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Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
vychází za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost:

View this email in your browser

CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239 a Úřadu vlády České
republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

INFOSERVIS AVPO ČR
11. 7. 2018
Informační servis vydáváme každé dva týdny. Obsahuje stručné informace o aktivitách AVPO ČR,
pozvánky a další upozornění na chystané události. Určen je členům asociace.

Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb nebo aktivit AVPO ČR včetně Značky spolehlivosti,
kontaktujte nás na adrese avpo@avpo.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Proč být členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR?

Co zaznělo na letošní konferenci

Pracovník roku 2018 v sociálních

ICFO v Mexiku?

službách
Návrhy kandidátů na ocenění Ústeckého kraje je

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345

1/11

12. 11. 2018

Edit Template | Mailchimp

možné posílat nejpozději do 29. června 2018.
Podaný návrh musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul navrhovaného
kandidáta, datum narození, přesnou
adresu bydliště včetně PSČ, telefonický
kontakt, emailový kontakt;
profesní životopis navrhovaného
kandidáta, který musí v době podání
Shrnutí letošního mezinárodního setkání správců

návrhu působit v sociálních službách

značek spolehlivosti pro neziskové organizace

minimálně 1 rok;

naleznete na našem webu v článku Konference
ICFO byla letos zaměřena na posilování důvěry
dárců a v rozhovoru s naším kolegou Alešem
Mrázkem, který se setkání v Mexiku účastnil.

podrobné zdůvodnění podávaného
návrhu ze strany navrhovatele (viz
upozornění dále);
název a adresu poskytovatele sociálních
služeb, u kterého kandidát působí přesné

Nabídka prostor pro členy AVPO ČR

označení (jméno, příjmení, přesnou
adresu bydliště včetně PSČ, telefonický
kontakt) a podpis navrhovatele, popř.
navrhovatelů, včetně emailového
kontaktu;
souhlas navrhovaného kandidáta s
nominací a s tím, že v případě
vyhodnocení bude zveřejněno jeho
jméno, případně některé údaje související

Hledáte prostor pro pracovní setkání nebo menší
akci (seminář, kulatý stůl, zasedání) v blízkosti
centra Prahy? Pak se obraťte na nás! AVPO ČR

s jeho profesní kariérou a důvody uznání
vč. fotodokumentace.
Více informací

nabízí svým členům bezplatné zapůjčení
zasedací místnosti. Kapacita místnosti je 12
osob, v případě potřeby zapůjčíme i vybavení,

Vytvořili jsme pro vás novou

jako je dataprojektor nebo flipchart. Každá z

facebookovou skupinu Členové

členských organizací může nabídku využít

AVPO ČR a držitelé Značky

jednou do roka, opakované využití je po

spolehlivosti

vzájemné dohodě. V případě zájmu nás

Uzavřená skupina bude sloužit k rychlé výměně

kontaktujte prostřednictvím e-mailové

informací a upřesňování stanovisek, sdílení

adresy kancelar@avpo.cz nebo na telefonním

nabídek, pozvánek atd. Prosíme všechny členy

čísle 212 245 240.

AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti, aby
se stali jejími členy. Adresa skupiny
je: https://www.facebook.com/groups/322782831

Nabídka koučovacích rozhovorů

549509/

Kouč Martin Župka nabízí 45 minutové rozhovory,
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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ve kterých budete mít možnost se zaměřit na
témata, která aktuálně řešíte. V průběhu

Vzdělávání a kurzy pro sociální

rozhovoru vás kouč bude podporovat ve vašem

služby

vlastním přemýšlení a hledání odpovědí. Pomůže
vám tak objevit váš potenciál a nacházet
možnosti pro změnu.
Pokud máte o koučovací rozhovory zájem,
kontaktujte nás na adrese avpo@avpo.cz.

