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O Nadaci OSF
Silná občanská společnost. Zodpovědný stát. Silná demokracie.

Naše úspěchy

1. Impact. Podpořili jsme více než 10 000 projektů částkou přes 2,2 miliardy korun

2. Digitalizace státu. Podpořili jsme změnu legislativy a ukotvili přístup státu k otevřeným datům 

v ČR.

3. Stipendia. 500 mladých lidí díky nám studovalo na školách v USA a UK.

4. Nezávislá média. Podporujeme kvalitní žurnalistiku a již 12 let vyhlašujeme Novinářskou 

cenu.

5. Konkurenceschopnost. V programu Stronger Roots posouváme nevládní organizace v ČR, na 

Slovensku a v Maďarsku k větší profesionalizaci. Investujeme do nich každé dva roky 100 mil. 

korun.

Stáli jsme mimo jiné u:

1. zrodu paliativní péče a medicíny v ČR

2. vzniku iniciativ Česko.Digital, Rekonstrukce státu, Eduzměna, Česká odborná společnost 

pro inkluzivní vzdělávání

https://osf.cz/novinarska-cena/
https://cesko.digital/
https://www.rekonstrukcestatu.cz/
https://www.eduzmena.cz/cs
https://cosiv.cz/cs/


● hledáme průkopníky a nositele konkrétních témat

● poskytujeme granty

● vzděláváme organizace i jednotlivce

● posilujeme spolupráci a hledáme synergii tak, 

abychom maximalizovali dopad naší práce i práce 

našich partnerů

Náš způsob práce



Neformální vzdělávání 
a spolupráce s knihovnami jsou témata 
i pro Nadaci OSF 
→ program
Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím 



Co děláme? (1) 

● FINANČNÍ PODPORA: 2 grantové výzvy Mediální vzdělávání v 

knihovnách 2021 & Neformální vzdělávání v knihovnách 2022

● INSPIRACE A SÍŤOVÁNÍ: Slack Mediální vzdělávání, série volně 

dostupných článků v časopise Čtenář (seznam zde),…

● VZDĚLÁVÁNÍ: PR webináře, Cyklus mediálního vzdělávání v 

knihovnách (pilotní běh 2021/2022) → další běh v roce 2023

https://osf.cz/grant/neformalni-vzdelavani-v-knihovnach-2022/
https://join.slack.com/t/mvkomunita/shared_invite/zt-yq54ux34-PYj_jXgcqP4OqHiA8A8UfA
https://koncepce.knihovna.cz/udrzitelnost-a-medialni-gramotnost-jako-spolecna-temata-knihoven/


Co děláme? (2)

● SPOLUPRÁCE na Komunikačním tématu knihoven 2022/24: 

Mediální gramotnost, spolupořádání Mediálního pikniku pro 

ředitelky a ředitele knihoven (14. října, ZOOM)

● SDÍLENÍ znalostí a příkladů dobré praxe na  → novém wiki-portálu 

Mediální vzdělávání → na webu Co dokáže knihovna

#mediální_gramotnost, #jazyky,… 

● OCENĚNÍ Bibliotheca inspirans, ve spolupráci s ČS

→ Mediální vzdělávání (2022), Knihovny komunitní (2023)

https://koncepce.knihovna.cz/udrzitelnost-a-medialni-gramotnost-jako-spolecna-temata-knihoven/
https://forms.gle/gWHHCs7s69L1tpT89
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Medi%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost
https://codokaze.knihovna.cz/
https://osf.cz/2022/09/15/oceneni-bibliotheca-inspirans-letos-ziskalo-7-knihoven-napric-ceskem-za-originalni-zpusoby-medialniho-vzdelavani/


Rozumět si navzájem – v knihovnách to jde

● ukrajinské knihovny a jejich role (více zde)
● aktuální potřeby Ukrajinců v Česku

→ kurzy českého jazyka

→ mezikulturní a komunitní akce 

→ informační podpora a základy občanského 
vzdělávání (např.  fungování místních samospráv, 
úřadů, otázky pracovněprávních vztahů, vzdělávacího 
systému atd.)

→ volnočasové aktivity

https://osf.cz/2022/09/12/rozumet-si-navzajem-%e2%81%a0-v-ceskych-i-ukrajinskych-knihovnach-to-jde/


Grantová výzva 
Neformální vzdělávání v 

knihovnách 2022



● pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního 

vzdělávání (s důrazem na mediální vzdělávání)

● posilování soudržnosti místních komunit 

● zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování lidí 

z Ukrajiny

Co chceme podpořit?



● přípravu, pořádání a evaluaci vzdělávacích, volnočasových a 

integračních aktivit, zaměřených na příchozí z Ukrajiny (i další 

menšiny a členy místní komunity) nebo na jejich aktivní zapojení 

do jiných vzdělávacích aktivit knihovny

● přípravu, pořádání a evaluaci aktivit, které rozvíjejí mediální, 

digitální a informační gramotnost, kritické myšlení, 

schopnost vést dialog, s porozuměním pracovat s informacemi 

a mediálními obsahy

Grant lze využít 



● veřejnost

→ například příchozí z Ukrajiny, obyvatelé s jiným mateřským 

jazykem než je čeština, dospělí, senioři, rodiče na 

mateřské/rodičovské, další pečující osoby + děti a dospívající

● knihovnická obec

→ například sdílení a výměna zkušeností a znalostí, 

vzdělávání, workshopy, odborné konzultace, inspirační 

aktivity a cesty

Cílové skupiny



S kým se spojit? Kde se inspirovat? (UA)

● série webinářů Role knihoven v integraci nově příchozích z 
Ukrajiny

● portál Knihovny Ukrajině
● portál Pomáhej Ukrajině
● seznam organizací podporující migranty, cizince či žáky s odlišným 

mateřským jazykem (včetně jejich působnosti v krajích)
● materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka (Inkluzivní 

škola/META), metodiky od NPI (například Metodika české animace)
● spolupráce s Wikimedia ČR na tvorbě a editaci článků (například v 

kontextu ukrajinské kultury či pojmů spojených s mediální 
gramotností) a další, ….

