12. 11. 2018

Edit Template | Mailchimp

Infoservis AVPO ČR Vám přináší aktuální informace z
neziskového sektoru. 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 a za finanční podpory Úřadu
vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace.
View this email in your browser

INFOSERVIS AVPO ČR
13. 2. 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.
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Nabídka prostor pro členy AVPO ČR
Hledáte prostor pro pracovní setkání nebo menší akci (seminář, kulatý stůl, zasedání) v blízkos centra
Prahy? Pak se obraťte na nás!
AVPO ČR nabízí svým členům bezplatné zapůjčení zasedací místnos .
Kapacita místnos je 12 osob, v případě potřeby zapůjčíme i vybavení, jako je dataprojektor nebo ﬂipchart.
Každá z členských organizací může nabídku využít jednou do roka, opakované využi je po vzájemné
dohodě.
V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy kancelar@avpo.cz nebo na telefonním
čísle 212 245 240.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Spolupráce s 2D Studiem
Navázali jsme spolupráci s 2D Studiem, které se
zaměřuje na produkci audiovizuálních děl od
videoklipů, komerčních reklam až po virální
videa. Cílem studia je vysoká kvalita, a to vždy
přesně na míru a podle požadavků klienta.
Během roku budeme točit krátká videa
z členských organizací, s držiteli Značky
spolehlivosti i z akcí pořádaných AVPO ČR.
Videa využijeme k propagaci našich aktivit i
zvýšení povědomí o neziskovém sektoru.

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693

2/22

12. 11. 2018

Edit Template | Mailchimp

Zapojte se do akceleračního
programu IMPACT FIRST
Během 4-5 měsíců můžete rozjet svoji
neziskovku nebo společensky prospěšný podnik
v akceleračním programu Impact First. Ověříte
správnost byznys modelu a společně s mentory a
konzultanty najdete cestu k dlouhodobé
udržitelnosti vašeho projektu. První informační
setkání k programu proběhlo 11. ledna v Impact
Hub Brno, v dalším týdnu pak budou informační
setkání v Praze a Ostravě. Více informací a
registrace

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

Patron vrací dětem naději na lepší
zítřky
PATRON je charitativní projekt, jehož smyslem a
cílem je pomáhat sociálně a zdravotně
znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Přihlásit
příběh takového dítěte do projektu a stát se
patronem (osobou, která se zaručí za pravdivost
příběhu) může opravdu každý. Máte-li v okolí
dítě, které potřebuje pomoci, nenechávejte si to
pro sebe. Znáte rodinu, která si nemůže dovolit
zaplatit zdravotní pomůcku pro svého syna? Víte
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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o dítěti, které nechodí na obědy do školní jídelny,
protože na to jeho rodina nemá peníze?
Potřebuje pomoc vaše dítě? Podělte se s námi o
příběhy a pomozte nám vrátit dětem naději na
lepší zítřky.
Více informací

Nominace na cenu Olgy Havlové
2018
Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v
roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se
zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se
svým handicapem a pomáhají druhým.
Nominace můžete podávat od 31. 1. do 10. 4.
2018.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční 28. 5. 2018.
Více informací

Vyšla Metodika kategorizace
přístupnosti tras a komunikací
Publikaci vydala Pražská organizace vozíčkářů
za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
Navazuje na již tři roky používanou Metodiku
kategorizace přístupnosti objektů. Materiál je
výsledkem společné práce skupiny odborníků z
organizací a institucí věnujících se v České
republice problematice architektonických bariér,
jejich mapování, záznamu a distribuci získaných
informací.
Více informací

