Nadace Auxilia
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení finančních prostředků
z výnosů nadačního jmění (NIF)
Výzva roku 2014
Téma: Účast na Central and Eastern European Fundraising Conference
(CEEFC) pro 15 fundraiserů z neziskových organizací
Podmínky výběrového řízení
Kdo může žádat o podporu?
Pracovník (fundraiser) neziskové organizace, který působí:
 v občanském sdružení/spolku,
 v obecně prospěšné společnosti/ústavu,
 v církevní organizaci poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
 v nadačním fondu a nadaci (jestliže součástí jejich nadačního jmění nejsou prostředky
kategorie NIF),
 na veřejné vysoké škole,
 v příspěvkové organizaci.
Žadatel musí být schopen komunikace v angličtině (převážná většina programu konference se
odehrává v anglickém jazyce a nebude tlumočena).
Organizace, ve které žadatel pracuje, musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně jeden
rok před podáním žádosti. Účast fundraisera na konferenci by měl být přínosem pro rozvoj
organizace.

Co pokrývá nadační příspěvek?



Účastnický poplatek na 3denní konferenci Central and Eastern European Fundraising
Conference (CEEFC) konanou ve dnech 8.–10. 10. 2014 v Bratislavě.
Z nadačního příspěvku není možné hradit ubytování, stravu ani dopravu. Tyto výdaje
účastníkovi hradí organizace nebo si je platí sám.

Jak požádáte o nadační příspěvek?







Žadatel zpracuje žádost o udělení nadačního příspěvku na formuláři (ke stažení na
http://www.auxilia.cz/nif.htm).
Žadatel přiloží motivační dopis, ve kterém popíše, proč je účast na konferenci pro něj a jeho
organizaci důležitá, co od účasti na konferenci očekává apod. (max. 1 strana A4)
Žádost včetně příloh nesmí přesáhnout rozsah 5 stran A4, písmo Arial, velikost písma 12.
Žádosti, které nedodrží stanovený limit, budou z výběrového řízení vyřazeny.
Z výběrového řízení budou též vyřazeny žádosti, které nesplňují předepsaná kritéria.
Povinnou přílohou žádosti je výroční zpráva organizace.
Vyplněnou podepsanou žádost i s přílohami zašlete na e-mailovou adresu
tajemnik@auxilia.cz, nejpozději do 31. srpna 2014 do 24:00 hodin.
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Podmínky přiznání nadačního příspěvku:
1. Vybraný žadatel bude vyzván k závaznému potvrzení své účasti na konferenci. Nebude-li
se moci konference poté účastnit, oznámí to Nadaci Auxilia e-mailem a telefonicky bez
zbytečného odkladu, a to nejpozději 3 dny před začátkem konference, aby mohl být
osloven náhradník. Pokud tak neučiní a konference se nezúčastní, je povinen do 30 dnů od
skončení konference uhradit plnou výši nadačního příspěvku, který odpovídá částce 240
euro. Jedinou omluvenkou může být jen doklad o pracovní neschopnosti.
2. Účastník konference by měl sdílet informace a zkušenosti z konference v rámci své
organizace.
3. Podpořený účastník konference je povinen vyplnit hodnotící dotazník, který mu bude po
skončení akce zaslán elektronickou poštou na adresu uvedenou v přihlášce, nebo bude
dispozici přes webové rozhraní.

Jak bude probíhat výběrové řízení?
Žádosti bude posuzovat hodnotící komise určená správní radou nadace.
Posuzovaná kritéria:
 vysvětlení důležitosti očekávaného přínosu akce pro rozvoj organizace,
 vyjádřená motivace pracovníka (fundraisera) pro účast na odborné akci mezinárodního
charakteru.

Termíny:




Uzávěrka výběrového řízení je 5. září 2014 ve 14:00.
Hodnocení žádostí bude ukončeno nejpozději 15. září 2014.
Nadace telefonicky nebo e-mailem bude informovat vybrané příjemce řízení do 3 dnů od
rozhodnutí správní rady a zároveň zveřejní výsledky na webových stránkách nadace.
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