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPdxTclz4UKr3YOzrukVKyZ4tsRpoCG1
https://ukrajina.knihovny.cz/
https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky/3a0731d3-2102-4a7b-a5c4-096e0876f10b
https://inkluzivniskola.cz/dalsi-organizace
https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-pro-vyuku
https://pavelbednarik.org/2022/06/30/metodika-ceske-animace-nejen-pro-ukrajinske-deti/
https://www.wikimedia.cz/cs


● průběžně aktualizovaná databáze organizací, projektů, lektorek a 
lektorů působících v oblasti mediálního vzdělávání

● série volně dostupných článků Mediální vzdělávání v knihovnách v 
časopise Čtenář: 1, 2, 3, 4, 5, …

● platforma Slack: Mediální vzdělávání
● facebooková skupina Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy
● blok přednášek na konferenci Knihovny současnosti 2022: 

Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec
● #medialnigramotnost na portálu Co dokáže knihovna
● wiki-portál Mediální gramotnost
● plakát Informace jsou jako jahody, metodický materiál Jak vznikají 

zprávy a jak si je snadno ověřit, ….

S kým se spojit? Kde se inspirovat? (MG)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ye6uA_GGo7HAXx86cqdo4EJI3VCK0_r0Hy2zD8rxbZI/edit#gid=0
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3587
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3614
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3643
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3659
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3679
https://join.slack.com/t/mvkomunita/shared_invite/zt-yq54ux34-PYj_jXgcqP4OqHiA8A8UfA
https://join.slack.com/t/mvkomunita/shared_invite/zt-yq54ux34-PYj_jXgcqP4OqHiA8A8UfA
https://www.facebook.com/groups/medialnivychova/about/
https://sdruk.cz/medialni-vzdelavani-v-knihovnach-neni-bily-nosorozec/
https://codokaze.knihovna.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Medi%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost
https://osf.cz/wp-content/uploads/2021/09/OSF_plakat_jahody-A3-tisk_na_spad.pdf
https://osf.cz/wp-content/uploads/2021/06/metodika-jak-vznikaji-zpravy-a-jak-si-je-snadno-overit.pdf


● celková alokace na výzvu: 500 000 Kč

● výše jednotlivých grantů: 10 000 – 100 000 Kč

→ Grant bude příjemcům vyplacen do 1 měsíce po uzavření smlouvy.

→ Finanční spoluúčast není podmínkou.

Kolik peněz lze žádat?

Kdo může podat žádost?
● veřejná knihovna, knihovník/knihovnice (fyzická osoba)

Kdy projekt uskutečnit?

● listopad 2022 – červen 2023



● náklady přímo související s pořádáním akce 

● vzdělávání knihovnic a knihovníků

● pronájem potřebné techniky na akci

● zajištění online přenosu akce

● propagace akce

● příprava či tisk podpůrných nebo vzdělávacích materiálů 

(včetně nákupu tematických knih) 

● tvorba či optimalizace webových stránek nebo aplikací 

● nepřímé náklady nejsou uznávány

Co lze pokrýt z grantu?



● získání zpětné vazby od účastníků 

akce a vyhodnocení výsledků a dopadu 

projektu 

● účast na PR webináři s Klárou 

Mouchovou pořádaném Nadací OSF 

(listopad)

Povinné součásti podpořených projektů



● zaměření projektu na cíle výzvy

● záměr a popis aktivit

● znalost a specifikace cílové skupiny

● využití výstupů a výsledků aktivit v budoucnu (udržitelnost)

● efektivní a hospodárný rozpočet

Podle čeho budou žádosti hodnoceny? (1)



● minimálně 30 % z celkové částky v této grantové výzvě je 

určeno pro knihovny menších měst a obcí

● mezi priority patří také dlouhodobější spolupráce knihovny 

s lokální komunitou, organizací, školou, …

● výhodou je projekt obsahující několik na sebe navazujících 

akcí či naváznost projektu na stávající programy knihovny

Podle čeho budou žádosti (také) hodnoceny? (2)



● uzávěrka je v pondělí 17. října 2022 ve 12:00

● formulář obsahuje anglickou anotaci projektu

● žádost se podává online v systému Grantys

● systém Grantys vyžaduje registraci

Formuláře, uzávěrky a jiné radosti



Kontakty a odkazy

https://granty.nadaceosf.cz

https://osf.cz

Tereza Lišková 

tereza.liskova@osf.cz

tel. 604 270 405

Petr Svatoš – IT Manager 

podpora.grantys@osf.cz

tel. 226 227 733

Barbora Hořavová

barbora.horavova@osf.cz

https://granty.nadaceosf.cz/
http://null
mailto:barbora.horavova@osf.cz
mailto:barbora.horavova@osf.cz