Cena Nadace Vodafone Rafael:
200 000 korun pro neziskovku
29. 11. 2017 byl vyhlášen již čtvrtý ročník Ceny
Nadace Vodafone Rafael, která oceňuje
neziskové organizace využívající inovativně
informační a komunikační technologie ke
zlepšení kvality života lidí se zdravotním
postižením. S Cenou je spojená finanční odměna
200 000 korun. Cenu Nadace Vodafone Rafael
mohou získat projekty, které již přinášejí užitek
většímu počtu uživatelů (minimálně 300)
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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nejméně po dobu půl roku.
Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Nadace
Vodafone Rafael je 25. února 2018.
Cena bude vítězi předána na konferenci INSPO,
jejíž 18. ročník se uskuteční 7. dubna 2018 v
Kongresovém centru Praha.
Více informací

Edison - nový akcelerační program
pro zralé sociální inovace
Cílem programu Edison je adresná a na míru šitá
pomoc při rozvoji 10 vybraným týmům, které již
realizují projekty v oblasti sociálních inovací, řeší
je neotřelým způsobem a zároveň mají ambici
znásobit své společenské dopady a rozšířit je na
regionální nebo celorepublikovou úroveň.
Účastníci jsou do programu vybíráni na základě 6
kritérií, kterými jsou sociální prospěšnost,
inovativnost, možnost škálování nebo systémové
změny, měřitelnost dopadu, kapacita týmu a
zralost projektu. Přihlášky do programu Edison
jsou otevřeny od září 2017, jednotlivé projekty
jsou přijímány průběžně, nejpozději by se
měly do akcelerace zapojit na jaře 2018. Na
vybrané projekty čeká minimálně
dvanáctiměsíční cesta rozvoje šitá na míru jejich
potřebám. Akcelerační program Edison je
finančně podpořen z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je
realizován společností RegioHub (síť Impact
Hub).
Více informací

Přihlaste svá firemní média a
získejte Zlatý středník
Zlatý středník je nejstarší česká profesní soutěž
hodnotící firemní interní a externí média. Firmy,
instituce a organizace mohou hlásit svá
periodická i neperiodická média do 17 kategorií
do 15. února 2018. Vítěze jednotlivých kategorií
vybírá nezávislá porota složená z předních
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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odborníků z oboru komunikace, marketingu a
PR. Neziskové organizace mají v rámci soutěže
vlastní kategorii Nejlepší časopis a noviny
neziskového sektoru. Přihlásit můžete periodicky
vydávané tiskoviny (alespoň dvakrát ročně)
určené pro klienty, uživatele služeb, příznivce a
další cílové skupiny. Neziskové organizace, které
přihlašují vlastní média, mají přihlášku do
soutěže ZDARMA.
Více informací

Akcelerační program FRIN 2018
Chcete letos zvýšit příjmy od dárců aspoň o 250
000 Kč? Přihlaste se do akceleračního programu
FRIN! FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený
po vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje
hned několik typů podpory: testování, vzdělávání,
mentoring a peer to peer sdílení a doplňuje je o
aktuální informace, kazuistiky, on-line
poradenství, e-learning, sdílení, inspirace. V roce
2018 je akcelerační program FRIN opět určen 710 našlápnutým týmům, které se rozhodly
některou ze svých fundraisingovou kampaní
inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout,
případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a
otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.
Uzávěrka registrací je 25.2.2018.
Více informací a registrace

POZVÁNKY

17. 2.
Galavečer neslyšících 2018
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé,
o.p.s. vás srdečně zve na již V. ročník
Galavečera neslyšících! Tentokrát ve stylu 20. let,
tedy období Charlestonu, Mafie, Gangsterů.
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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Přijďte zažít "Great Gatsby party"!
Čas: vstup od 18:00 hodin
Místo: Klub Alfa, Veleslavínova 3183, Ostrava
Více informací

27. 2.
SETKÁNÍ ŘEDITELŮ
… aneb nejste na to sami
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Vás zve na moderované setkání
ředitelů a zástupců vedení členských neziskovek
AVPO ČR a držitelů Značky spolehlivosti.
Hostem setkání bude na přání členů AVPO ČR
Miroslava Nebuželská, auditorka, členka Komory
auditorů ČR, účetní expertka, držitelka certifikace
CISA a členka ISACA, která se specializuje na
daně a účetnictví v nestátním neziskovém
sektoru.
Čas: 10 - 13 hodin
Místo: AVPO ČR, budova Kongresového centra
Praha (vchod č. 9), 5. května 1640/65, 140 00,
Praha 4.
Registrace nutná ZDE. Kapacita omezena!

