SPRÁVNÍ RADA SAPMU 02 – ZÁPIS
12. 11. 2013 17:00-19:00 h
Atrium Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10
Přítomni: Jasna Flamiková, Kateřina Janků, Eva Janouškovcová, Jiří Němec, Markéta Soukupová,
Danuše Spáčilová, Don Sparling, Simona Škarabelová
Omluveni: Jiří Hudeček, Jan Slovák, Jiřina Šiklová
SAPMU: Barbora Antonová, Tomáš Mozga
Hosté: Alžběta Možíšová (QMU), Veronika Syrová (LMS Dobroděj), Martin Dolinský (ELSA Brno),
Milan Palásek (ELSA Brno), Jaroslav Biolek (NaZemi), Rastislav Kiseľ (NaZemi), Václav Prak
(MUNIE)

I. Granty TGM 2012 – rekapitulace, prezentace projektů
1. ročník
12 studentských projektů
požadovaná částka 251.000 Kč, celkové náklady 911.500 Kč
částka na rozdělení 50.000 Kč
 členské příspěvky členů SAPMU
podpořeny 3 projekty celkovou částkou 42.000 Kč
zrealizovány 2 projekty

QMU = Queer platforma MU, www.qmu.cz
Alžběta Možíšová a spol. (studenti FSS MU)
Výstupy projektu:
 Queer univerzitní týden 13.-17.5.2013
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/queer-univerzitni-tyden-na-masarykove-univerzite
 brožura Comingoutové příběhy lidí z MU
 letáky coming out – primární, sekundární
Vzdělávání a rozvoj osobnosti, http://lmsdobrodej.cz
Veronika Syrová a spol. (studenti PedF MU)
Výstupy projektu:
 seminář Nejkrásnější slova pro vaše děti s Petrem Kubalou, 29.6.2013
 seminář Přírodní výchova dětí s Petrem Kubalou, 29.6.2013
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/seminare-ekoskolky-dobrodej-pro-rodice-s-detmi
 seminář Hrajme si! Intuitivní pedagogika s Petrem Živým, 5.10.2013
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/hrajme-si-zazitkovy-workshop-intuitivni-pedagogiky
FILANTROS, www.filantros.cz
Šárka Dušková a spol. (studenti FSS a FI MU)
Projekt nezrealizován a ukončen, grant TGM vrácen.

II. Granty TGM 2013 – prezentace projektů studenty, hodnocení žádostí
PODMÍNKY A PRAVIDLA
Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených
na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.
Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže,
koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…
Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz,
se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (IČO: 26669099).
Granty TGM se udělují jedenkrát ročně u příležitosti Mezinárodního dne studentů (17.11.).
Granty TGM 2013 se udělují ve výši 4.000-50.000 Kč na projekt.
SAPMU může v letošním roce podpořit studentské projekty částkou 95.000 Kč (190% roku 2012).
50.000 Kč dar hejtmana Michala Haška z poslaneckého platu
19.500 Kč vrácený grant TGM 2012, nerealizovaný projekt Filantros / Zlepši to!
25.500 Kč členské příspěvky členů SAPMU na rok 2013
Harmonogram grantů TGM 2013:
neděle 05.05.2013 vyhlášení grantů TGM
pondělí 28.10.2013 23:59 h uzávěrka přihlášek grantového řízení
pátek 01.11.2013 pozvání zástupců projektů do druhého kola grantového řízení
úterý 12.11.2013 17:00 h druhé kolo hodnocení a výběru projektů členy správní rady SAPMU
středa 20.11.2013 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, převod grantu TGM na účet žadatele
středa 31.12.2014 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finační podpory
V prvním kole hodnocení vyřadíme všechny projekty, které:
 jsou nejasné a nesrozumitelné,
 mají formu diplomové práce jednotlivce,
 jsou organizovány s velkým množstvím partnerů, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé,
 představují jednorázovou akci, bez dlouhodobějších přesahů,
 nejsou originální, inovativní,
 žádají stipendia, suplování funkce stipendijních fondů fakult,
 jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti,
 mají podobu večírků, párty, mají komerční charakter,
 představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt.
SAPMU chce podporovat především projekty, které:
 originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
 přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
 kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
 aktivizují společnost, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
 pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
 rozvíjí mezikulturní, mezigenerační a mezináboženský dialog a spolupráci.
Hodnocení projektu (vezměte, prosím, v potaz následující kritéria):
> V SOULADU S CÍLY A POSLÁNÍM GRANTŮ TGM: ano / ne
> AKTUÁLNOST: 5 = velmi aktuální … 0 = neaktuální
> JEDINEČNOST: 5 = velice originální a nápaditý … 0 = bez nápadu
> POTŘEBA: 5 = velmi potřebný pro společnost … 0 = nepotřebný
> PŘÍNOS: 5 = dlouhodobý … 0 = okamžitý, jednorázový
> REÁLNOST: 5 = realizovatelnost v daném čase s danými náklady … 0 = nereálný
> VEŘEJNOST: 5 = aktivní zapojení veřejnosti … 0 = bez veřejnosti
> SILNÉ stránky projektu (proč projekt podpořit)
> SLABÉ stránky projektu (proč projekt nepodpořit)
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GRANTY TGM 2013
Na podporu rozvoje občanské společnosti v České republice a ve světě
na období 17.11.2013 – 31.12.2014
V letošním (druhém) roce se sešly pouhé tři žádosti o Grant TGM 2013 (25% roku 2012):
1) ELSA Day – Lidská práva na sociálních sítích
Tereza Ordeltová a spol., ELSA Brno
www.elsa.cz/brno