Nabídka vzdělávání pro sociální pracovníky a
neziskovky s 10 % slevou pro členy AVPO ČR.
Kurzy vycházejí z aktuální praxe neziskových

Blesk Srdce pro vás

organizací.
Agentura aktuálně nabízí uzavřené i otevřené
jednodenní kurzy, akreditované pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních službách na
témata efektivní komunikace, práce se seniory,
agresivními či imobilními klienty, ale i
projektového fundraisingu.

Také v tomto roce pokračuje charitativní program
deníku Blesk, ve kterém mohou vybrané
neziskové organizace získat velmi zajímavý
mediální prostor na webovém portálu i v tištěné
verzi novin. Pokud máte o účast v programu
zájem, kontaktujte přímo ředitelku AVPO ČR
Moniku Jindrovou na adrese: jindrova@avpo.cz.

Nabídka odborných seminářů pro
neziskové organizace
Společnost 22HLAV, s.r.o. nabízí pro následující
měsíce řadu seminářů, které se týkají
problematiky daní a účetnictví pro neziskové
organizace. Stranou samozřejmě nezůstane ani
problematika EET. Semináře povede Miroslava
Nebuželská a další odborníci z 22HLAV.
Více informací

Chceme, aby kurzy vycházely z vaší reálné
poptávky a potřeby a byly přínosem pro váš
osobní i profesní rozvoj.
Odpovězte nám, prosím, na pouhé 4 otázky
na tomto odkazu: DOTAZNÍK
Aktuální témata a místa kurzů:
https://www.facebook.com/vzdelavanijanotova/

Google Earth pro neziskové
organizace
Máte rádi mapy? A chtěli byste je využít také v
práci vaší neziskové organizace? Tak to budete
mít radost z novinky, kterou Google zařadil do
programu Google pro neziskové organizace.
Google Earth pro neziskové organizace nabízí
měsíční kredit 200 dolarů zdarma na prémiový
přístup ke Google Maps API, možnost
zajímavých datových vizualizací, 360° snímky a
mnoho dalšího. Více informací o novince

Publikujte vaše příspěvky v on-line
verzi časopisu Umění darovat!

naleznete přímo na stránkách Google for
Nonprofits.

Zahájili jsme spolupráci s webovou verzí
časopisu, která navazuje na tištěnou formu.
Časopis Umění darovat vychází s cílem
obnovovat a rozvíjet filantropii v ČR.
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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Vydavatelem tohoto periodika je Nadace Via.

GDPR

Členové AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl.

mohou získat prostor pro příběhy svých klientů a

General Data Protection Regulation neboli

jiné články, které ukazují, jak dary pomáhají.

GDPR) vstoupilo v účinnost již na konci května.

Součástí článku by mělo být i vyjádření, proč je

Text nařízení je v některých ohledech obecný a

organizace členem AVPO ČR, případně co jí

nepříliš jasný, proto stále vzniká celá řada

přináší Značka spolehlivosti.

výkladových stanovisek. Doporučení a

Pro více informací o možnostech prezentace nás

stanoviska skupiny WP29 můžete již několik

kontaktujte na e-mailové

měsíců najít na stránkách Úřadu pro ochranu

adresejindrova@avpo.cz.

osobních údajů, oborově zaměřené výklady však
už vydala i některá ministerstva, včetně
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),
souhrn doporučených postupů a vzory některých
potřebných formulářů naleznete na webových
stránkách MPSV.

Zapojte se do druhého ročníku Meet
and Code!
Máte rádi programování, digitalizaci a podobná
témata? A pracujete s dětmi a mládeží? Pak
zrovna pro vás je tu už druhým rokem iniciativa
Meet and Code, která chce finančně podpořit
organizaci digitálních a programovacích akcí
realizovaných během Evropského týdne
programování (6. - 21. října).
Ať už je to robotická dílna, kurz k základům
programování nebo třeba film o umělé inteligenci,
na to vše můžete získat až 400 EUR. Projekty
přihlašujte do 15. září na meet-and-code.org.
Tamtéž najdete také detailní podmínky a
pravidla!

