Informační servis

30. 5. 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 již aktuálně zohledňují Značku spolehlivosti ve svých grantových řízeních. Více informací
Reference:
Děkujeme AVPO ČR, že nám zprostředkovala spolupráci s deníkem Blesk. Vše proběhlo bez problémů a mohli jsme publikovat
celkem čtyři články. Dosah prezentace je opravdu velký. Tomáš Bendl, Na počátku, o.p.s.

Ministerstvo financí zvýšilo limit tržeb pro osvobození neziskovek od EET
Diskuze se zástupci neziskových organizací vedly k tomu, že Ministerstvo financí upravilo pravidla pro elektronickou evidenci
tržeb (EET). Povinnost evidovat tržby se i nadále týká podnikatelských (vedlejších) činností neziskovek, došlo však ke zvýšení
limitu, do kterého veřejně prospěšní poplatníci nemusí tyto tržby evidovat, a sice z původních 175 000 na 300 000 Kč. Velké
neziskové organizace, které se pohybují v řádově vyšších částkách, mohou nadále počítat s limitem ve výši 5 % celkových
příjmů. Nová pravidla vstoupila v platnost 15. 5. 2017. Podrobnější informace naleznete na portálu etržby.
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POZVÁNKY
3. 6.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.: Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2017

Červen je již za rohem a s ním čas mistrovských soutěží osob s nejrůznějšími typy zdravotního postižení a jejich čtyřnohých
asistentů. Po osmé se sejdeme na Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů, které je stále jedinou soutěží tohoto druhu na
světě. Zároveň budete moci sledovat výkony nevidomých závodníků a jejich vodících psů na 13. vrcholné soutěži o mistrovský
„Pohár Českého kynologického svazu 2017“. Obě soutěže se konají u nás ve výcvikového areálu v Praze 5 – Motole, přijďte
svou účastí podpořit soutěžící se zdravotním postižením a podívat se na dokonalou souhru mezi nimi a jejich čtyřnohými
asistenty. Více informací

9. 6.

IQ Roma servis, z.s.: Jak připravit návrh na oddlužení od začátku až do konce

Kurz je určen zejména pracovníkům, kteří ve své praxi pracují se zadluženými a předluženými klienty. V rámci kurzu účastníci
získají nezbytný přehled o základních pojmech souvisejících s insolvenčním řízení obecně, naučí se rozeznávat, kdy je dlužník
v úpadku a jakými způsoby lze úpadek dlužníka řešit. Kurz je orientován velmi prakticky, tudíž účastníci kurzu budou moci
různými metodami (cvičení, příklady, modelové situace) získat s použitím nově nabytých znalostí v praxi použitelné dovednosti.
Více informací

14. 6.

Pozvánka na seminář: JAK NA FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?

Máte registrovanou sociální službu nebo chcete službu registrovat? Víte jak na finance? Jak, co, kdy, kam podat? Víte, kolik
stojí Vaše služba? Přednášející: Lenka Kohoutová, ředitelka Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická; Daniela
Bláhová, předsedkyně Roska Praha (účetní a rozpočtový manager); Lenka Sedlářová, ekonomka Domov pro osoby se
zdravotním postižením. Více informací a registrace

17. – 21. 7.