6. 3.
Kulatý stůl: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A
SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
Srdečně vás zveme ke kulatému stolu, kde
budeme diskutovat například o následujících
otázkách:
připravovaný zákon o sociálním
podnikání;
Sociální podnikání, městský fenomén
nebo příležitost pro venkovské regiony?
environmentální pilíř sociálního
podnikání;
využitelnost konceptu sociálního
podnikání v zemědělství;
vhodné právní formy pro zemědělské
sociální podniky aneb družstvo není
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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sprosté slovo.
Diskuze se zúčastní zástupci sociálních podniků,
akademické sféry, veřejné správy a další
odborníci na danou problematiku.
Více informací a registrace

7. 3.
Pozvánka do Plzně: AKTIVNÍ
NEZISKOVKY DŮVĚRYHODNÉ PRO
DÁRCE A PARTNERY
Obsahem setkání bude představení činnosti
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR) a diskuze o aktuálních tématech,
která se týkají neziskových organizací:
Co dárci a partneři očekávají od
neziskovek?
Mýty o neziskovkách a jak je bořit.
Aktuálně řešená témata (legislativa aj.).
Jak pomáhá AVPO ČR a proč být jejími
členy?
Značka spolehlivosti jako záruka pro
dárce a nástroj rozvoje NNO.
Více informací a registrace

13. 3.
Setkání držitelů Značky spolehlivosti
Jak využít Značku spolehlivosti jako
fundraisingový nástroj?
Setkání je určené pro ředitele, fundraisery, PR
pracovníky držitelů Značky spolehlivosti.
Zaměříme se na možnosti využití Značky
spolehlivosti při prezentaci organizace,
komunikaci s médii a ve fundraisingu.
Čas: 10 - 13 hodin
Místo: Kancelář AVPO ČR, budova
Kongresového centra Praha
(vchod č. 9), 5. května 1640/65, 140 00, Praha 4
Více informací a registrace
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20. 3.
Pozvánka do Ústí nad Labem:
AKTIVNÍ NEZISKOVKY
DŮVĚRYHODNÉ PRO DÁRCE A
PARTNERY
Obsahem setkání bude představení činnosti
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR) a diskuze o aktuálních tématech,
která se týkají neziskových organizací:
Co dárci a partneři očekávají od
neziskovek?
Mýty o neziskovkách a jak je bořit.
Aktuálně řešená témata (legislativa aj.).
Jak pomáhá AVPO ČR a proč být jejími
členy?
Značka spolehlivosti jako záruka pro
dárce a nástroj rozvoje NNO.
Více informací a registrace

7. 4.
KONFERENCE INSPO
Pořádající BMI sdružení spustilo registrace na
konferenci INSPO 2018. Již 18. ročník
konference o informačních a komunikačních
technologiích pro osoby se specifickými
potřebami se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v
Kongresovém centru Praha. Největší a
nejvýznamnější tuzemská konference tohoto
zaměření představí nejnovější tuzemské i
zahraniční aplikace, programy a pomůcky
usnadňující život lidem s různým zdravotním
postižením.
Také na letošním ročníku konference INSPO
najdete stánek AVPO ČR.
Registrace

11. 4.
NGO Market 2018
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která
od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje
svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní
ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských
práv, environmentální problematice nebo jiných
oblastech mají možnost představit své aktivity
široké veřejnosti, navázat nová partnerství,
zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i
získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné
vedení své organizace.
Pro letošní ročník zvolili pořadatelé téma Příběhy
občanské společnosti.
Součástí veletrhu bude též bohatý doprovodný
program plný workshopů, seminářů a praktických
ukázek z činnosti více než 220 českých i
zahraničních neziskovek.
Těšíme se na vás u stánku AVPO ČR.
Více informací a registrace

