VZORY A PŘÍKLADY
Nabídka dotací:
● Vzdělávací kurzy (kód 3) – dotace je zaměřená na nabídku akreditovaných kurzů v rozsahu
8 – 80 hod., které nezvyšují kvalifikaci. Musí být prezenční (nelze on-line).
Pro koho je určeno: členové ZO ČSCH pracující s mládeží
Kolik členů z organizace se může zúčastnit: počet není omezen, také lze vyslat jednoho člena
opakovaně.
K proplacení se dokládá: účet za kurz, místo konání kurzu (proplácí se jedna vzdálenost mezi místem
konání kurzu a sídlem ČSCH - Maškova, náklady na cestové se počítají dle kalkulátoru nákladů),
dotace je proplacena do výše skutečných nákladů.
Co je třeba doložit: sken osvědčení (potvrzení) o absolvování
Výše dotace v závislosti na délce kurzu
Délka kurzu (násobky 8 max. výše dotace
h)
(Kč)
8

2000

16

4000

24

6000

32

8000

40

10000

48

12000

56

14000

64

16000

72

18000

80

20000

Příklady:
Kurz: Tvořivé pokusohraní, délka kurzu 8 hodin, cena kurzu 1150 Kč, cestovné: 500 Kč, celkem bude
proplaceno: 1650 Kč.
Kurz: délka kurzu 8 hodin, cena kurzu 2300 Kč, cestovné 500 Kč, celkem bude proplaceno 2000 Kč
Délka kurzu 16 hodin, cena kurzu 3500, cestovné 500 Kč, celkem bude proplaceno 4000 Kč
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Kurzy je možno vybírat například zde: https://www.nidv.cz/sablony nebo zkrácený výčet na
www.cschdz.eu .

Ukázka nabízených kurzů
Zaměření kurzu
základy práce s PC
Základy chovatelských aktivit
Jazykové kurzy
Základy PR a managementu
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným
zaměřením

● Sdílení zkušeností s financováním os. nákladů (kód 5) - chcete se jet do jiné organizace
(kroužku, školy, DDM, …) podívat, jak se pracuje s dětmi? Tato aktivita nabízí příspěvek na
min. dvě návštěvy o celkové délce alespoň 8 hodin v hostitelské organizaci během dvanácti
měsíců. Součástí je pracovní smlouva na DPČ nebo DPP a je možné podpořit i hostitele.
Pro koho je určeno: členové ZO ČSCH pracující s dětmi, (počet není uveden a není podmínka členství
ČSCH), pro které připravujete pravidelnou aktivitu
Kolik členů z organizace se může zúčastnit: 1osoba/skupina dětí, během 12 měsíců
K proplacení se dokládá: smlouva na DPP
Co je třeba doložit: zápis o návštěvách u hostitele, zápis sdílení informací v organizaci, pracovní
smlouva na DPP
Výše dotace
Vzdělávaný

5000 Kč

Vzdělavatel

4000 Kč

Příklad:
Člen ZO ČSCH „A“ jede nejméně dvakrát do ZO ČSCH „B“, kde sleduje práci s mladými chovateli. O
práci proběhne zápis a další zápis proběhne o tom, jak byly informace předány v ZO ČSCH „A“.
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● Tandem s financováním os. nákladů (kód 7) – pracujete ve vaší organizaci s dětmi? Aktivita,
kde dva pracovníci společně naplánují 10 hodin vzdělávání pro děti (druhý pracovník může
být z kroužku, školy, DDM). Součástí je pracovní smlouva na DPČ nebo DPP.
Pro koho je určeno: členové ZO ČSCH pracující s dětmi, (počet není uveden a není podmínka členství
ČSCH)
Kolik členů z organizace se může zúčastnit: 2 na každou skupinu, lze opakovat dvakrát za rok
K proplacení se dokládá: smlouva na DPČ nebo DPP, účty související s naplánováním a uspořádáním
10 hodin vzdělávání (možno pořídit např. mikroskopy, fotoaparát, výp. technika používaná při výuce,
trička) - musí mít oporu v zápise (hodina - pozorování mikroskopem, hodina 5 fotografování zvířat
apod.)
Co je třeba doložit: zápis o přípravě 10 hodin s uvedením data konání, programem a vyhodnocením,
podpisy statutárních zástupců

