Minigranty – jaro 2022
Žadatelé v jarním kole osobně představili projekty na jednání správní rady Nadační fondu příznivců
GNA dne 26. 5. 2022 v 15,30 h.
Minigrant č. 1/2022 – Plejády VI.
Předkladatel: Kateryna Dobrenka, Martin Rosenberg, garant: Martin Špaček
Požadovaná částka: 9.500,- Kč
Akce Plejády se již stala na GNA tradicí, 27. 9. 2022 by měl proběhnout již 6. ročník přednáškového
dne zajímavých osobností, který si už získal popularitu a těší se velkému zájmu studentů. V rámci
akce proběhnou přednášky ze světa vědy, techniky a humanitních věd, které si studenti vyššího
gymnázia vyberou podle zájmu. Finanční podpora bude použita na nákup drobných dárků a
občerstvení pro přednášející, výrobu propagačních materiálů (plátěných tašek), kancelářské potřeby
a realizaci doprovodného programu.
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 9.500,- Kč.
SR oceňuje snahu studentů o udržení úrovně kvality projektu, o něco vyšší náklady než v minulých
letech jdou na vrub zvýšené ceně propagačních předmětů. SR hodnotí projekt jako velmi přínosný. SR
očekává zpracování dokumentace akce pro další prezentaci v rámci školy i mimo ni.
Minigrant č. 2/2022 – OLMUN 2022
Předkladatel a garant: David Reynolds
Požadovaná částka: 280 EUR (cca 7.100 Kč)
Předkladatel a garant v jedné osobě se nedostavil bez omluvy k projednávání, minigrant nebyl
schválen. Bylo doporučeno změnit žádost z žádosti o minigrant na žádost o příspěvek – jedná se o
účastnický poplatek studentů na akci simulující jednání Společnosti národů v Oldenburgu.
Minigrant č. 3/2022 - English Drama Club
Předkladatel a garant: Emily Bednářová
Požadovaná částka: 6.000,- Kč
Předkladatelka a garantka v jedné osobě se nedostavila bez omluvy k projednávání, minigrant nebyl
schválen.
Minigrant č. 4/2022 – Školy – vyslanci Evropského parlamentu
Předkladatel: Mia Marie Mendelová, Veronika Havlová, garant: Viktor Veselý
Požadovaná částka: 1.950,- Kč
„Školy- vyslanci Evropského parlamentu“ je program, jehož cílem je zvýšit povědomí studentů o
Evropské unii. Zapojení studenti – „vyslanci“ - se snaží prostřednictvím různých aktivit přiblížit a
vysvětlit fungování EU ostatním studentům. Pod vedením „vyslanců“ proběhly na GNA dvě simulace
jednání evropských orgánů, beseda s europoslancem Mikulášem Peksou, edukativní kvízy o EU, byly
vytvořeny informační materiály včetně nástěnky a instagramového profilu @alej.euvyslanci.
Vyjádření SR: minigrant byl schválen v požadované výši 1.950,- Kč..
SR oceňuje zájem studentů o zapojení do projektu a příznivě hodnotí ohlasy, doporučuje pokračování
projektu na GNA. SR očekává další prezentace projektu v rámci školy i mimo ni.
Zpracovala Iva Dudová
30. 5. 2022