13. - 14. 4.
EQUAL PAY DAY 2018
Pořadatel: Business & Professional Women
CR z.s.
Konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je
největší vzdělávací akcí v České republice. Dva
dny plné příběhů, inspirace a vzdělávání. Páteční
„pracovně zážitková“ konference v roce 2017
hostila spíkry ze 7 zemí světa a byla simultánně
tlumočena. Na sobotním mentoring day se tisíc
žen potkávalo u kulatých stolů s 60 úspěšnými
mentorkami-profesionálkami z různých oborů,
firem a podnikatelského prostředí po dobu jedné
hodiny a hovořilo na zvolená téma. Velký zájem
projevila opět média, akce dosahuje neuvěřitelné
publicity.
Více informací

17. 4.
Pozvánka do Prahy: AKTIVNÍ
NEZISKOVKY DŮVĚRYHODNÉ PRO
DÁRCE A PARTNERY
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693
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Obsahem setkání bude představení činnosti
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR) a diskuze o aktuálních tématech,
která se týkají neziskových organizací:
Co dárci a partneři očekávají od
neziskovek?
Mýty o neziskovkách a jak je bořit.
Aktuálně řešená témata (legislativa aj.).
Jak pomáhá AVPO ČR a proč být jejími
členy?
Značka spolehlivosti jako záruka pro
dárce a nástroj rozvoje NNO.
Více informací a registrace

25. 4.
Valná hromada AVPO ČR
Prosíme všechny statutární zástupce členských
organizací AVPO ČR, aby si rezervovali termín a
počítali s účastí na valné hromadě, která opět
proběhne v prostorách Husova domu,
Jungmannova 9, Praha 1. Program upřesníme
během následujících dní.

18.- 22. 6.
LETNÍ ŠKOLA – ARGUMENTACE,
VYJEDNÁVÁNÍ A POSILOVÁNÍ
VLIVU
Týden nabitý zajímavými přednáškami, školeními
a workshopy. Věnovat se budeme následujícím
tématům:
•

Dobrá prezentace jako nástroj k účinnému

vyjednávání;
•

Vyjednávání s dárcem;

•

Fundraiser – vyjednavač jako profese;

•

Silná značka organizace – výhoda ve

vyjednávání;
•

Motivace fundraisera a vyrovnávání se s

odmítnutím.
Více informací a registrace
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PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ

GDPR
Seminář věnující se tématu GDPR (General Data Protection Regulation) jsme uspořádali 7. 11.
2017. Kolem implementace této směrnice zůstává spousta nejasností, už teď je však jasné, že
nové povinnosti dopadnou i na neziskové organizace. Nová pravidla se přitom nebudou týkat jen
nakládání s údaji dalších subjektů, ale budou se vztahovat i na údaje zaměstnanců nebo
dobrovolníků, se kterými organizace spolupracuje. Není jasné, v jakých případech by neziskové
organizace měly mít pověřence pro ochranu osobních údajů, otázkou též zůstává, v jakém
rozsahu nová regulace zasáhne oblast fundraisingu (zejména možnosti oslovování dárců a
nakládání s jejich kontakty). Další seminář zaměřený na problematiku ochrany osobních údajů ve
vztahu k neziskovým organizacím připravujeme na 27. 3. 2018 (viz výše).
Více informací

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním
neziskovým organizacím
Poslední schůzka pracovní skupiny pro přípravu nové verze Zásad pro poskytování dotací NNO
proběhla 10. 1. Jednání pracovní skupiny jsme se pravidelně účastnili. Nová verze zásad, která
byla předložena do připomínkového řízení, zohledňuje současný stav legislativy. Obsahuje však i
návrh na oceňování dobrovolnické práce (i mimo registrovanou dobrovolnickou službu) pro účely
kofinancování projektů. Důležitou změnou je také to, že nové zásady už nepočítají jen s podporou
projektů, ale i činností neziskových organizací. V neposlední řadě by pak mělo dojít k jistému
zjednodušení dotačních formulářů.
Připomínkovat novou verzi zásad můžete do 15. 2. 2018 na webu AVPO ČR v členské sekci,
která je přístupná po zalogování (viz Manuál pro práci se členskou sekcí).

