Žádost o podporu podávaná v grantovém řízení k Nadaci Mezinárodní potřeby v r. 2018
v programu Zdravá mládež
(zkráceně: „grantová žádost“)
První stránku grantové žádosti vytiskněte, podepište a naskenujte.
Zašlete nám kompletní vyplněnou žádost ve formátu PDF + sken podepsané 1. strany grantové žádosti +
přílohy dle bodu 10.

1.A. Přehled údajů o žadateli:
Název organizace (u OSVČ jméno osoby):
Ulice a číslo popisné:

PSČ + obec:

Kontaktní telefon a e-mail:
Zasílací adresa – pokud se liší od sídla:
IČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu a kód banky:

Název účtu dle smlouvy s bankou:
Jméno zástupce organizace a jeho funkce v organizaci:

Jméno pracovníka (pracovnice), jehož (jejíž) činnost má být podpořena (dále jen „lektor“):
Titul:
Trvalé bydliště, zasílací adresa, telefon a e-mail lektora:
Uveďte přepokládaný rozsah (např. 0,5 či 0,7 úvazku), v němž budete vykonávat činnost, o jejíž
podporu zde žádáte (výše úvazku je daná rozsahem, ve kterém budete plnit standard činnosti):
Zaškrtněte, zda žádáte o podporu v modelu:
Model 1
Model 2
1.B. Stručný popis (max. 10 řádků) Vaší předpokládané činnosti a jejích cílů:

V …………………

Dne: …………………….

……………………………………
podpis zástupce žadatele

2. Popište Vaši činnost podrobněji
A. Probíhá již tato činnost částečně či úplně? Rozveďte:

B. Odpověděli-li jste na bod A. kladně, z jakých prostředků je Vaše dosavadní činnost
financována?

C. Nejste-li dosud podporováni od NMP a na bod A. jste odpověděli kladně, v čem rozvine
podpora NMP Vaši současnou činnost, jak na ni bude navazovat?

D. Uveďte soupis přednáškových témat, která bude lektor nabízet školám, a z jakého zdroje
pocházejí (např. ACET, Etické dílny, vlastní přednáška...):

E. Uveďte podrobně, jakou následnou činnost bude lektor konat:
a) popište, o jakou jde činnost:
b) jaká je v ní role lektora:
c) zda půjde o činnost pravidelnou či v jakých předpokládaných intervalech bude probíhat:
d) pokud bude následnou činnost zajišťovat někdo jiný, uveďte podrobně,
I. kdo bude následnou činnost zajišťovat a jaký k němu má lektor vztah:

II. jaká je dohoda či předpoklad dohody o této spolupráci:

III. o jaké aktivity a v jakém rozsahu se má jednat:

IV. zda a v jakém rozsahu se lektor bude těchto aktivit osobně účastnit:

3. Jakých cílů chcete ve své činnosti během roku dosáhnout?
(Údaj uveďte s promítnutím na nejbližších 12 kalendářních měsíců od předpokl. zahájení činnosti.)
a) počet přednášek:
b) počet osob oslovených prostřednictvím přednášek:
c) počet osob oslovených v následné činnosti:
d) počet osob, jejichž životní hodnoty zaznamenají díky Vaší činnosti trvalou a zásadní
proměnu:

4. Jaký trvalý dopad očekáváte od Vaší činnosti?
Jaký trvalý dopad na životy těch, kterým se Vaše činnost věnuje, předpokládáte?

5. Podpora Vaší činnosti místní církví:
a) Název a kontaktní údaje místní církve, která zaštítí Vaši činnost:
b) Jméno, telefon a e-mail zástupce místní církve, který vydal doporučení pro Vaši činnost:
c) Pokud žádáte o podporu v modelu 1 se zdvojením, uveďte, kdo bude Váš osobní dárce:
- místní církev:
- jiní osobní dárci:
6. Rozpočet:
Bude-li Vaše činnost hlavní či jedinou činností Vaší organizace, uveďte zde rozpočet celé
organizace.
Má-li Vaše činnost být součástí rozsáhlejší činnosti větší organizace, uveďte jen tu část rozpočtu,
která se týká její realizace, tedy činnosti lektora.
Údaje uveďte vždy pro období 12 měsíců bez ohledu na to, ve kterém měsíci roku má Vaše činnost
začít.
A. Předpokládané příjmy:
– od NMP:
– z jiných zdrojů (vždy uveďte zdroj a předpokládanou výši):
- od škol:
- z jiných grantů či dotací:
- jiné zdroje:
B. Předpokládané výdaje:

7. Osobní představení lektora, který má být podpořen:
(U žadatelů, kteří již jsou podporováni v programu Zdravá mládež, není třeba tento bod
vyplňovat.)
Jméno:
Datum narození:
Jméno a rok narození manžela, manželky:
Jména a rok narození dětí:

Popište Vaši cestu ke křesťanství, jaká byla Vaše dosavadní služba a jak jste dospěl/-a k rozhodnutí
pro činnost, na kterou žádáte o podporu:

8. Datum a jméno statutárního zástupce žadatele (organizace):
(Údaje níže prostě jen vyplňte. Není třeba podpis.)
Zástupce organizace:
V

dne:

Já, zástupce organizace:
tímto prohlašuji, že údaje výše uvedené v této grantové žádosti k Nadaci Mezinárodní potřeby jsou přesné,
pravdivé a úplné. Potvrzuji, že jsem osobou oprávněnou jednat a podepisovat jménem organizace.

9. Souhlas s používáním osobních údajů:
Údaje bude NMP využívat v rozsahu nutném pro vyhodnocení grantového řízení, pro svou evidenci a pro
kontakt s podpořenými. Neposkytne je třetím osobám vyjma případů, kdy pro lektora získává zahraničního
dárce v rámci organizace International Needs.
(Údaje níže prostě jen vyplňte. Není třeba podpis. Vyplňte jednu z následujících možností.)
Vyplní lektor, pokud je zároveň žadatelem jako OSVČ:
V
dne:
Já, lektor:
tímto prohlašuji, že souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů v Nadaci
Mezinárodní potřeby v rozsahu a účelu vyplývajících z podmínek tohoto grantového řízení.
Vyplní zástupce organizace, pokud je žadatelem, a k níž bude lektor v zaměstnaneckém či mandátním
vztahu:
V
dne:
Já, zástupce organizace:
tímto prohlašuji, že osoba, která má být lektorem dle této grantové žádosti, poskytla naší organizaci souhlas
se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a účelu vyplývajícím z podmínek
tohoto grantového řízení, včetně souhlasu k předání těchto osobních údajů k uvedenému účelu Nadaci
Mezinárodní potřeby.
10. Přílohy:
Uveďte seznam příloh, které přikládáte ke grantové žádosti:

Požadované přílohy grantové žádosti jsou uvedené na https://mezinarodni-potreby.cz/granty v článku „Jak
požádáte o podporu v tomto grantovém řízení“.
Žadatelé, kteří již v dřívějších grantových řízeních požadované přílohy poskytli, a údaje v nich se
nezměnily nebo se částečně změnily, mohou poskytnout následující čestné prohlášení:
Zaškrtněte a vyplňte možnost, která se Vás týká:
Já:
tímto prohlašuji, že údaje o žadateli, doložené Nadaci Mezinárodní potřeby příslušnými přílohami v rámci
grantové žádosti v roce:

, se:

A. v žádném bodě nezměnily.
V

dne:

B. změnily v následujících bodech, jejichž nový stav dokládám těmito přílohami:

V

dne:

