Nadační fond České bankovní asociace: I letos jsme podpořili
projekty zaměřené na trojúhelník škola, rodiče, děti
Praha, 9. 1. 2014 – Přes 1 milion korun bylo rozděleno v rámci druhého grantového kola
nadačního fondu České bankovní asociace pro podporu vzdělávání. Vybrané projekty
společností ADYS a Člověk v tísni splnily grantové podmínky a po konzultaci s některými členy
Odborného poradního orgánu fondu byly Správní radou fondu vybrány z hlediska jejich
zaměření jako nejvhodnější. Hlavním posláním podpořeného projektu společnosti ADYS
„Hovoříme spolu o cílech a cestách“ a Člověk v tísni „Partneři ve vzdělávání: rodina a škola“ je
podpora vzdělávání a výchovy dětí prostřednictvím dobrého nastavení a prohloubení
spolupráce pomyslného trojúhelníku škola, rodiče, děti.
Do druhého grantového kola se přihlásilo celkem 17 žadatelů a z toho čtyři byli pozváni na osobní
pohovory. Díky věcné diskuzi s žadateli byly ujasněny konkrétní myšlenky projektů, kroky realizace,
jejich další přenositelnost. Vybrány byly dva projekty, které svým zaměřením přesně pasují do cílů
vypsaného grantového řízení a tím také do koncepce nadačního fondu. Toto grantové kolo bylo opět
plné přihlášených projektů z celé České republiky. Z přihlášených projektů se podařilo vybrat dva,
které mají potenciál k dalšímu rozšíření i po skončení grantu.
ADYS – Hovoříme spolu o cílech a cestách
Cílem projektu je na vzorových příkladech naučit děti vidět motivaci, cíl, cestu a také dosažitelné
zdroje a různé možnosti a postupy s tím související. Vlastní vzpomínky na konkrétní cíle a cesty
pomohou dětem prakticky uplatnit nově získané vědění a budou odrazovým můstkem pro vědomější
a efektivnější plánování. Obohacením budou pravidelné diskuze s rodiči při odhalování dalších zdrojů
a možností v plánech dětí. Realizované školní workshopy pomohou dětem dozvědět se a vyzkoušet
si, jaký vliv má způsob práce na její výsledky. Na závěr projektu se uskuteční žákovská konference,
kde si vymění své zkušenosti děti a dospělí z aktivně zapojených škol. Na konferenci bude pořízen
videozáznam, který přiblíží vyvrcholení celého projektu. Nové poznatky a zkušenosti dětí i dospělých
budou shrnuty do sborníku, který bude společně s videem zdarma dostupný veřejnosti, učitelům,
dětem a rodičům.
Člověk v tísni – Partneři ve vzdělávání: rodina a škola
Cílem projektu je podpora partnerského vztahu rodiny a školy, který je pro vzdělání dětí klíčový.
V rámci projektu se chceme rodičům více přiblížit vzdělávací sadou, která jim umožní zapojit se do
výuky jejich dětí příjemnou formou a probudí v nich hlubší zájem o dění ve škole. Vzdělávací sada
bude obsahovat audiovizuální lekce, které budou vybrány tak, aby pokryly společenskovědní základ v
rozsahu odpovídajícímu občanské nauce. Ke každému filmu bude připojena speciální aktivita,
prostřednictvím které se do výuky zapojí i rodiče žáků. Na závěr se uskuteční na pilotních školách
projektový den pro rodiče. Cílem realizace projektového dne je, aby se rodiče seznámili s moderními
trendy ve výuce, pronikli nenásilnou formou do školního prostředí a v neposlední řadě se seznámili
s pedagogy a vedením školy.
Informace o grantovém řízení
S volbou vhodných kandidátů pomáhala obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz společně
s Odborným poradním orgánem. Grantové řízení probíhalo od srpna do poloviny září s tím, že grant
bude udělen na období školního roku 2014/2015. Zapojit se do něj mohly spolky, obecně prospěšné

společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku, evidované
a církevních právnických osob.
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Donory Nadačního fondu Kamarádi vzdělání jsou: Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s., GE Money
Bank, a.s., HSBC Bank plc, Hypoteční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Více informací o nadačním fondu je k dispozici na webových stránkách www.kamaradivzdelani.cz.

###
O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání Kamarádi vzdělání
Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12
let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý
život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení.
Zakladatelem fondu Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je
dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní
asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz.

