Informace pro žadatele o nadační příspěvek
Grantové výzvy s termíny pro podání žádostí o nadační příspěvek jsou vyhlášeny na webu ING Bank
Fondu Nadace Terezy Maxové dětem https://www.ing.cz/o-nas/nadace-terezy-maxove/#pro-zadatele.
•
•
•
•
•
•

Z fondu mohou být podpořeny projektové záměry či individuální žádosti na podporu vzdělání,
všestranného rozvoje dětí, volnočasových či sportovních aktivit.
Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu je 25 000 Kč, přičemž je nutné
respektovat limit 5 000 Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
Maximální výše ročního příspěvku pro projekt organizace je 60 000 Kč, přičemž je nutné
respektovat limit 40 000 Kč na 1 podanou žádost.
Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.

Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení je:
a) včasné doručení kompletní žádosti *),
b) záměr žádosti odpovídající poslání a cílům fondu,
c) řádné a včasné vyúčtování dříve poskytnutých nadačních příspěvků.
*) Za kompletní je považovaná žádost, která obsahuje řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí
nadačního příspěvku a povinné přílohy:

Seznam povinných příloh - pokud je žadatelem organizace:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Kopie výpisu z příslušného rejstříku nebo zřizovací listiny
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti
Finanční rozpočet
Výroční zpráva (aktuální)

Seznam příloh - pokud je žadatelem náhradní rodina:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Potvrzení OSPOD o svěření dítěte do péče nebo kopie rozhodnutí soudu o svěření
dítěte do péče
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti *)
Finanční rozpočet
Kopie občanského průkazu žadatele
Představení náhradní rodiny (dokument Microsoft Word v rozsahu max. 2 A4 ):
- Počet členů rodiny (dospělí, děti - z toho děti v náhradní rodinné péči, dále NRP)
- Důvod svěření a přijetí dítěte/dětí do NRP
- Životní situace dítěte/dětí před svěřením do NRP
- Současná životní situace dítěte/dětí v NRP (představení, vzdělávání,
volnočasové aktivity,…)
- Současná životní situace rodiny
V případě žádosti o příspěvek na pobytovou akci, příp. příměstský tábor (vzdělávací,
sportovní, kulturní,…):
Potvrzení od doprovázející organizace či příslušného obecního či krajského úřadu
ohledně čerpání finančních prostředků na uvedenou akci v rámci Dohody o výkonu
pěstounské péče (důvod nevyužití příspěvku na pobytovou akci)

*) Pokud byl žadatel již v minulosti Nadací podpořen a nedošlo ke změně údajů v předložených dokumentech, není třeba
předkládat znovu.

Seznam příloh - pokud je žadatelem zletilý student:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Kopie potvrzení o studiu
Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu uvedeného v žádosti *)
Finanční rozpočet
Kopie občanského průkazu žadatele
Motivační dopis (dokument Microsoft Word v rozsahu max. 2 A4 ):
- Představení žadatele
- Přiblížení průběhu ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče
(důvody, průběh,…)
- Současná životní situace (finanční a bytové podmínky, aktivity,…)
- Životní cíle a motivace ke studiu

*) Pokud byl žadatel již v minulosti Nadací podpořen a nedošlo ke změně údajů v předložených dokumentech, není třeba
předkládat znovu.

Příjem žádostí:
ŽÁDOST JE NUTNÉ PODAT V LISTINNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI (formulář žádosti ve formátu
Microsoft Word).
Kompletní
žádost
včetně
patřičných
příloh
zašlete
prosím
e-mailem
na
adresu
granty@terezamaxovadetem.cz a zároveň poštou na adresu Nadace Terezy Maxové dětem,
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Poštou postačí zaslat pouze podepsané formuláře žádosti a finančního
rozpočtu a dále dle typu žadatele - představení žadatele (náhradní rodiny), motivační dopis (studenti),
výroční zprávu (organizace, dětské domovy).

