Nadační příspěvky schválené Nadačním fondem Věry Třebické-Řivnáčové
pro r. 2020
Správní rada schválila na nadační příspěvky pro r. 2020 částku 431.000,- Kč v následujícím
rozdělení příspěvků dle účelu:
A) Podpora studijních, badatelských, uměleckých a publikačních projektů ČCE a ETF

173.000,- Kč

• ČCE – „Sekularizace jako výzva“

15.000,- Kč

• UK ETF – „Účast na mezinárodní konferenci Annual Meeting of the Society
of Biblical Literature“

28.000,- Kč

• UK ETF – „Velikonoce v dialogu křesťanů a Židů“

50.000,- Kč

• UK ETF – „Podpora vydávání fakultního tisku“

50.000,- Kč

• Centrum biblických studií UK a AV ČR – „Čtrnáct exegezí“

30.000,- Kč

B) Podpora výchovy nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské
duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii
258.000,- Kč
• ČCE – „Setkání křesťanů Štýrský Hradec 2020“

40.000,- Kč

• ČCE – „Podpora společných romsko-českých křesťanských aktivit“

20.000,- Kč

• UK ETF – „Integrace zahraničních studentů a studentů ETF v zahraničí“

30.000,- Kč

• Oikumené – Akademická YMCA – „Podpora činnosti na rok 2020“

40.000,- Kč

• SEM v ČR – „Letní kemp mládeže Pod jednou střechou“

15.000,- Kč

• SEM v ČR – „VENITE: Prožij a použij“

6.000,- Kč

• Muzika Judaika, z.s. – „MAŽIF IX mezinárodní festival židovské hudby a kultury“

25.000,- Kč

• Ing. Ivana Dohnálková – „Česko-francouzský kurz biblické animace“

17.000,- Kč

• Scandula, Libčice – „12. ročník sborového festivalu Otevřená zahrada“

20.000,- Kč

• Škola příběhem, Církevní ZŠ Brno – „Mediální gramotnost pro Filipku“

45.000,- Kč

Správní rada posuzovala rovněž studentské žádosti – pro r. 2020 schválila částku 73.000,- Kč
na nadační příspěvky pro studenty:
• Michal Balcar – Týdenní studijní pobyt na Theologische Hochschule Elstal a Fridensau

10.000,- Kč

• Eliška Bubíková – Kurz "Psychologie pro studenty teologie" (organizace kurzu pro studenty ETF)
12.000,- Kč
• Dávid Cielontko – Účasť na medzinárodnej konferencii „International meeting of the Society of Biblical
Literature“ (ISBL) v Adelaide, Austrálii
25.000,- Kč
• Jáchym Šenkyřík – Třítýdenní pobyt v Institut dominicain d’études orientales (IDEO) v Káhiře
26.000,- Kč

