Informační servis

18. 1. 2016

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Informační servis vydáváme každé dva týdny. Obsahuje stručné informace o aktivitách AVPO ČR, pozvánky a další
upozornění na chystané události. Určen je primárně členům asociace, k jeho odběru se však mohou přihlásit i další
zájemci. Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb AVPO ČR včetně značky spolehlivosti, kontaktujte nás na
adrese avpo@avpo.cz.

STALO SE
Vyhlásili jsme výběrové řízení do programu Rozvoj lídrů členský organizací AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vyhlašuje výběrové řízení na účast v rozvojovém programu profesního a
osobnostního rozvoje lídrů z řad členských organizací. Cílem programu je poskytnout šesti lídrům členských organizací AVPO
ČR příležitost k profesnímu a osobnostnímu rozvoji tak, aby mohli ještě s větší odpovědností a profesionalitou hájit zájmy
členských organizací AVPO ČR. Vzdělávací program bude probíhat od února do prosince 2017, uzávěrka přihlášek je 25. 1.
2017. Více informací

Pokračuje příjem žádosti do grantového programu BLESK SRDCE PRO VÁS
Nadační fond J&T ve spolupráci s deníkem Blesk a AVPO ČR vyhlásil grantové řízení pro zájemce o značku spolehlivosti.
Grant je určen pro veřejně prospěšné organizace, které mají zájem projít Hodnocením spolehlivosti veřejně prospěšných
organizací a ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Vybrané neziskové organizace obdrží příspěvek
ve výši jedné poloviny poplatku za vstupní hodnocení, zároveň budou moci využít mediální prostor v deníku Blesk a získat další
prostředky pomocí související DMS kampaně. Žádosti je možné zasílat průběžně. Nadační fond J&T a Nadace Sirius
aktuálně upřednostňují držitele Značky spolehlivosti ve svých grantových výzvách. Více informací
Reference:
Děkujeme AVPO ČR, že nám zprostředkovala spolupráci s deníkem Blesk. Vše je bez problémů a mohli jsme publikovat již dva
články. Dosah prezentace je opravdu velký. Tomáš Bendl, Na počátku, o.p.s.

AVPO ČR vyhlásila fotosoutěž na téma TRANSPARENTNOST A SPOLEHLIVOST
Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích – Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Fotografie do soutěže můžete zasílat
do 28. 2. 2017. Ceny do soutěže věnovaly společnosti ALZA.cz a Segafredo Zanetti CR spol. s r.o. Více informací
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Bylo vyhlášeno jarní kolo akceleračního programu Impact First 2017
Od března 2017 se rozbíhá další kolo akceleračního programu Impact First určeného pro neziskové organizace a společensky
prospěšné podnikatele. Jeho cílem je pomoci sociálním podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné
podnikání bez závislosti na grantech a dotacích. Je založen na třech pilířích: mentoringu, workshopech a konzultacích s
odborníky. Na závěr celého akcelerátoru vyhodnotíme tým s největším pokrokem, který získá finanční odměnu ve výši 50 000
Kč, další podporu mentora a sítě Impact Hubů. Přihlašování do jarního kola akcelerátoru je otevřené do 26. února. Cena za
účast v programu je 10.000 Kč. Při přihlášení do 15. února 2017 platí zvýhodněná cena 7.000 Kč (týmy, které již mají účet u
ČS, platí tuto sníženou cenu i po výše uvedeném termínu). Více informací

Byl vyhlášen 15. ročník soutěže 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 15 kategorií. Vítěze jednotlivých kategorií vybírá nezávislá porota složená z
předních odborníků z oboru komunikace, marketingu a PR. Soutěž je otevřená i pro neziskové organizace, které mohou své
materiály přihlašovat do kategorie Nejlepší časopis a noviny neziskového sektoru. Každoročně se však neziskovky umisťují i
v dalších kategoriích. Více informací

Byl otevřen příjem nominací na cenu Křesadlo 2016
Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo a představte ty, kteří svojí činností vytvářejí pozitivní atmosféru ve společnosti!
Nominace můžete zasílat až do 10. 2. 2017 prostřednictvím webového formuláře.

POZVÁNKY
Seminář o EET 20. února 2017
Připravili jsme pro Vás druhý diskusní workshop na téma Elektronické evidence tržeb, který se bude konat 20. 2. 2017 od 10:00
do 13:00 v patře Husova domu v Jungmannově ulici č. 22/9, Praha 1-Nové Město. Vedení workshopu se ujme Miroslava
Nebuželská, účetní a daňová expertka, členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a ředitelka auditorské
a poradenské společnosti 22HLAV. Workshopu se zúčastní také odborníci z Ministerstva financí. V případě zájmu se prosím
zaregistrujte zde do 17. 2. 2017. Členské organizace AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti mají přednost. Kapacita je
omezena.

Navštivte stánek AVPO ČR na konferenci INSPO 2017
Již 17. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v
sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Jedním ze zásadních témat bude internet věcí. Více informací

Zaregistrujte se na portálu Zapojimse.cz a najděte firemní dobrovolníky!
Do programu se mohou zapojit veřejně prospěšné organizace všech typů, příspěvkové organizace a případně i další subjekty, u
kterých je prokazatelný veřejný prospěch a společenský přínos dobrovolnických akcí. Registrace na www.zapojimse.cz vám

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vychází za finanční podpory Operačního programu
Zaměstnanost: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239 a Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace.

umožní oslovit tisíce dobrovolníků ze zapojených firem po celé ČR. Práce s portálem je jednoduchá a usnadňuje organizacím
práci se sháněním firemních dobrovolníků a také s administrací pro potřeby firmy. O všech registrovaných dobrovolnících jsou
organizace včas informovány naším koordinátorem, pro dobrovolníky je navíc zajištěno potřebné pojištění. Celá služba včetně
pojištění dobrovolníků je pro organizace zdarma. Více informací

