Oznámení F-nadace a Via Comenia nadačního fondu o vyhlášení
výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků
Podpora vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů
I.

Co dělat, když chci žádat o příspěvek F-nadace?

● Seznámit se s podmínkami výběrového řízení (tento text) a zvážit, zda můj program spadá do dané
oblasti. V případě nejasností se můžete podívat do dokumentu Často kladené otázky nebo se
obrátit na F-nadaci.
● Věnovat pozornost vymezeným podmínkám týkajících se pro koho je příspěvek určen a na jaký
účel (viz níže).
● Vyplnit přihlášku do výběrového řízení na www.f-nadace-granty.cz. Nebudete-li si s něčím vědět
rady, inspirujte se videozáznamem webináře o podání žádostí v Grantys. Videozáznam, manuál a
další nápovědu k systému Grantys lze získat na webu http://www.f-nadace.cz/grantys.
● Odeslat přihlášku v systému Grantys kliknutím na tlačítko Odeslat ke schválení.
● Upozornění: Účastník vzdělávání uhradí vzdělávání sám přímo poskytovateli vzdělávání a F-nadace
vyplácí grant vzdělávání přímo účastníkovi po ukončení vzdělávání.
II.

Kdy mohu příspěvek využít?

Grant je vyhlášen jako průběžný od května 2022 a prostředky z něj lze využít na úhradu kurzovného
pro období, které upřesňuje přihláška a vymezuje smlouva o udělení nadačního příspěvku.
III.

Podmínky poskytnutí příspěvku

A. Žadatel je učitel nebo lektor registrovaný v Síti křesťanských učitelů, který má zájem učit nebo jako
lektor přednášet preventivní, etické nebo duchovních programy, či jinak duchovně působit na
studenty, učitele.
B. Kurz pořádá akreditovaná vzdělávací instituce a je akreditovaný u MŠMT. Účel stipendia-min
časové dotace 40 hodin se zaměřením na charakterovou, osobnostní, etickou výchovu a
prevence. Rozvoj učitelských dovednosti v oblasti komunikace, mentoringu, koučinku.
C. Nadační příspěvek stipendia je ve výši ceny kurzovného s minimální 50% spoluúčastí účastníka
kurzu.
D. Příspěvek není určen na úhradu cestovních a jiných nákladů spojených s kurzem.
E. Preference při výběru žádostí o nadační příspěvek:
● Dosavadní pedagogická či lektorská praxe žadatele
● Motivace využití vzdělávání ve výuce nebo použití preventivních, etických nebo duchovních
programů v prostředí škol;
F. Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok.
IV.

Harmonogram výběrového řízení
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02.05. 2022 – vyhlášení grantu F- nadace a Via Comenia NF
Zodpovídání dotazů a konzultace k přihláškám
Příjem žádostí probíhá průběžně
Vyhodnocení žádostí probíhá ve lhůtě 2 - 3 měsíců
Smlouva o nadačním příspěvku F-nadace s příjemcem
Příjemce uhradí kurzovné nebo minimálně část kurzovného ve výši spoluúčasti na účet
pořádající organizace
Po zahájení kurzu a zaplacení minimální spoluúčasti, může příjemce požádat o vyplacení
zálohy. Příjemce v systému Grantys vyplní průběžnou zprávu včetně povinných příloh a emailem (dmouchova@viacomenia.cz) žádá o zálohu.
Absolvování kurzu, ukončené obdržením certifikátu.
V termínu do 1 měsíce od ukončení dodá příjemce závěrečnou zprávu o absolvování
kurzu, doloží úhradu celého kurzovného.
Příjemci je vyplacen doplatek stipendia kurzovného.

Příjem přihlášek
Uzávěrka příjmu přihlášek není stanovena a přihlášky se přijímají do odvolání.
Přihlášky vyplňujte elektronicky v systému Grantys na adrese: www.f-nadace-granty.cz a odešlete ji
kliknutím na tlačítko Odeslat ke schválení.
Další informace k přihláškám a konzultace lze získat na webu: www.f-nadace.cz, emailu:
dmouchova@viacomenia.cz , tel. čísle: 721830970 (Deny Mouchová). Pokud na uvedené číslo pošlete
SMS s žádostí o konzultaci, rádi vám zavoláme na naše náklady.

Pomáháme dárcům podporovat evangelizační projekty, které nesou ovoce.
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