LETNÍ ŠKOLA argumentace, vyjednávání a posilování vlivu

Schopnost vyjednávat patří ke klíčovým charakteristikám každého dobrého fundraisera. Během letní školy probereme téma
vyjednávání ve fundraisingu z různých stran. Pro členy AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti je účast na LETNÍ ŠKOLE
zdarma. Více informací a registrace
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PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Aktuální zprávy týkající se sledovaných legislativních návrhů:
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
Poslanecká sněmovna PČR zařadila na program právě probíhající schůze druhé čtení vládního návrhu zákona o veřejné
prospěšnosti. Ústavně právní výbor projednal návrh na svém dubnovém zasedání a navrhl vlastní řešení, podle kterého by z
občanského zákoníku měla zmizet většina ustanovení, která se týkají statusu veřejné prospěšnosti, stejně tak by zmínky o
statusu měly být odstraněny i z dalších souvisejících předpisů. V praxi by přijetí návrhu znamenalo, že status veřejné
prospěšnosti zůstane pouze obecně popsán v občanském zákoníku. Zmizela by ustanovení, která říkají, že jeho správa má být
svěřena soudům, a které zároveň popisují některé podmínky jeho nabytí či odebrání.
AVPO ČR návrh Ústavně právního výboru podporuje, odmítá však, aby jeho přijetí znamenalo rezignaci na přijetí zákonné
úpravy statusu veřejné prospěšnosti v budoucnu.
Do dnešního dne pak Poslanecká sněmovna návrh neprojednala. Možnost, že by jakákoli úprava statusu, ať už vládní nebo ta,
kterou doporučil Ústavně právní výbor, mohla do voleb projít celým schvalovacím procesem, se tudíž jeví stále méně
pravděpodobná.
Zákon o sociálním bydlení
Tento zákon začala Poslanecká sněmovna na aktuální schůzi projednávat v prvním čtení, které však bylo přerušeno.
Dosavadní průběh rozpravy ukázal, že kolem návrhu zákona přetrvávají četné rozpory. Pro návrh tak bude těžké hledat ve
sněmovně většinu. Dále se jeho schválení nejeví jako příliš pravděpodobné ani vzhledem k nedostatku času.

Velká novela zákona o sociálních službách
Také vládní novela zákona 108/2006 Sb. byla ve sněmovně podrobena poměrně ostré kritice, prošla však prvním čtení a byla
přikázána k projednání výborům. Garančním výborem bude Výbor pro sociální politiku, dále má být návrh novely projednán ve
Zdravotním výboru a Ústavně právním výboru.

O dalším vývoji kolem aktuálně projednávaných zákonů vás budeme informovat na našich webových stránkách a v dalších
vydáních našeho infoservisu.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY
Servisní granty KPMG
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TERMÍN: 15. 6. 2017
POSKYTOVATEL: KPMG Česká republika
REGION: celá ČR
OBLAST PODPORY: rozvoj neziskových organizací
VÝŠE PODPORY: -SPOLUÚČAST: není
více informací
Obsahem servisních grantů jsou předem definované oblasti služeb KPMG, které umožní neziskovým organizacím zaměřit se
na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují zlepšit. Zaměřují se na audit účetní závěrky, daňové poradenství, právní
poradenství, finanční analýzu, otimalizaci procesů, reporting a poradenství v oblasti EU fondů.

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny (OPZ 024)
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

30. 6. 2017
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
ČR vč. HMP
inovace
500 000 – 10 000 000 Kč
není

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních
problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy (včetně oblasti posílení udržitelnosti a efektivnějšího
fungování nestátních neziskových organizaci a snižování jejich závislosti na veřejných zdrojích).

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu (OPZ 132)
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

30. 6. 2017 12:00
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
ČR bez Hlavního města Prahy
péče o děti, podniková péče o děti
1 028 420 – 5 986 710 Kč
není

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

ČSOB Grantový program Karta dobré vůle
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TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKT:
více informací

15. – 31. října
ČSOB
ČR
mládež, senioři, handicapovaní, vyloučené lokality
max. 250 000 Kč
min. 85 % osobních a režijních nákladů
Eva Horucková, ehoruckova@csob.cz

ČSOB svými aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě usiluje o podporu neziskového sektoru. Od roku 2014
nabízí ve spolupráci s karetní asociací Mastercard unikátní platební Kartu dobré vůle, jejímž prostřednictvím mohou klienti
privátního bankovnictví při každodenních platebních transakcích přispívat k rozvoji filantropie, zlepšování a prohlubování
sociálních vazeb a k ochraně životního prostředí. Vedle toho bude ČSOB pravidelně rozdělovat až 2 miliony korun ročně mezi
české neziskové organizace a jejich projekty zaměřené na pomoc osobám v nepříznivé situaci.
Podpořeny budou projekty zaměřené na:

individuální podporu pro seniory, osoby sociálně znevýhodněné (děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných
rodin, osoby žijící ve vyloučených lokalitách) nebo osoby se zdravotním postižením.

na podporu systémové změny vedoucí ke zlepšení konkrétního nepříznivého společenského jevu.