Výše dotace
Účastník tandemu 1

5 000 Kč

Účastník tandemu 2

5 000 Kč

Vybavení pro činnost
(musí být využito v programu práce s dětmi - fotoaparát, literatura…)

10 000 Kč

Příklad 1:
Dva členové ZO ČSCH A společně naplánují půlroční program práce s dětmi a mladými chovateli a
následně ji provedou
Příklad 2:
Jeden člen ze ZO ČSCH A a jeden člen ze ZO ČSCH B společně naplánují půlroční program práce s
dětmi a mladými chovateli
● Projektový den v klubovně s proplacením os. nákladů (kód 12) - nejméně čtyřhodinový
program v klubovně od deseti km více s odborníkem/odborníky (může být zkušený chovatel,
posuzovatel, učitel, tesař), minimální počet dětí je 3 a členství ve Svazu/ZO, není podmínkou.
Součástí je pracovní smlouva na DPP.
Pro koho je určeno: členové ZO ČSCH pracující s dětmi, není zde podmínka pravidelné činnosti
Kolik členů z organizace se může zúčastnit: pracující s dětmi a odborník, lze opakovat dle počtu akcí
Odborník může a nemusí být ze ZO nebo Svazu.
K proplacení se dokládá: DPP na odborníka, příp. DPP pro člena, náklady na projektový den
(občerstvení, příprava dne - nákup oceňováků …)
Co je třeba doložit: zápis z projektového dne vč. Přípravy, realizace a vyhodnocení, smlouva DPP
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Výše dotace
Příprava projektového dne
8 000 Kč
(platba je včetně DPP pro odborníka, který vede přednášku, je možno
formou DPP podpořit i toho, kdo připravil projektový den)
Příklad 1:
Stolní bodování (zapisování dětí ze ZO) + přednáška: ZO ČSCH pozve posuzovatele, který posoudí
přinesená zvířata a připraví přednášku na zvolené téma.
Příklad 2:
Den králičího hopu s přizvaným odborníkem
Příklad 3:
Brigáda v ZO - v nákladu bude např. materiál na údržbu voliér, ale klidně také nářadí a odborník bude
ze ZO, který bude mít na starost opravy (jiná osoba než píše zápis).

● Projektový den mimo klubovnu (kód 13) - nejméně čtyřhodinový program mimo klubovnu.
Minimální počet dětí je 10 a členství ve Svazu/ZO, není podmínkou. Lze násobit dle počtu
dětí (10 dětí - 1x, 20 dětí - 2x, 30 dětí - 3x, …)
Pro koho je určeno: členové ZO ČSCH pracující s mládeží
Kolik členů z organizace se může zúčastnit:
K proplacení se dokládá: účty související s pořádáním projektového dne (ceny pro děti!, …)
Co je třeba doložit: zápis z projektového dne vč. přípravy, realizace a vyhodnocení, prezenční listina
dětí i pořadatelů.
Výše dotace
Příprava projektového dne mimo klubovnu

5 000 Kč

Příklad 1:
Projekt CV - ZO naplánuje program pro děti na výstavě: například zjistit kolik národních plemen bylo
vystaveno, prohlédnou si expozice, které je zajímají a zúčastní se přednášky pořádané Svazem.
Příklad 2:
Výlet k chovateli
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Modelové příklady:
1) ZO má čtyři mladé chovatele, nepořádá výstavu
- Z nabídky kurzů si členové vybrali dva kurzy, každý po 16 hodinách (objednají tedy 4
kurzy) s tím, že stejné množství kurzů pravděpodobně vyčerpají i v dalších letech
- S místním skautským oddílem se domluvili na sdílení zkušeností
- 2x ročně využijí tandem k sestavení plánu činnosti. Tématem roku 2020 bude králičí hop
a částku využijí k nákupu překážek. Program na šest měsíců obsahuje tři projektové dny
(výuka skákání s instruktorem) a sedm schůzek, z toho čtyři v rámci běžných schůzí, jednu
návštěvu ekocentra v místě, přednášku v místní základní a mateřské, pořádanou dětmi.
- Na projektové dny využijí v roce 2020 třikrát aktivitu projektový den v klubovně, v roce
2022 plánují postupné navýšení na 5
Celková částka (vč. DPP), kterou lze získat v roce 2020 je 81 000 Kč
Odesílaná tabulka bude vypadat takto:
Organizace:
kontakt na odpovědnou osobu:
kód
3
5
7
12
13