POZVÁNKY

18. - 21. 7.
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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Festival Colours of Ostrava boří

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ: Aktuální trendy

bariéry!

v dárcovství a hodnocení

Díky projektu Colours bez bariér si festival letos
mohou užít také návštěvníci se zrakovým a
sluchovým postižením! Naše členská organizace
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé,
o.p.s. u toho nebude chybět!
Více informací

neziskovek
Náš kolega Aleš Mrázek se s vámi podělí o své
zkušenosti z mezinárodní odborné konference a
valné hromady mezinárodní asociace ICFO,
které letos v květnu proběhly v Mexiku.
Diskutovat budeme například o následujících
tématech:
Jak čelit klesající důvěře v neziskový sektor?

15. 8.
SPRÁVNÍ RADA – PRAKTICKÝ
PRŮVODCE
Správní rada je užitečný nástroj pro firmy i
neziskové organizace. Dobře fungující správní
rada zvyšuje hodnotu společnosti – snižuje rizika
špatných rozhodnutí, usnadňuje přechod majitelů

Kde je důvěra v neziskovky nejvyšší a proč?
Ovlivňuje důvěru v neziskové organizace i
politická situace?
Jak přistupovat k vlastní transparentnosti?
Proč je důležité mluvit srozumitelně o přínosech
naší práce a jak na to?
Více informací a registrace

z výkonné do nevýkonné role, zvyšuje
důvěryhodnost pro investory a pomáhá řediteli a
jeho týmu ve strategickém
směřování.Jednodenní, prakticky zaměřený
seminář nabídne praktický pohled na
problematiku správních rad. Účastníci se
seznámí s prací správní rady a kritickými
momenty při jejím zakládání a rozvoji. Seminář je
určen pro členy správních rad a ředitele

4. 8. - 1. 9.
Hudební léto v Jezeří 2018
Festival Hudební léto v Jezeří navazuje na
slavnou hudební tradici zámku, jeho pořadatelem
je naše členská oranizace Spolek pro zvelebení
staré hudby.
Více informací a vstupenky

neziskových organizací.
Místo: Kavárna Bílá vrána, Ve Smečkách 604/5,
Praha 1
Více informací a registrace

9. 9.
Výstava: Toulcův dvůr a Hostivař za
první republiky
Vzpomínky pana Ing. Františka Toulce na

29. 11.
KONFERENCE: Neziskové
organizace v roce 2019
Cílem konference je diskutovat o aktuálních
tématech v oblasti neziskového sektoru, tj.
aktuální situace v legislativě, výhled na další
období, vize, záměry, očekávané změny a rizika.
Konference se zúčastní zástupci státu,
jednotlivých neziskových organizací, odborového
svazu, odborníci, politici.

hostivařský dvůr (v té době Zemský) a Hostivař
za první republiky doplňují fotografie a obrázky
Akademického malíře Jaroslava
Chudomela.Hostivař se v druhé polovině 20.
století velmi proměnila. Řadu statků nahradily
panelové domy a úrodnou půdu sídliště. Výstavu
si můtete prohlédnout až do 9. 9.v budově
Špýcharu.
Adresa: Kubatova 32/1, Toulcův dvůr, Praha 10
Více informací

Místo: Kongresové centrum Vavruška (Palác
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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Charitas), Karlovo náměstí 5, Praha 2
Účastnický poplatek: 490 Kč
Více informací a registrace

ZASTUPOVÁNÍ ZÁJMŮ

Příprava dalšího programového období EU
Připomínkovali jsme tématické oblasti a podoblasti vycházející z Národní koncepce realizace
kohezní politiky po roce 2020. Připomínkovaný materiál bude sloužit jako podklad pro nastavení
.operačních programů v novém programovém období EU 2021 - 2027

Příprava Globálního grantu pro NNO
AVPO ČR se podílí na přípravě Globálního grantu pro nestátní neziskové organizace, který by v
novém programovém období EU 2021 - 2027 měl doplňovat operační programy. Hlavním smyslem
Globálního grantu by měla být podpora malých projektů neziskových organizací. Oproti běžným
dotacím EU by podpora z Globálního grantu měla být spojena jen s minimální administrativou. Na
podnět AVPO ČR byla mezi podporované oblasti zahrnuta i oblast sociální inkluze. 10. 7. 2018
proběhlo na Úřadu vlády ČR první jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, kde
.jsme hledali možnosti nastavení Globálního grantu