Integrované územní investice (OPZ 045)
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

14. 12. 2018
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
nezaměstnaní, rekvalifikace, flexibilní formy zaměstnání
5 000 000 Kč – 25 000 000 Kč
není

Výzva 046 patří do triády vzdělávacích programů pro nezaměstnané spolu s čísly 068 a 046. Rozdíl je především ve výši
udělované podpory, u výzev 045 a 046 se jedná o částky v rozpětí 5 000 000 – 25 000 000 Kč. Pro projekty s náklady do
6 000 000 Kč je vhodnější výzva 068. Dále se liší v některých dalších parametrech, jako je např. snížený počet indikátorů nebo
výrazně omezené cílové skupiny u výzvy 068.
Podporovány jsou 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).

Integrovaný plán rozvoje území (OPZ 046)
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:

14. 12. 2018 12:00
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
ČR bez Hlavního města Prahy
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OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

nezaměstnaní, rekvalifikace, flexibilní formy zaměstnání
5 000 000 – 25 000 000 Kč
není

Výzva 046 patří do triády vzdělávacích programů pro nezaměstnané spolu s čísly 068 a 046. Rozdíl je především ve výši
udělované podpory, u výzev 045 a 046 se jedná o částky v rozpětí 5 000 000 – 25 000 000 Kč. Pro projekty s náklady do
6 000 000 Kč je vhodnější výzva 068. Dále se liší v některých dalších parametrech, jako je např. snížený počet indikátorů nebo
výrazně omezené cílové skupiny u výzvy 068.
Podporovány jsou 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).

PRŮBĚŽNÉ VÝZVY

BLESK Srdce pro vás
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADAČNÍ FOND J&T
nespecifikován
nespecifikováno
Značka spolehlivosti
není
nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz

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.

Benefice s divokými husami
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

vždy poslední den v měsíci (viz postup grantového řízení)
NADACE DIVOKÉ HUSY
ČR
sociální, zdravotní, charitativní a rozvojová
zdvojnásobení výtěžku z akce až do výše 60 000 Kč
Andrea Hercíková, hercikova@divokehusy.cz
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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:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
SDRUŽENÍ VIA
nespecifikován
nespecifikováno
informační technologie
administrativní poplatek
podpora@techsoup.cz

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

Česká střelecká nadace
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

průběžná výzva
Česká střelecká nadace
ČR
sport
max 100 000 Kč
viz níže

Česká střelecká nadace byla založena v r. 2010 jako první nadace svého druhu v České republice, s cílem podporovat co
nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké veřejnosti podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu.
Jediným zakladatelem je Česká zbrojovka a.s.
Účelem České střelecké nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především
v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá:

k podpoře rozvoje střeleckého sportu,

k podpoře střeleckých soutěží,

k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže,

k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů,

k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.

Nadační příspěvky jsou poskytovány právnickým nebo fyzickým osobám přísně účelově po uzavření příslušné smlouvy, a to výlučně formou
peněžního příspěvku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok, o jeho poskytnutí rozhoduje správní rada na základě posouzení
žádosti. Použití příspěvku je důsledně kontrolováno a příjemce musí jeho použití na stanovený účel prokázat.

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vychází za finanční podpory Operačního programu
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Nadace Agel
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
Nadace Agel
ČR
zdravotně postižení, senioři
zdravotnické potřeby
není
info@czub.cz

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 zařízení,
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
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
EUROREGION NISA
Liberecký kraj
kulturní, životní prostředí, samospráva, vzdělávání
€ 2000 – € 30 000
15 %
Eva Hájková, e.hajkova@ern.cz