Zasedání Sekce sociálních služeb Unie zaměstnavatelských svazů ČR
(UZS ČR)
Zasedání proběhlo 24. 1. za účasti zástupce AVPO ČR. Na programu jednání byla novela zákona
o sociálních službách, kterou aktuálně připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, změny
vyhlášky č. 505 (prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách), dále proběhla diskuze o
rozdílech v potřebách financování pobytových a terénních (preventivních) sociálních služeb nebo
možnosti zrušení poukázek na sociální dávky pro klienty pobytových služeb.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY
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Jihočeský kraj: Podpora rozvoje
sociálních služeb
Cílem dotačního programu je podpora rozvoje
vybraných druhů sociálních služeb
poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, na území Jihočeského kraje, v souladu
s prioritami Akčního plánu Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro
rok 2018.
Uzávěrka příjmu žádostí: 23. 2. 2018, 12:00
hodin
Více informací

Hl. m. Praha: Bezbariérová úprava
objektů
Praha schválila Grantový program v oblasti
přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném
prostoru na území hl. m. Prahy na rok 2018.
Cílem této finanční podpory je motivovat majitele
a provozovatele objektů např. k úpravě vstupů do
budov nebo sociálních zařízení tak, aby byly
bezbariérové. Žadatelé mohou získat příspěvek
až ve výši 900 000 korun v závislosti na dotační
oblasti a typu žadatele.
Žádosti je možné podávat od 3. do 31. března
2018
Více informací

Operační program Praha pól růstu:
Výzva č. 38 Podpora vzniku a
rozvoje sociálních podniků a
chráněných pracovišť
Výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních
podniků, včetně podniků propojujících své
sociální podnikání s různými formami sociálních
služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením)
či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena
na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.
Ukončení příjmu žádostí: 23. 1. 2019
Seminář k výzvě proběhne 5. března na
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Magistrátu hl. m. Prahy!
Více informací

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
přihlášeného (zejména inovativního) projektu.
Předpokládaný celkový objem penžních
prostředků vyčleněných na program: 500 000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč,
maximální výše 80 000 Kč na projekt.
Příjem žádostí: 3. 1. - 31. 12. 2018
Více informací

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 77:
DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ III.
Cílem transformace ústavní péče je
deinstitucionalizace pobytových zařízení
sociálních služeb v sociální služby, které umožní
uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném
prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a
do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní
asistence, pečovatelské služby, podpora
samostatného bydlení, tísňová péče, sociální
rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské
služby apod. Dotaci bude možno získat i na
výstavbu denních či týdenních stacionářů,
chráněného bydlení, sociálně terapeutických
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dílen, center denních služeb, domovů se
zvláštním režimem apod.
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30.03.2018
Více informací

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 75:
DEINSTITUCIONALIZACE
PSYCHIATRICKÉ PÉČE II
Podpora se zaměřuje na zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví,
stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické
služby a na psychiatrické ambulance s
rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž
zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Projekty budou realizovány na celém území ČR
mimo území hl. m. Prahy.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.07.2020
Více informací