Sběr podnětů k novelizaci zákona o DPH
Ministerstvo financí vyzvalo k zasílání podnětů k chystané novele zákona o dani z přidané hodnoty.
AVPO ČR v souladu s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) navrhuje hledat
možnosti minimalizace odvodů DPH v souvislosti s dobrovolnickou prací zaměstnanců firem.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY

Hl. m. Praha: Grantový program k

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré

výročí 100 let vzniku ČSR a 25 let ČR

vůle: Senior

Program podporuje akce či projekty spojené s

Cílem programu je podpora kvalitních projektů,

výročím 100 let vzniku samostatného

které usnadňují seniorům život v zařízeních

československého státu a 25 let České republiky.

pečujících o seniory. Jedná se zejména o

Žadateli jsou právnické nebo fyzické osoby.

zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou,

Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 9. 2018

demencí a dalšími neurologickými

Více informací

onemocněními, hospice, pro seniory v sociálněošetřovatelských centrech. Vhodnými žadateli
jsou obecně prospěšné společnosti, občanská

Laboratoř Nadace Vodafone

sdružení, církevní právnické osoby.

Aktuální ročník inkubačního a akceleračního

Uzávěrka příjmu žádostí: 20. 9. 2018

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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programu bude zaměřen na podporu projektů v

Více informací

sociální oblasti. Přihlásit se mohou jak jednotlivci,
tak týmy s již hotovým nápadem nebo projektem,
který chtějí rozvinout, ale i osoby nebo týmy,

Program překlenovací pomoci 3P

které mají chuť řešit závažné společenské

VYHLAŠOVATEL: Nadace rozvoje občanské

problémy, ale nemají žádné konkrétní téma. Stačí

společnosti

mít jen nápad - neziskovku nebo firmu mít

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v

nemusíte. Během 9 měsíců programu dostávají

rámci programu již desátým rokem pomáhá

týmy při vývoji svých nápadů rady a konzultace

neziskovým organizacím předfinancovat projekty

od zkušených mentorů a podnikatelů, 150 000 Kč

podpořené z veřejných zdrojů formou návratných

na vývoj svého produktu, přístup k investorům a

nadačních příspěvků.

další marketingovou podporu.

Způsobilými žadateli jsou spolky, obecně

Uzávěrka příjmu přihlášek do 30. 9. 2018.

prospěšné společnosti, účelová zařízení církve,

Více informací

nadace, nadační fondy, ústavy, příspěvkové
organizace a sociální družstva, působící
především v oblasti: občanská společnost a

Výzva na podporu sociálních

neziskový sektor, programy pro děti a mládež,

inovací:

sociální služby, vzdělávání, lidská práva a

OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ

multikulturní společnost, ochrana životního

VYUŽITELNÝCH VE VEŘEJNÉ

prostředí a sociální podnikání.

SFÉŘE (číslo výzvy 082)

Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve

Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání

výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od

sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v

4 do 12 měsíců.

tematických oblastech. Ve výzvě 82 jde o

V roce 2018 jsou uzávěrky příjmu žádostí

nalezení projektů, které řeší přetrvávající nebo

plánovány ve dnech:

hrozící společenské problémy, které se doposud
v České republice nepodařilo vyřešit. Chceme
vás podpořit při navrhování, rozvíjení, ověřování
a prosazování nových přístupů k řešení těchto

24. 9.
5. 11.
Více informací

problémů. Důraz bude kladen na:
Partnerství a tvorbu řešení v úzké
spolupráci s relevantními aktéry. Ať už se
jedná o veřejnou správu nebo cílovou
skupinu, pro kterou řešení připravujete, je
důležité, aby byli vašimi plnohodnotnými
partnery a aby se na vývoji řešení
podíleli.
Evaluaci. Je třeba, abyste věrohodně
ověřili a prokázali, zda Vaše řešení
funguje či nefunguje a za jakých
podmínek. V této výzvě klademe na
evaluaci vysoké nároky. Cílem evaluace
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345

