SKUPINA NARATIV vyhlašuje
částečné „peer“ stipendium
pro vzdělávací program MOŽNOSTI DIALOGU 2017/2018 (http://modi.narativ.cz/)

Je nám velkým potěšením, že pro vzdělávací program Možnosti dialogu, ročník 2017/2018, můžeme
opět nabídnout možnost částečného stipendia (tzn. finančního příspěvku na úhradu nákladů spojených
s programem) ve výši 15.000,- Kč.
Stipendium má zpřístupnit program lidem, kteří pro práci v pomáhajících profesích využívají především
svou vlastní zkušenost (např. s duševním onemocněním, závislostí, sociálním vyloučením, migrací,
apod.), a zároveň mají omezené zdroje pro vzdělávání. Mohou to být lidé, kteří zastávají pozice tzv.
peerů (placených či dobrovolných), členové akčních skupin, svépomocných hnutí, apod.
Chceme tak podpořit a ocenit lidi, kteří se rozhodli pomáhat ostatním na základě společných/sdílených
zkušeností a prožitků, a kteří se zároveň mají chuť dále vzdělávat a rozvíjet.

Náležitosti žádosti o stipendium:
1) Motivační dopis v délce 1-3 stran A4 (Čím vás vzdělávací program oslovil? Jak jej chcete využít
ve své praxi, ve svém životě? Co byste se rádi naučili díky tomuto programu?)
2) Odpovědi na následující otázky (v rozsahu ½-1 strana):
a) Předchozí vzdělání a praxe: jakými typy vzdělávání (školy, kurzy..) a praxe jste již
prošel/prošla? Byl některý z nich zaměřen na práci s lidmi?
b) Současná praxe: Jaké jsou vaše aktuální či plánované možnosti práce s lidmi? Jak při své
praxi využíváte vlastní zkušenost?
3) Předložení min. 1 doporučujícího dopisu od důvěryhodné osoby (např. nadřízený, kolega nebo
jiný odborník, který vás zná), která se vyjádří k vhodnosti a účelnosti tohoto typu vzdělávání
pro zájemce.
Prosíme o zaslání těchto materiálů na e-mail nepustil@narativ.cz, doporučující dopis musí obsahovat
telefonický či mailový kontakt na doporučující osobu. Je možné také využít obyčejnou poštu: Pavel
Nepustil, Štefánikova 63a, 612 00 Brno.
Jak bude probíhat výběr stipendistů?
O přiznání stipendia budou rozhodovat facilitátoři programu na základě zaslaných materiálů a
případných ústních pohovorů s vybranými zájemci. Základní kritéria pro posuzování žádostí jsou:






motivace zájemce k účasti v programu
předpokládaný užitek programu pro zájemce
schopnost porozumět filozofickým a teoretickým východiskům kolaborativní a dialogické praxe
předchozí vzdělání a současná praxe
požadovaná výše stipendia

Žádosti posílejte nejpozději do 10.8.2017!
Zájemci budou vyrozuměni do 20.8.2017. Program začíná 22.9. 2017.

