Žádost o udělení grantu v programu

„Židle pomáhá,
škola školám,
studenti studentům“
ve školním roce 2018/19
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Projekt je vytvořený a realizovaný převážně mladými lidmi do věku 30 let.
Musí být zaměřen na podporu duševního zdraví a destigmatizaci duševních poruch.
Uzávěrka projektu je 30.11.2018 (včetně). Formuláře je poslat jak v pdf verzi i v textového procesoru (Word,
Open office) na adresu zidle@gevo.cz Potvrdíme Vám přijetí žádosti.
Vyhlášení výsledků bude 7. ledna 2019.
Realizace projektu v 2. pololetí školního roku 2018/2019.
Po dobu realizace vašeho projektu dostaneme alespoň 3x zprávu rozsahu ½ normostrany o průběhu vašeho
projektu, která bude uveřejněna na webových stránkách www.davamzidlidokruhu.cz,
www.iaddmychairtothecircle.com a sociálních sítích projektu #davamzidlidokruhu / #iaddmychairtothecircle.
Toto potřebujeme i anglicky!!! Ke každému vybranému projektu bude přidělen konzultant z řad studentů
Gymnázia GEVO, s kterým budete tyto věci řešit a bude vám i případně nápomocen s problémy, které se
vyskytnou.
Po skončení vašeho projektu, očekáváme závěrečnou reflexi o rozsahu minimálně jedné normostrany, která
bude obsahovat:
1) co Vám projekt přinesl
2) kolika lidem projekt pomohl
3) zda došlo k naplnění vašeho cíle
4) věci, které Vás překvapily, zaskočily, zaujaly
I toto bude zveřejněno na českých a anglických stránkách kampaně.
V případě úspěšného grantu se zavazujte podpořit virální kampaň #davamzidlidokruhu /
#iaddmychairtoothecircle.
Peníze budou poskytnuty právnické osobě formou daru na podporu vašeho projektu. V případě bez účasti
právnické osoby, hlaste se a lépe raději pište na zidle@gevo.cz, abychom zkusili najít řešení, ale půjde to hůř.
Na jeden projekt je možné žádat max. podporu 10 000 Kč. Pokud jste však přesvědčení, že máte skvělý ba až
vynikající nápad, můžete žádat až 20 000 Kč. U tohoto projektu však budeme žádat osobní (skypovou)
prezentaci projektu, která je nutnou podmínkou pro udělení finančních prostředků.
Finanční prostředky budou vyplaceny ve dvou splátkách. První část ve výši 50% bude vyplacena dle potřeby
vybraného projektu a podepsání darovací smlouvy. Druhá část bude vyplacena po splnění všech podmínek
grantu.
Odborným garantem, s kterým budou všechny došlé žádosti konzultovány, je Národní ústav duševního
zdraví.
Předpokládaný objem finančních prostředků pro grantové řízení je 60 000 Kč.
Příklady dobré praxe najdete na stránkách kampaně www.davamzidlidokruhu.cz

1. Uveďte, kdo jste (škola/třída/neformální skupina, atd.). Nezapomeňte na kontaktní údaje osoby, kterou
můžeme v případě potřeby trochu „vyzpovídat“. A taky platební údaje organizace.

2. Charakteristika vašeho projektu. Nejdůležitější část žádosti!!! Nemusíme číst sáhodlouhé litanie, ale
postihněte všechny důležité aspekty projektu, abychom se mohli pro něj taky nadchnout. Dobré je taky
specifikovat, kam poputují peníze od nás. Budeme to číst my, kteří vám nevidí do hlavy. Je třeba nás
zaujmout a to, co nebude na papíře, těžko můžeme hodnotit nebo předpokládat.

3. Tady teď přichází jedna zrada! Krátký souhrn vašeho návrhu potřebujeme v angličtině pro naši anglickou
mutaci #iaddmychairtothecircle. Protože proč se nepochlubit světu, že se i u nás něco zajímavého děje.

4. Předpokládané množství osob zapojených do projektu: …………………………
5. Počítáme se zapojením nějakých mimoškolních organizací? Jestli ano, uveďte, jaké to budou (ideální je uvést
i kontaktní osobu a její pozici v rámci dané organizace na případné ověření) a jejich role v projektu.

6. Jakým způsobem podpoříte virální kampaň #davamzidlidokruhu a #iaddmychairtothecircle?

7. Jaké očekáváte celkové náklady vašeho projektu a jakou částku požadujete od nás? Maximální výše podpory
jednoho projektu je 10 000 Kč (20 000 Kč).
Celkové náklady vašeho projektu: ……..………………………………… Kč
Požadovaná částka: …………………………………… Kč
Níže rozepište, na co konkrétně využijete přidělené prostředky.

Pokud jste došli až sem, gratulujeme Vám  Prokousali jste naším grantovým dotazníkem. Nyní Vás už čeká pouze
podepsat a formulář zaslat zpět na e-mail: zidle@gevo.cz Přijetí vaší žádosti potvrdíme a na začátku roku 2019 od nás
očekávejte odpověď, zda jste uspěli.
Přejeme Vám, abyste to byli právě VY. Pokud by to však nevyšlo, doufáme, že se Vám podaří realizovat váš projekt
jinak. Naše finanční možnosti nejsou nevyčerpatelné a přišlo nám, že jiní zvládli připravit a představit svůj projekt o
něco lépe. Doufáme, že pokud my vydržíme hledat zdroje peněz, tak vydržíte i Vy a za rok to zkusíte případně znovu.
Výše uvedenému jsme porozuměli a vyplnili s nejlepšími úmysly realizovat náš projekt.

V ………………………………………………. dne ……………….

………….…………………………………………………..
Jméno a podpis