Podpora fundraisingu neziskových
organizací v Pardubickém kraji
Záměrem vyhlášeného programu je zajištění
větší finanční stability a nezávislosti neziskových
organizací a podpora schopnosti získávání
finančních prostředků pro jejich činnost
prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je
podpora neziskových organizací prostřednictvím
dotace na činnost fundraisera dané organizace,
jehož úkolem je získání finančních a
nefinančních prostředků nutných pro zajištění
činností organizace nebo pro realizaci
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projektu je kauzální ověření dopadu

přihlášeného (zejména inovativního) projektu.

intervence na cílovou skupinu.

Předpokládaný celkový objem penžních

Advokační práci. Prosazování nových

prostředků vyčleněných na program: 500 000 Kč.

řešení není jednoduché. Kromě toho, že

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč,

by Vám k prosazení mělo napomoci

maximální výše 80 000 Kč na projekt.

dobré ověření fungování a spolupráce s
klíčovými aktéry, chceme, abyste na

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 12. 2018
Více informací

možnost dalšího využití řešení mysleli po
celou dobu projektu a podporujeme a
vyžadujeme promyšlenou advokační
práci.

Operační program Praha - pól růstu:
Výzva č. 38: Podpora vzniku a
rozvoje sociálních podniků a

Uzávěrka příjmu žádostí: 18. 12. 2018

chráněných pracovišť

Více informací

Výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních
podniků, včetně podniků propojujících své
sociální podnikání s různými formami sociálních

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ

služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením)

OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 75:

či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena

DEINSTITUCIONALIZACE

na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

PSYCHIATRICKÉ PÉČE II

Ukončení příjmu žádostí: 23. 1. 2019

Podpora se zaměřuje na zřizování nových či

Více informací

rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví,
stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ

služby a na psychiatrické ambulance s

OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 71:

rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž

DEINSTITUCIONALIZACE

zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

PSYCHIATRICKÉ PÉČE -

Projekty budou realizovány na celém území ČR

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

mimo území hl. m. Prahy.

Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2020

rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování

Více informací

komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví,
stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické
služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou
péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních
komunitních týmů. Všechny podporované aktivity
a další podmínky pro předložení žádosti o
podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022
Více informací

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345
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PRŮBĚŽNÉ VÝZVY

Fulbright-Masarykovo stipendium

Nadace J&T

pro neziskový sektor

Nadace rozděluje podporu v následujících

Cílem programu je prostřednictvím pobytů

grantových programech:

zástupců neziskové sféry z České republiky v

Náhradní rodinná péče

USA podpořit rozvoj tohoto sektoru u nás,

Právnické i fyzické osoby mohou podávat žádosti

obohatit kontakty mezi českými a americkými

průběžně.

organizacemi a pomoci získat znalosti a

Pomoc v nouzi

zkušenosti s prací neziskových organizací v

Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,

zemi, kde jsou tradičně velmi silné a dobře

pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá

fungující.

grantová řízení.

Více informací

Handicapovaní a nemocní
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,
pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá

Benefice s Divokými husami

grantová řízení.

Nadace Divoké husy podporuje fundraising

Hospicová péče

neziskových organizací. Grant má podobu

Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze

zdvojení výtěžku dobročinné akce. Při dodržení

pro právnické osoby.

podmínek lze tento grant čerpat až dvakrát za

Osvěta a vzdělávání

kalendářní rok. Grant (nadační příspěvek) musí

Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze

být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo

pro právnické osoby.

klientům předkládající organizace (např. materiál,

Více informací

pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy,
ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály
apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování.