2) Centrum Syřiště – Platforma pro neformální vzdělávání
Jaroslav Biolek a spol., NaZemi
www.nazemi.cz, www.facebook.com/centrumsyriste
3) Zřízení pozice koordinátora studentských aktivit / studentských spolků na MU
Václav Prak a spol., MUNIE
www.munie.cz
1
2
3

projekt
ELSA Day
Centrum Syřiště
MUNIE

garant
Tereza Ordeltová
Jaroslav Biolek
Václav Prak
celkem

tým
3
3
6

fakulta
PrF
PřiF
FSS

žádost SAPMU
12 000 Kč
8 500 Kč
30 000 Kč
50 500 Kč

%
67
74
43

rozpočet
18 000 Kč
11 500 Kč
70 200 Kč
99 700 Kč

SAPMU mohl podpořit studentské projekty částkou 95.000 Kč (190% roku 2012).
50.000 Kč dar hejtmana Michala Haška z poslaneckého platu
19.500 Kč vrácený grant TGM 2012, nerealizovaný projekt Filantros / Zlepši to!
25.500 Kč členské příspěvky členů SAPMU na rok 2013
Druhé kolo hodnocení žádostí o grant TGM 2013
Studenti své projekty prezentovali před správní radou SAPMU a zodpovídali jejich dotazy i dotazy
z publika.
Projekt ELSA Day prezentovali Martin Dolinský a Milan Palásek.
Projekt Centrum Syřiště prezentovali Jaroslav Biolek a Rastislav Kiseľ
Projekt zřízení pozice koordinátora studentských aktivit MU prezentoval Václav Prak.

Správní rada SAPMU hodnotila studentské projekty na uzavřeném jednání a doporučila podpořit
projekt ELSA Day částkou 12.000 Kč a projekt Centrum Syřiště částkou 8.500 Kč. V projektu
MUNIE je možné proplatit náklady na telefon ve výši 3.000 Kč. Jelikož projekt MUNIE nesplňuje
pravidla zadání Grantů TGM 2013 a žádá o mzdy pro studenty, není možné projekt podpořit.
Grant TGM 2013 získaly 2 projekty: ELSA Day a Centrum Syřiště. SAPMU je podpoří
celkovou částkou 20.500 Kč. Gratulujeme!

DOPORUČENÍ:
V dalším kole Grantů TGM umožnit finanční odměnu řešitelskému týmu. I v neziskovém sektoru je
nezbytné kvalitní práci ocenit finančně, nelze pracovat jen zadarmo.

SAPMU 12.11.2013
Tomáš Mozga, +420 776 030 294, tomas.mozga@gmail.com, www.spolek.muni.cz
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
3

