STIPENDIUM
PRO VĚDKYNĚ – MATKY
Cílem projektu je umožnit ženám - matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí
stále především záležitostí žen. Vědkyně – matky jsou oproti bezdětným či vědcům, kteří mají péči o děti zajištěnou
(obvykle matkou), v nevýhodě. Vědkyně – matky mívají nižší příjmy kvůli potřebě dělit čas mezi péči o dítě a vysoce
konkurenční a duševně náročnou vědeckou práci. Nemohou si proto dovolit hradit pobyt dítěte v předškolních
zařízeních, což by jim uvolnilo čas a mentální prostor, který by mohly plně věnovat vědecké práci. V některých
případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak přichází o velmi
nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich
profesní růst. Projekt vznikl díky podpoře společnosti MIBCON.
Stipendium by mělo vědkyním – matkám alespoň částečně pomoci překlenout náročné období na počátku
jejich profesní kariery. Úspěšné žadatelky získají příspěvek ve výši 80 tis. Kč.
Částka bude vyplacena na základě smlouvy o nadačním příspěvku, a může být využita dle uvážení příjemkyně
stipendia; primárně na pokrytí nákladů spojených s péčí o děti (příspěvek na školku, hlídání dítěte či pomoc
v domácnosti) nebo jiným způsobem, který přispívá k rozvoji vědecké kariéry (odborná literatura, jazyková korektura
odborného článku atd.).

UCHAZEČKA MUSÍ SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY
• pečovat o jedno či více dětí do 4 let;
• musí být studentkou pregraduálního
či doktorského studia;
• zabývat se výzkumem souvisejícím
s Alzheimerovou chorobou či dalších
neurodegenerativních onemocnění,
a to ve kterémkoliv oboru vědy – od
biomedicíny, přes humanitní a sociální
obory, techniku až k umění;

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM
Žádost se podává v elektronické podobě do 10. 7. 2022 na e-mailovou adresu sekretariat@alzheimernf.cz.
Pokud Vám do dvou pracovních dnů nepřijde potvrzení přijetí žádosti, kontaktujte nás prosím telefonicky:
+420 777 003 983.

Žádost musí obsahovat (vše v češtině):
• profesní životopis s přehledem o zapojení do grantové činnosti v rámci tuzemských i zahraničních grantů
a uvedením vybrané publikační činnosti (v maximálním rozsahu 1–1,5 strany A4, font 12, řádkování 1,5);
• vlastní popis výzkumného projektu, na kterém uchazečka pracuje, včetně zdůvodnění jeho přínosu a krátký
popis budoucích profesních vědeckých cílů žadatelky (max. 2 strany A4 ve standardním formátování);
• čestné prohlášení o počtu dětí, s datem jejich narození;
• popis rodinné situace – např. matka samoživitelka;
• stručný popis využití případné přidělené finanční podpory – např. úhrada za jesle apod.;
• doporučení školitele a jedné nezávislé osoby – vědce v ČR nebo zahraničí, která pracuje v oboru nebo v oboru
příbuzném.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Po ukončení přijímání žádostí může být v případě potřeby uchazečka kontaktována a požádána o doplnění informací.
Poté správní rada ANF tajným hlasováním rozhodne o přidělení stipendia.
Všechny uchazečky budou o výsledcích výběru informovány do 31. 7. 2022. Následně bude s vybranými
uchazečkami uzavřena smlouva o nadačním příspěvku (stipendiu), který budou moci čerpat od srpna 2022.
O celém projektu bude Alzheimer nadační fond informovat na svých webových stránkách a sociálních sítích.

POVINNOSTI PŘÍJEMKYŇ STIPENDIA
1.
Příjemkyně stipendia se ve smlouvě zaváže do konce roku 2023 odeslat vědecký rukopis do impaktovaného časopisu
jako první či korespondující autorka anebo podat nejpozději v roce 2023 žádost o vědecký grant v roli řešitelky.
2.
Příjemkyně stipendia se zaváže do konce roku 2023 podat stručnou zprávu s popisem využití stipendia, včetně
výsledků a zhodnocení projektu a informovat o případné prezentaci podpory poskytnuté Alzheimer nadačním
fondem (se seznamem výstupů, internetových a mediálních odkazů apod.).