Grantový program Nadace Agel

Více informací

Nadace Agel prostřednictvím své činnosti
přispívá zejména na: nákup zdravotnických,
kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady

TechSoup Česká republika

na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v

Sdružení VIA poskytuje v rámci programu

lázních a léčebných zařízeních; rozvoj zdravotní

TechSoup ČR software i hardware od IT firem pro

péče, diagnostických a léčebných metod;

český neziskový sektor. Je také výhradním

vybavení zdravotnických a neziskových

poskytovatelem služeb Microsoft; kromě toho

organizací; a to s cílem zlepšovat podmínky a

nabízí i produkty od Adobe, Cisco, Zoner a

prostředí pro pacienty a klienty.

dalších.

více informací

Více informací

Fond pomoci

Fond malých projektů: Rozvoj

Společnost Siemens uděluje každý měsíc 100

potenciálu přírodních a kulturních

000 Kč na podporu charitativních projektů;

zdrojů pro podporu zaměstnanosti

jedná se především o instituce, které
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=133345

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje
9/11

12. 11. 2018

Edit Template | Mailchimp

pomáhají dětem a lidem se zdravotním

Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu

postižením či sociálními problémy. O udělení

mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce

grantu rozhoduje komise složená ze zástupců

INTERREG V-A Česká republika-Polsko pro

neziskového sektoru a jednoho zástupce
společnosti Siemens. Kromě celostátního
kola jsou pořádána ještě kola regionální, která
ovšem platí pouze v okolí 20 km od
odštěpných závodů Siemens (Brno,
Mohelnice, Frenštát pod Radhoštěm a

období 2014–-2020. Jedná se o jednu kontinuální
výzvu na celé dotační období.
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně.
Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících
výborech, ke kterým jsou projektové žádosti

Trutnov). Tyto projekty ještě v letošním roce

přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek pro

nebyly otevřeny, o jejich dostupnosti Vás

odevzdání. Fond mikroprojektů je nástrojem

budeme včas informovat. V případě, že

určeným pro podporu projektů s menším

projekt neuspěje v celostátním kole, lze ho

finančním objemem, které mají dopad na

přihlásit i do kola regionálního, nikoliv však

příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty

naopak.

jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje

Více informací

mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových
a kulturních aktivit a občanských iniciativ.

Nadace Jistota (Nadace Komerční
banky, a.s.)
Nadace Jistota se již více než dvě desítky let
podílí na péči o hendikepované v průběhu celého
jejich života. Část jejích projektů se zaměřuje na

Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem
je zlepšení infrastruktury daného území, zejména
v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s
přeshraničním dopadem.
Více informací

ranou péči, rozsáhlou podporu poskytuje Nadace
organizacím, které pomáhají lidem sociálně či
zdravotně znevýhodněným. Nadace také
podporuje oblast hospicové péče, čímž okruh
života uzavírá. Nadace tak představuje zdroj
finančních prostředků pro pomoc v průběhu
celého lidského života.
Více informací

Nadace České spořitelny
Nadace efektivně a dlouhodobě pomáhá při
řešení závažných společenských témat, jako jsou
problémy seniorů či prevence, boj s drogovou
závislostí a zároveň se také zasazuje o rozvoj
komunit a životního prostředí. Hlavní účel nadace
je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací
ve vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích
ke zdravé společnosti, ve které každý může
rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít
spokojený život.
Více informací

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. vychází v rámci projektu "AVPO ČR
– profesionální služby pro servisní NNO", podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, Reg. č.
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.
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Upozornění:
AVPO ČR využívá pro fakturaci aplikaci Fakturoid (www.fakturoid.cz), která automaticky rozesílá
vystavené faktury. Prosím nelekněte se, pokud vám přijde faktura ke stažení s textem:
Vystavili jsme pro Vás fakturu 2018-0018, najdete ji na https://app.fakturoid.cz/avpo/...
Za její úhradu předem děkujeme!
Není to spam, i když adresa odesílatele je podivná:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR z.s. <mail+avpo@fakturoid.cz>.

Děkujeme! Tým AVPO ČR

PROPOJTE SE S AVPO ČR
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