzvané vyúčtování použití podpory. Zprávy se odevzdávají v
systému Grantys. Pokud je příjemcem podpory NGNDC, tak k průběžným zprávám ještě
odevzdává zprávy o stavu sbírky a jeho fundraisingu.
F. Vyplácení podpory pro lektora: Když částka přesáhne 2000 Kč, tak bude odeslaná na účet
organizace lektora v druhé polovině následujícího měsíce do 20. dne.

VII. Vysvětlení oblastí podpor viz bod V. Definice pojmů.
A. Vyplácení podpory zálohou a po vyúčtování:
Podpora duchovní dědictví a Podpora následné činnosti je vyplácena měsíčně po dobu 10
měsíců vždy za přednášky realizované v uplynulém měsíci a na základě dodaného průběžného
a závěrečného vyúčtování. Měsíční záloha a vyúčtování se vyplácí, pokud objem odměny
lektora překročí 2 000 Kč.
Minimální roční objem činnosti lektora v programu Duchovní dědictví je 10 hodin programů a
v Programu Následné činnosti je 20 hodin v programu.
Maximální výše podpory je závislá na výkonu lektora s přihlédnutím k jeho výkonům v
předchozím roce a je stanovena ve smlouvě.
B. Preference při výběru žádostí o nadační příspěvek:
- přispění programu k šíření evangelia nebo k posílení církve;
- profesní a duchovní kvalifikace lektora;
- kvalita obsahu programů;
- propojení s návaznou prací církve;
- prokázání předchozích zkušeností a výsledků práce zastřešující organizace (například
osvojení certifikovaných programů, rozvoj spolupráce se školami, počet oslovených
studentů, inovativní přístupy apod.)
C. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok.
D. Odměna dle výkonu lektora a výše zálohy
Pro stanovení výše odměny dle výkonu sledujeme hodiny programů ve škole, následné činnosti
a studentohodiny. Výše očekávaného výkonu lektora stanovená ve smlouvě určuje maximální
výši odměny. Výsledná odměna lektora je vypočtena a doplacena při průběžném a závěrečném
vyúčtování podle skutečného výkonu lektora, maximálně však do částky uvedené ve smlouvě.
F-nadace může na základě vyhodnocení průběžného výkonu lektora rozhodnout o zvýšení
maximální výše podpory. F-nadace si vyhrazuje právo odměnu snížit nebo smlouvu o podpoře
vypovědět, pokud lektor nevykonává činnost uvedenou v přihlášce nebo nedodává smluvně
dohodnuté informace v dohodnutých termínech.

VIII. Definice pojmu a popis skupinové podpory
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A. Skupinová podpora lektorské organizace (dále jen organizace) je určena pro organizace,
které splňují kritéria:
● Osvědčená organizace s předchozí 5letou praxí fungování a minimálním počtem 3
lektorů, kteří aktivně v organizaci pracují. Aktivním lektorem se myslí lektor, který
přednáší v minimálním objemu dle bodu VI.A.
●

Organizace garantuje vnitřní procesy výběru a dohledu nad lektory, aby byly dodrženy
odborné i duchovní předpoklady (záštita lektora jeho místní církví).

Dále tuto podporu charakterizuje:
B. 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.
C. Organizace 1x ročně dodává vyúčtování použití podpory a poskytuje 2x za rok souhrnnou
zprávu o činnosti lektorů (Souhrnné zprávy za organizaci budou obsahovat zprávu od každého
podpořeného lektora 1x za rok, zpráva za jednoho lektora bude obsahovat informace z
programů ve školách i následné činnosti. Tyto zprávy budou rozloženy do dvou souhrnných
zpráv, které organizace nadaci poskytne v termínech stanovených smlouvou. Např. u
organizace s 10 lektory to bude 5 + 5 zpráv.)
D. Organizace žádá hromadně za celou skupinu lektorů jmenovitě a podporu obdrží měsíčně v
jedné splátce pro všechny své lektory. Organizace, která žádá o skupinovou podporu pro své
lektory, ke každému z lektorů dokládá - jméno a příjmení, korespondenční adresu, telefon, email, číslo osobního účtu lektora, link na lektorův profil na najdilektora.cz, předpokládaný
celoroční objem hodin programů série Duchovní dědictví, Bible, následná činnost,
studentohodiny, sbor záštity lektora, jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu na zástupce
sboru. Organizace ke každému lektorovi dokládá výběr, o které z 5 možností oblastí podpory
žádá.
E. Organizace v žádosti o skupinovou podporu uvádí všechny lektory, u nich žádá o skupinovou
podporu. Lektory, pro něž organizace podporu nežádá, uvádí v seznamu lektorů, bez
specifikace podrobnosti dle bodu D.
XI. 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 6. - 7. září 2022 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.
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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.
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.fnadace.cz, e-mailu: dmouchova@kam.cz, tel. 721 830 970 (Denisa Mouchová). Konzultace
ke Grantysu (vkládání informací, orientace v systému) – e-mail: petra.mrazkova@f-nadace.cz;
nebo na tel. čísle: 724 314 023 (Petra Mrázková). Pokud na uvedené číslo pošlete SMS s
žádostí o konzultaci, rádi Vám zavoláme zpět na uvedené číslo.
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