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. Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících výborech, ke kterým jsou projektové
žádosti přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek odevzdání projektových žádostí - viz záložka Termíny
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
Název osy: Spolupráce institucí a komunit
Specicifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
Opatření, která mají být podpořena v rámci PO:
1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity
přispívající ke kohezi na lokální úrovni
2. Rozvoj institucí veřejné správy
3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Fond malých projektů; Spolupráce institucí a komunit
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UTÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
EUROREGION NISA
Liberecký kraj
kulturní, přeshraniční vztahy, samospráva, vzdělávání
€ 2000 – € 20 000
15 %
Eva Hájková, e.hajkova@ern.cz

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. Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících výborech, ke kterým jsou projektové
žádosti přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek odevzdání projektových žádostí - viz záložka Termíny
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
Název osy: Spolupráce institucí a komunit
Specicifický cíl: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
Opatření, která mají být podpořena v rámci PO:
4. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity
přispívající ke kohezi na lokální úrovni
5. Rozvoj institucí veřejné správy
6. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů

Mládež, rodina, vzdělávání
Náhradní rodinná péče
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
Nadační fond J&T
ČR
rodina, mládež
individuální
nespecifikováno
Tereza Jelínková, jelinkova@nfjt.cz

Náhradní rodinná péče je hlavní oblastí, kterou se Nadační fond J&T zabývá. Podporovány jsou pěstounské rodiny i neziskové
organizace, které náhradním rodinám poskytují služby.

Podpora regionů
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UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADACE ČEZ
mládež, zdravotnictví, sociální, zdravotně postižení, věda, vzdělání, kultura, životní prostředí, sport
maximální výše není stanovena
není
211 046 726, info@nadacecez.cz

Podpora regionů je obecným programem Nadace ČEZ, který nemá pevně specifikované požadavky podporované činnosti.
Nevztahuje se ovšem na aktivity, které jsou předmětem jiných výzev – konkrétně se potom jedná o rekonstrukce a vybavení
dětských hřišť, která jsou řešena ve výzvě Oranžové hřiště, a odstraňování bariér ve školách, na což se zase vztahuje výzva
Oranžové schody. V případě, že darovaná částka přesáhne, nebo je rovna 250 000 Kč, je potom nutné v konečné zprávě
zahrnout i zprávu auditora.

Fond rodiny Sýkorovy
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
manželé Sýkorovi v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
vzdělávání, mládež, sociálně slabí, humanitární, komunita
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí. Prostřednictvím
svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Posláním tohoto fondu je podporovat zejména, ale ne výhradně, následující obecně prospěšné účely:






podpora vzdělávání;
podpora programů pro děti a mládež;
podpora lidí sociálně slabých v situacích, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých;
humanitární účely doma i ve světě a další filantropické iniciativy, které jsou v souladu s filantropickým směřováním
rodiny dárce;
podporu komunitních iniciativ, posilování životaschopnosti neziskových organizací a rozvoj filantropie prostřednictvím
programů Nadace VIA.

Fond Tři sestry pomáhají
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
hudební skupina Tři sestry a její přátelé v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
mládež, sociálně slabí
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR vychází za finanční podpory Operačního programu
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Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním fondu je
podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány na pomoc druhých, či ty,
které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Fond Rachůnek
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
Marek Herman a jeho studenti v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
mládež, sociálně slabí
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Marek Herman založil dárcovský fond v roce 2006. Od té doby do něj přispěl on i desítky jeho studentů dohromady více než půl
milionem korun. Fond je permanentní, což znamená, že k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové
programy na podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let jsou užity pouze jeho výnosy.

Grantový program Nadace GCP
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

19. 5. 2016
Nadace GCP
ČR
sociálně a zdravotně handicapovaní, mládež, dopravní bezpečnost
max 100 000 Kč
viz níže

Nadace GCP, společný projekt Česká pojišťovny a pojišťovny Generali, vyhlašuje grantový program, v rámci něhož poskytuje
fyzickým nebo právnickým osobám příspěvek až ve výši 100 000 Kč. Příspěvek je určen pro konkrétní projekt, nikoliv na
náklady běžného provozu. U výzvy je uvedeno datum, neboť program běží v rámci ročníků. To znamená, že všechny žádosti
budou zváženy, ovšem ty, co budou odeslány před uvedeným termínem, budou ještě součástí ročníku 2017. Podrobnosti
k harmonogramu programu zde.