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 71
DEINSTITUCIONALIZACE
PSYCHIATRICKÉ PÉČE INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
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
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Výbor dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové: Podpora paliativní a
hospicové péče
Program slouží k podpoře kvalitních projektů,
které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení
umírajícího a zachovat jeho důstojnost v
závěrečné fázi života. Podporuje paliativní a
hospicovou péči poskytovanou v zařízeních nebo
v rámci terénní služby v domácnostech
umírajících.
Prioritou programu pro jaro 2018 je podpora
vzdělávání zaměstnanců v zařízeních pro seniory
a podpora inovativních projektů.
Co podporuje program Paliativní péče:
vzdělávání pracovníků přímé péče, terénní
zdravotní a sociální služby
vybavení zařízení, pořízení zdravotních a
kompenzačních pomůcek.
Uzávěrka příjmu žádostí: 26. 2. 2018
Více informací

Operační program Praha pól růstu:
Výzva č. 35 Podpora sociálních
služeb, komunitního života a
sociálního bydlení
Tato výzva je zaměřena na posílení sociální
infrastruktury pro integraci, komunitní služby a
prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a
rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a
rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude
také vznik a rozvoj sociálních služeb, mezi které
patří například azylové domy, nízkoprahová
denní centra, terénní programy, domy na půl
cesty, kontaktní centra a krizová pomoc.
Konzultace projektových záměrů probíhají od 20.
9. 2017 do 23. 3. 2018.
Více informací

Výzva na podporu sociálních
inovací:
OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ
VYUŽITELNÝCH VE VEŘEJNÉ
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SFÉŘE (číslo výzvy 082)
Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech.
Ve výzvě 82 jde o nalezení projektů, které řeší
přetrvávající nebo 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 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
projektu je kauzální ověření dopadu
intervence na cílovou skupinu.
Advokační práci. Prosazování nových
řešení není jednoduché. Kromě toho, že
by Vám k prosazení mělo napomoci
dobré ověření fungování a spolupráce s
klíčovými aktéry, chceme, abyste na
možnost dalšího využití řešení mysleli po
celou dobu projektu a podporujeme a
vyžadujeme promyšlenou advokační
práci.
Termíny pro příjem žádostí: od 31. 1. do 18. 12.
2018
Více informací

Programu překlenovací pomoci 3P
Vyhlašovatel: Nadace rozvoje
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693

17/22

12. 11. 2018

Edit Template | Mailchimp

občanské společnosti
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v
rámci Programu překlenovací pomoci 3P již
desátým rokem pomáhá neziskovým organizacím
předfinancovat projekty podpořené z veřejných
zdrojů formou návratných nadačních příspěvků.
Způsobilými žadateli jsou spolky, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení církve,
nadace, nadační fondy, ústavy, příspěvkové
organizace a sociální družstva, působící
především v oblasti: občanská společnost a
neziskový sektor, programy pro děti a mládež,
sociální služby, vzdělávání, lidská práva a
multikulturní společnost, ochrana životního
prostředí a sociální podnikání.
Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve
výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od
4 do 12 měsíců.
V roce 2018 jsou uzávěrky příjmu žádostí
plánovány ve dnech:
5. 2.
30. 4.
24. 9.
5. 11.
Více informací

PRŮBĚŽNÉ VÝZVY

Benefice s Divokými husami
TERMÍN: vždy poslední den v měsíci
POSKYTOVATEL: Nadace Divoké husy
REGION: Celá ČR
OBLAST PODPORY: sociální, zdravotní,
charitativní a rozvojová
VÝŠE PODPORY: zdvojnásobení výtěžku z akce
až do výše 60 000 Kč
KONTAKT: Andrea
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Hercíková,hercikova@divokehusy.cz
více informací

Popis:
Nadace Divoké husy podporuje fundraising
neziskových organizací – grant má podobu
zdvojení výtěžku dobročinné akce. Při dodržení
podmínek lze tento grant čerpat až dvakrát za
kalendářní rok. Grant (nadační příspěvek) musí
být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo
klientům předkládající organizace (např. materiál,
pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy,
ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály
apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování.