Josef Novák
rok
2020 2021
4
4
1
1
2
2
3
4

O co lze žádat
akreditovaný vzdělávací kurz
Sdílení zkušeností
Tandemové vzdělávání
Projektový den v klubovně
Projektový den mimo klubovnu
Nabízíme se jako hostitelská
organizace
ne

ne

okres: XYZ
telefon
2020
4
1
2
5

Pozn.

ne

2) ZO pořádá jednu dvoudenní výstavu ročně
na této výstavě pořádá celodenní program pro děti z ostatních organizací, škol…
− Zvolí aktivitu “Projektový den v klubovně” pro každý den, tedy dvakrát, součástí je DPP
Celková částka, kterou lze získat v roce 2020 je 10 000 Kč
Odesílaná tabulka bude vypadat takto:
Organizace:
kontakt na odpovědnou osobu:
kód
3
5
7
12
13

okres: XYZ
telefon

Josef Novák
rok
2020 2021 2020

O co lze žádat
akreditovaný vzdělávací kurz
Sdílení zkušeností
Tandemové vzdělávání
Projektový den v klubovně
2
Projektový den mimo klubovnu
Nabízíme se jako hostitelská
organizace
ne

2

2

ne

ne

5

Pozn.

máme zájem o hostování

3) ZO má mladé chovatele a plánuje aktivity na následující rok
− Zvolí aktivitu vzdělávací kurzy podle předběžné poptávky členů
− Zvolí aktivitu tandem (lze zopakovat dvakrát za rok), kde s kolegou připraví program vždy na
šest měsíců
− Zvolí aktivitu projektový den pro účastníky v klubovně
− Zvolí aktivitu projektový den pro 10 dětí mimo klubovnu Riziko - pozor, aby děti nefigurovaly
na dvou seznamech ve stejném čase: pokud jedou na chovatelskou akci (Moravia, Lysá a
musí mít svůj program, na který žádají o dotaci a nesmí být zároveň zapsány na prezenčce
svazového programu. V roce 2020 uspořádá 4 dny, v roce 2021 a 2022 potom 5 dnů.
− Aktivity 12 a 13 “projektový den” lze opakovat a získat tak větší podporu
− Celková částka, kterou je možno získat v roce 2020 je 79 000 Kč (včetně DPP)
Vzdělávací kurzy 3
Tandem 7
Projektový den 12
Projektový den 13
Sdílení zkušeností 5

Organizace:
kontakt na odpovědnou osobu:
kód
3
5
7
12
13

Josef Novák
rok
2020 2021
2
4
1
1
2
2
2
5
2
2

O co lze žádat
akreditovaný vzdělávací kurz
Sdílení zkušeností
Tandemové vzdělávání
Projektový den v klubovně
Projektový den mimo klubovnu
Nabízíme se jako hostitelská
organizace
ne

ne
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okres: XYZ
telefon
2020
4
1
2
5
2

Pozn.

ne

Máme zájem o hostování

Máme zájem o sdružení

4) ZO chce začít více pracovat s dětmi a mladými chovateli
(děti, se kterými pracuje, nemusí být členy ČSCH)
−
−
−
−

Zvolí aktivitu tandem k přípravě půlročního programu
Zvolí aktivitu sdílení zkušeností (možno i pro více členů)
ZO dvakrát ročně koná dvoudenní výstavu - zvolí tedy 4x aktivitu projektový den v klubovně
Celková částka, kterou je možno získat v roce 2020 je: 81 000 Kč (včetně DPP)

Organizace:
kontakt na odpovědnou osobu:
kód
3
5
7
12
13

O co lze žádat
akreditovaný vzdělávací kurz
Sdílení zkušeností
Tandemové vzdělávání
Projektový den v klubovně
Projektový den mimo klubovnu
Nabízíme se jako hostitelská
organizace

okres: XYZ
telefon

Josef Novák
rok
2020 2021 2020
2
2
4

1
2
4

1
2
5

ne

ne

ne
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Pozn.

máme zájem o hostování

