Informační servis

1. 2. 2017

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
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

Zprovoznili jsme členskou sekci na webu AVPO ČR
Členové AVPO ČR mohou na webových stránkách asociace zveřejňovat své pozvánky v KALENDÁŘI AKCÍ a nabídky na
zvláštní stránce SLUŽBY A PRODUKTY ČLENŮ AVPO ČR. Vkládat a spravovat pozvánky/nabídky lze prostřednictvím
jednoduchých aplikací v členské sekci, která je členům přístupná po zalogování. Přihlašovací rozhraní a údaje jsou stejné jako
pro editaci členského profilu. Další součástí členské sekce je aplikace PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, kde bude možné vkládat připomínky
a komentáře k připravované legislativě a dalším materiálům.
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Strategické plánování AVPO ČR
První část strategického plánování AVPO ČR proběhla za účasti zástupců členských organizací 7. 12. 2016. Ve tvorbě plánu
jsme pokračovali na setkání týmu a správní rady asociace, které proběhlo 27. – 28. 1. 2017 v Toulcově dvoře. Nejdůležitější
body strategického plánu představíme členům na valné hromadě, která se uskuteční 24. 4. 2017.

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
20. 2.

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.

8. 3. a 19. 4.

Kancelář Veřejného ochránce práv pořádá semináře

Pro bono aliance spolu s Kanceláří Veřejného ochránce práv pořádá v březnu a dubnu semináře s lidskoprávní tematikou.
První seminář na téma Právem proti diskriminaci se uskuteční ve středu 8.3. od 13:00 do 16:30 v prostorách advokátní
kanceláře Allen & Overy (5. patro), V Celnici 4, Praha 1-Nové Mésto. Druhý seminář na téma Náboženské symboly v
zaměstnání a vzdělávání proběhne dne 19.4. tamtéž ve stejný čas. Více informací

25. 3.

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

12. 4.

Navštivte stánek AVPO ČR na veletrhu NGO Market 2017

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v roce 2017 uskuteční 12. dubna v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8).
Veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci je jako tradičně zdarma.
Více informací
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24. 4.

Valná hromada AVPO ČR

Zástupce členských organizací AVPO ČR srdečně zveme na valnou hromadu naší asociace, která se uskuteční v pondělí 24. 4.
od 10:00 v konferenčním sále Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1. Podrobný program a další upřesňující informace
zveřejníme v následujících týdnech.

17. – 21. 7.

Letní škola na téma argumentace a vyjednávání

Zájemci z řad členských organizací AVPO ČR budou mít možnost zúčastnit se Letní školy na téma argumentace a vyjednávání,
kterou připravujeme na 17. – 21. 7. 2016. Bližší informace zveřejníme v následujících týdnech.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Aktuální zprávy týkající se sledovaných legislativních návrhů:





Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
Návrh zákona čeká na projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Zatím není jasné, zda se dostane na
program jednání ani zda se tak do konce volebního období vůbec stane.
Změny v zákoně o registru smluv
K tomuto zákonu se objevila řada pozměňovacích návrhů. Poslanec Jan Bartošek navrhuje, aby se povinnost
zveřejňovat smlouvy vztahovala i na vybrané neziskové organizace, souhlas s tímto návrhem už vyslovilo i několik
členů Ústavně právního výboru (garanční výbor k tomuto tématu). Úpravy zákona však byly jako celek vráceny
k dalšímu projednání Poslaneckou sněmovnou.
Zákon o sociálním bydlení
Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (předkladatel) proběhlo vypořádání připomínek, rozpory však
přetrvávají. Přijetí zákona zůstává pro současnou vládu jednou z priorit.

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.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY
ÚNOR 2017

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

NADACE ROZVOJE 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:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

KRAJSKÝ ÚŘAD VYSOČINA
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:
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

http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/
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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-

MORAVSKOSLZESKÝ KRAJ
od 28. 2. 2017 do 8. 3. 2017
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením na rok 2017
REGION:
Moravskoslezský kraj
OBLAST PODPORY:
sociální, handicapovaní, sociální podnikání, osvěta
VÝŠE PODPORY:
30 000 – 300 000 Kč
SPOLUÚČAST:
30 % - 70 %
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e-mail: irena.muczkova@msk.cz
Ing. Daniela Hlubková, tel. 595 622 456, e-mail: daniela.hlubkova@msk.cz
ODKAZ:
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-realizace-specifickych-aktivit-moravskoslezskehokrajskeho-planu-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2017-87591/
POSKYTOVATEL:
TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:

BŘEZEN 2017

POSKYTOVATEL:
NÁZEV PROJEKTU:
UZÁVĚRKA:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

US EMBASSY IN PRAGUE
Small Grants Programme
3. března 2017
ČR
kultura, demokracie, vzdělávání, podnikání, živ. prost., lidská práva, potírání dezinformací
běžne $ 1000 – $ 5000, max. $ 10 000
Tereza Kamal; KamalT@state.gov
https://cz.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/

Velvyslanectví Spojených států amerických otvírá grantový program pro Českou republiku. Cílem je podpora co možná nejširší
škály činností české společnosti, ať už se jedná o kulturu, vzdělávání nebo neziskový sektor. V minulosti byly podpořeny např.
tyto projekty:






Gymnázium Pierra de Coubertina: Eurolyra: recitační soutěž v cizích jazycích
Nadace Michaela Kocába: Roma Spirit 2016 in the Czech Republic
Junák – český skaut, Skautský institut, z.s.: Média v měnícím se světě
Muzeum romské kultury: Roma Rising
Spolek na obnovu Únětické kultury: čtvrtý Český ukulele festival

POSKYTOVATEL:

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
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TERMÍN:
NÁZEV VÝZVY:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
ODKAZ:

15. 3. 2017

Podpora zaměstnanosti cílových skupin (výzva č. 068)
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:
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

DALŠÍ VÝZVY

POSKYTOVATEL:
UZÁVĚRKA:
NÁZEV VÝZVY:

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

REGION:

ČR bez Hlavního města Prahy

OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
ODKAZ:

péče o děti, podniková péče o děti

30.6.2017 12:00
Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
(výzva č. 132)
1 028 420 – 5 986 710 Kč
není

https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz

Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a
péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb
dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro
zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:



dětská skupina pro veřejnost
podniková dětská skupina

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.

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

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
14.12.2018 12:00
Integrovaný plán rozvoje území (výzva č. 046)
ČR bez Hlavního města Prahy
nezaměstnaní, rekvalifikace, flexibilní formy zaměstnání
5 000 000 – 25 000 000 Kč
není
https://www.esfcr.cz/vyzva-046-opz

Mezi podporované aktivity patří:











poradenské a informační činnosti a programy
bilanční a pracovní diagnostika
motivační aktivity
rekvalifikace
rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora vytváření nových pracovních
míst
zaměstnání mohou zprostředkovávat pouze k tomu oprávněné subjekty
podpora flexibilních forem zaměstnání
doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce

PRŮBĚŽNÉ VÝZVY

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

NADAČNÍ FOND J&T
průběžná výzva
BLESK Srdce pro vás
nespecifikován
nespecifikováno
Značka spolehlivosti
není
nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
https://www.nadacnifondjt.cz/blesk-srdce-pro-vas-c100.html

Nejčtenější český deník pomáhá od května 2015 společně s Nadačním fondem J&T těm nejpotřebnějším. Blesk dává na svých
stránkách prostor emotivním příběhům lidí, kteří se statečně perou s nepřízní osudu, ale také neziskovým organizacím, kteří
těmto lidem pomáhají. Cílem projektu je umožnit čtenářům pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba, a to prostřednictvím
podpory těch neziskových organizací, které svým klientům poskytují kvalitní služby.

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

SDRUŽENÍ VIA
průběžná výzva
TechSoup Česká republika
nespecifikován
nespecifikováno
informační technologie
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SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

administrativní poplatek
podpora@techsoup.cz
http://www.sdruzenivia.cz/services-view/techsoup/

POSKYTOVATEL:
SIEMENS
UZÁVĚRKA:
průběžná výzva
NÁZEV PROJEKTU:
Fond pomoci
REGION:
ČR
OBLAST PODPORY:
sociální
VÝŠE PODPORY:
rozděluje se 100 000 Kč
SPOLUÚČAST:
50 %
KONTAKTNÍ OSOBA:
Kateřina Hyšková, katerina.hyskova@siemens.com
ODKAZ:
http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/o_nas/spol_odpovednost/firemni_filantropie/fond_pomoci/pages/fond_
pomoci.aspx
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 celostátní kole, lze ho přihlásit i do kola regionálního, nikoliv však naopak.

POSKYTOVATEL:
UZÁVĚRKA:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

NADACE DIVOKÉ HUSY
vždy poslední den v měsíci (viz postup grantového řízení)
ČR
sociální, zdravotní, charitativní a rozvojová
zdvojnásobení výtěžku z akce až do výše 60 000 Kč
Andrea Hercíková, hercikova@divokehusy.cz
http://www.divokehusy.cz/

POSKYTOVATEL:
UZÁVĚRKA:
NÁZEV PROJEKTU:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

EUROREGION NISA
průběžná výzva
Fond malých projektů; Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Liberecký kraj
kulturní, životní prostředí, samospráva, vzdělávání
€ 2000 – € 30 000
15 %
Eva Hájková, e.hajkova@ern.cz
http://www.ern.cz/index.php?D=293

POSKYTOVATEL:
UTÁVĚRKA:
NÁZEV PROJEKTU:
REGION:

EUROREGION NISA
průběžná výzva
Fond malých projektů; Spolupráce institucí a komunit
Liberecký kraj

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.

OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

kulturní, přeshraniční vztahy, samospráva, vzdělávání
€ 2000 – € 20 000
15 %
Eva Hájková, e.hajkova@ern.cz
http://www.ern.cz/index.php?D=293

POSKYTOVATEL:
UZÁVĚRKA:
REGION:
OBLAST PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

NADAČNÍ FOND J&T
průběžná výzva
ČR
sociální, rodiny, mladiství, handicapovaní, zdravotní, zvířata
Tereza Jelínková, jelinkova@nfjt.cz
www.nadacnifondjt.cz

POSKYTOVATEL:
UZÁVĚRKA:
OBLAST PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
průběžná výzva
sociální, humanitární, zdravotní
Ing. Zuzana Minářová, asistent@nadaceju.cz
http://nadaceju.cz/

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

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.