TechSoup Česká republika
TERMÍN: průběžná výzva
POSKYTOVATEL: SDRUŽENÍ VIA
REGION: Celá ČR
OBLAST PODPORY: software
VÝŠE PODPORY: administrativní poplatek
KONTAKT: podpora@techsoup.cz
více informací

Popis:
Sdružení VIA poskytuje v rámci programu
Techsoup ČR software i hardware od IT firem pro
český neziskový sektor. Je také výhradním
poskytovatelem služeb Microsoft; kromě toho
nabízí i produkty od Adobe, Cisco, Zoner a
dalších.

Fond pomoci
TERMÍN: průběžná výzva
POSKYTOVATEL: SIEMENS REGION: ČR
OBLAST PODPORY: sociální
VÝŠE PODPORY: rozděluje se 100 000 Kč
SPOLUÚČAST: 50 %
KONTAKTNÍ OSOBA: Kateřina
Hyšková,katerina.hyskova@siemens.com
více informací
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Popis:
Společnost Siemens uděluje každý měsíc 100
000 Kč na podporu charitativních projektů; jedná
se především o instituce, které pomáhají dětem a
lidem se zdravotním postižením či sociálními
problémy. O udělení grantu rozhoduje komise
složená ze zástupců neziskového sektoru a
jednoho zástupce společnosti Siemens.
Kromě celostátního kola jsou pořádána ještě
regionální kola, která ovšem platí pouze v okolí
20 km od odštěpných závodů Siemens (Brno,
Mohelnice, Frenštát pod Radhoštěm a Trutnov).
Tyto projekty ještě v letošním roce nebyly
otevřeny, o jejich dostupnosti Vás budeme včas
informovat.
V případě, že projekt neuspěje v celostátním
kole, lze ho přihlásit i do kola regionálního, nikoliv
však naopak.

Nadace J&T
Nadace rozděluje podporu v následujících
grantových programech:
Náhradní rodinná péče
Právnické i fyzické osoby mohou podávat žádosti
průběžně.
Pomoc v nouzi
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,
pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá
grantová řízení.
Handicapovaní a nemocní
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,
pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá
grantová řízení.
Hospicová péče
Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze
pro právnické osoby.
Osvěta a vzdělávání
Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze
pro právnické osoby.
Více informací
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Grantový program Nadace Agel
TERMÍN: průběžná výzva
POSKYTOVATEL: Nadace Agel
REGION: celá ČR
OBLAST PODPORY: zdravotně postižení, senioři
SPOLUÚČAST: není
KONTAKT: info@czub.cz
více informací

Popis:
Nadace Agel prostřednictvím své činnosti
přispívá zejména na nákup zdravotnických,
kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady
na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v
lázních a léčebných zařízeních; rozvoj zdravotní
péče, diagnostických a léčebných metod;
vybavení zdravotnických a neziskových
organizací, a to s cílem zlepšovat podmínky a
prostředí pro pacienty a klienty.

Fond malých projektů: Rozvoj
potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
TERMÍN: průběžná výzva
POSKYTOVATEL: EUROREGION NISA
REGION: Liberecký kraj
OBLAST PODPORY: kulturní, životní prostředí,
samospráva, vzdělávání
VÝŠE PODPORY: € 2000 – € 30 000
SPOLUÚČAST: 15 %
KONTAKTNÍ OSOBA: Eva
Hájková,e.hajkova@ern.cz
více informací

Popis:
Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje
Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu
mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro
období 2014-2020. Jedná se o jednu kontinuální
výzvu na celé dotační období.
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně.
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Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících
výborech, ke kterým jsou projektové žádosti
přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek pro
odevzdání. Fond mikroprojektů je nástrojem
určeným pro podporu projektů s menším
finančním objemem, které mají dopad na
příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty
jsou zaměřeny zejména na oblast rozvoje
mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových
a kulturních aktivit a občanských iniciativ.
Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem
je zlepšení infrastruktury daného území, zejména
v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s
přeshraničním dopadem.

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.

PROPOJTE SE S AVPO ČR

Copyright © 2017 AVPO ČR, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=92693

22/22