Microsoft Den pro neziskové organizace 2016
6. dubna 2017 se uskuteční další ročník vzdělávací akce Microsoft Den pro neziskové organizace. V současnosti připravuje
Sdružení VIA program celého dne a rádi by jej přizpůsobili potřebám NNO. Proto se obrací na neziskové organizace
s dotazníkem, do kterého mohou vyplnit své preference.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
V první polovině ledna jsme připomínkovali novelu zákona č. 108/2006, o sociálních službách, jejímž cílem bylo vyřešit status a
financování služeb dlouhodobé péče, které jsou na pomezí zdravotních a sociálních služeb. AVPO ČR se připojila ke
stanovisku UZS ČR, které je zásadně odmítavé.

Průběžně sledujeme zejména následující zákony a návrhy:




Zákon o sociálním bydlení
AVPO ČR podala připomínky prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Minulý týden jsme od Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR obdrželi vypořádání připomínek. Zákon doznal mnoha změn a bude předmětem dalšího
projednávání.
Novela zákona 108/2006 Sb,, o sociálních službách
AVPO ČR podala připomínky prostřednictvím unie zaměstnavatelských svazů ČR. Předběžná schůzka k vypořádání
připomínek proběhla na Ministerstvu práce a sociálních věcí 15. listopadu.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY
POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
ODKAZ:

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
31. 1 2017

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
ČR bez Hlavního města Prahy
plánování v sociálních službách
500 000 Kč – 4 000 000 Kč
není

https://www.esfcr.cz/vyzva-063-opz
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Tato výzva si klade za cíl podporu spolupráce obcí a neziskových organisací, které se zabývají sociálními poskytováním
sociálních služeb. Výstupem bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí. V rámci plánování budou
podporovány následující aktivity:

zajištění a koordinace procesu plánování, mj. vytvoření pracovních skupin;

zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb nebo akčních plánů;

vytvoření plánu na základě proběhnutých rozhovorů s příjemci služeb a rozborů;

informování, zapojování a vzdělávání účastníků procesu plánování, tj. uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů, veřejnosti
ad.;

nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji.

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
ODKAZ:

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY
15. 3. 2017

Podpora zaměstnanosti cílových skupin
ČR bez Hlavního města Prahy
nezaměstnaní, rekvalifikace, začleňování na trh práce
1 500 000 Kč – 6 000 000
není

https://www.esfcr.cz/vyzva-068-opz

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti ekonomicky neaktivních osob. Podporovány budou ty činnosti,
které povedou k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu; jedná se především o poradenství, rekvalifikační vzdělávání,
motivační aktivity a zprostředkování zaměstnání vč. tvorby nových pracovních míst.
V tomto případě byly vypsány i aktivity, které podporovány nebudou. Obecně se jedná o opatření, která nevedou přímo
k obsazení pracovních míst nebo si kladou za cíl udržení ekonomicky aktivizovaných osob v pracovním poměru. Konkrétně se
potom jedná o volnočasové aktivity, vzdělávání personálu, výuka cizích jazyků (kromě češtiny pro cizince nebo výuky za
specifických podmínek), zahraniční stáže, tvorba nových projektů nebo inovace nástrojů v procesu zaměstnanosti. Poslední 2
zmiňované činnosti jsou předmětem výzvy z prioritní osy 3 (Sociální inovace a mezinárodní spolupráce).

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

KAJSKÝ ÚŘAD VYSOČINA
27. 1. – 10. 2. 2017
Dotace na provozování domácí hospicové péče
poskytovatelé domácí hospicové péče s vydanou registrací sociální služby
max. 32 000 Kč měsíčně na 1 úvazek
Erika Volavková, +420564602825, mailto:volavkova.e@kr-vysocina.cz
http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
KONTAKTNÍ OSOBA:

VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
2. 3. 2017, 30. 3. 2017, 6. 4. 2017
Konzultace pro I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2018
Mgr. Petra Nováková, novakova.petra@vlada.cz., 224002316

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA
31.1.2017
Finančí gramotnost
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REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
ODKAZ:

ČR
finanční gramotnost seniorů, sociálně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením
max. 200 000
https://www.csob.cz/portal/o-csob/spolecenska-odpovednost/granty/csob-nadacni-program-vzdelani

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

OPEN SOCIETY INSTITUTE
15. 2. 2017
Communities against hate
není specifikován
právní a sociální podpora obětí nenávisti
$ 15 000 - $ 150 000
není
https://www.opensocietyfoundations.org/grants

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
25.2.2017
Fond vzdělání
studenti se zdravotním postižením
průměrně 57 000 Kč
vdv@vdv.cz

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

NADACE ROOZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
6.2.2017
Program překlenovací pomoci 3P
nespecifikován
čekání na státní zdroje
250 000 - 1 000 000 Kč
Jana Trombíková. jana.trombikova@nros.cz
http://www.nros.cz/cs/programy/program-3p/

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:
se

NADACE NOVA
25.2.2017
Tvoje tvář má známý hlas
nespecifikován
nespecifikováno
25 000 Kč/episoda
není
nadace@nova.cz
http://www.nadacenova.cz/o-nas/novinky/show-tvoje-tvar-opet-podpori-neziskove-organizace-hlaste-

POSKYTOVATEL:
TERMÍN:

SDRUŽENÍ VIA
průběžná výzva

http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
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NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

TechSoup Česká republika
nespecifikován
nespecifikováno
informační technologie
administrativní poplatek
podpora@techsoup.cz
http://www.sdruzenivia.cz/services-view/techsoup/

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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