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INFOSERVIS AVPO ČR
16. 4. 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
adreseavpo@avpo.cz.

LABORATOŘ NADACE VODAFONE: NASTARTUJEME
VAŠE INOVACE!
Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, zvyšující ekonomický a sociální dopad
projektů, které vytváří nebo rozvíjejí sociální inovace s využitím technologií.

Máme za sebou již 4 ročníky, v nichž jsme podpořili celkem 40 společensky prospěšných projektů. Polovina z
nich stále běží a pomáhá společnosti.
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V nadcházejícím ročníku se Laboratoř Nadace Vodafone soustředí na projekty, které se zaměřují na
následující témata:

prevence bezdomovectví;
podpora nízkoprahového a
sociálního bydlení (zejména pro
mladé lidi a samoživitelky);
dostupnost zdravotní a sociální
péče pro lidi bez domova;
zvyšování kvalifikace osob ze
sociálně vyloučených skupin;
zaměstnávání ohrožených skupin
(mládež, ženy na mateřské
dovolené, osoby s nízkou
kvalifikací, senioři, pečující osoby,
menšiny apod.);
integrace osob z ohrožených lokalit
(lidé zasažení chudobou, menšiny);
pomoc osobám ohroženým
domácím násilím;
integrace osob s tělesným nebo
mentálním postižením;
podpora mládeže ze
znevýhodněných rodin;

podpora osob při a po výkonu trestu
(náprava, zapojení do života,
prevence recidivy);
pomoc osobám závislým na
alkoholu, drogách herních
automatech atd.;
pomoc obětem trestné činnosti;
integrace příslušníků národnostních
menšin včetně migrantů;
podpora mládeže v zařízeních
náhradní rodinné péče;
prevence zadlužení a snižování
zadluženosti;
snižování předsudků vůči
menšinám a sociálně vyloučeným
skupinám;
podpora dobrovolnictví (zejména v
oblasti práce se sociálně
vyloučenými skupinami);
spolupráce aktérů v oblasti
sociálního začleňování.

Přihlásit se mohou týmy nebo jednotlivci, kteří chtějí svému stávajícímu projektu dát nový impulz a posunout jej
dále. Vítáme ale též lidi nebo týmy lidí, kteří mají prostě jen zájem a chuť řešit závažné společenské problémy.
Neziskovku ani firmu mít nemusíte!
Zapojení do programu trvá celkem 9 měsíců. Během této doby dostávají projektové týmy od Nadace Vodafone
podporu při rozpracovávání svých nápadů a vývoji řešení. V roli mentorů se jim věnují zkušení podnikatelé a
další odborníci. Dále na vývoj svých řešení a produktů obdrží od Nadace částku 150 000 Kč, zprostředkujeme
jim též přístup k investorům a pomůžeme s další marketingovou podporou.
Přihlášky do nového ročníku Laboratoře Nadace Vodafone lze podávat od 1. 3. do 30. 9. 2018.
Všechny další potřebné informace najdete na webových stránkách Laboratoře. Kromě podmínek programu a
registrace zde naleznete i možnost sjednat si schůzku a konzultovat váš záměr.

Laboratoř Nadace Vodafone bude v letech 2017 – 2020 spolufinancovaná z Operačního programu
Zaměstnanost.
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POZVÁNKY
Kulaté stoly:
LABORATOŘ NADACE VODAFONE JE TU I PRO VAŠE NÁPADY!
Přijďte se dozvědět více o Laboratoři Nadace Vodafone a prodiskutovat vaše nápady.
Kulaté stoly proběhnou:
19. 4. v Ústí nad Labem - od 10 do 13 hodin v předsálí Císařského sálu, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3;
Více informací a přihláška
10. 5. v Jihlavě - od 10 do 13 hodin prostorách Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s., Matky Boží 15;
Více informací a přihláška

PROPOJTE SE S AVPO ČR
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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.
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