Oranžové hřiště
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADACE ČEZ
dětská hřiště
maximální výše není stanovena
není
211 046 726, info@nadacecez.cz

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,
víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a
zdravotních a sociálních zařízení.
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Zdravotně postižení

Fond pomoci
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
SIEMENS
ČR
sociální
rozděluje se 100 000 Kč
50 %
Kateřina Hyšková, katerina.hyskova@siemens.com

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.

Podpora regionů
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADACE ČEZ
mládež, zdravotnictví, sociální, zdravotně postižení, věda, vzdělání, kultura, životní prostředí, sport
maximální výše není stanovena
není
211 046 726, info@nadacecez.cz

Podpora regionů je obecným programem Nadace ČEZ, který nemá pevně specifikované požadavky podporované činnosti.
Nevztahuje se ovšem na aktivity, které jsou předmětem jiných výzev – konkrétně se potom jedná o rekonstrukce a vybavení
dětských hřišť, která jsou řešena ve výzvě Oranžové hřiště, a odstraňování bariér ve školách, na což se zase vztahuje výzva
Oranžové schody. V případě, že darovaná částka přesáhne, nebo je rovna 250 000 Kč, je potom nutné v konečné zprávě
zahrnout i zprávu auditora.

Nadace Jedličkova ústavu
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
OBLAST PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:

průběžná výzva
NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
zdravotně postižení
Ing. Zuzana Minářová, asistent@nadaceju.cz
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více informací
Nadační granty jsou poskytovány v souladu s účelem, k němuž byla zřízena NJÚ, zejména v oblasti podpory sociální a
pracovní rehabilitace, integrace tělesně postižených do společnosti a za účelem uspokojování specifických potřeb a podpory
zájmů uživatelů JÚŠ.
Nadační granty mohou být poskytovány:





občanským sdružením
obecně prospěšným společnostem
církevním právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby
příspěvkovým organizacím

Senioři
Nadace Krása pomoci
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKT:
více informací

průběžná výzva
Nadace Krása pomoci
ČR
senioři
individuální (viz rok 2016)
není
martina.kaderkova@krasapomoci.cz

Posláním nadace je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení
kvality jejich života. Nadace svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování základních humanitárních a právních principů života
společnosti, a tak deklaruje svoji snahu o všestrannou podporu a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů.
Důležitá upozornění:





Žadatelé mohou zasílat své projektové záměry v průběhu celého kalendářního roku, s dostatečným předstihem,
před termínem faktické potřeby příspěvků.
Nadace neposkytuje půjčky.
Nadační příspěvek nelze poskytnout zpětně, tzn. na již uhrazené náklady projektu a na úhradu dluhů.
Nadace podporuje pouze projekty neziskových organizací, neposkytuje příspěvky příspěvkovým organizacím a
soukromým subjektům.

Potřební, sociálně vyloučení
Fond pomoci
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:

průběžná výzva
SIEMENS
ČR
sociální
rozděluje se 100 000 Kč
50 %
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KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

Kateřina Hyšková, katerina.hyskova@siemens.com

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.

Fond rodiny Sýkorovy
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
manželé Sýkorovi v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
vzdělávání, mládež, sociálně slabí, humanitární, komunita
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Výnosy z dárcovského fondu Sýkorových zřízeného v Nadaci Via podporují řadu projektů v Česku i v zahraničí. Prostřednictvím
svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.
Posláním tohoto fondu je podporovat zejména, ale ne výhradně, následující obecně prospěšné účely:






podpora vzdělávání;
podpora programů pro děti a mládež;
podpora lidí sociálně slabých v situacích, kdy jsou odkázáni na pomoc druhých;
humanitární účely doma i ve světě a další filantropické iniciativy, které jsou v souladu s filantropickým směřováním
rodiny dárce;
podporu komunitních iniciativ, posilování životaschopnosti neziskových organizací a rozvoj filantropie prostřednictvím
programů Nadace VIA.

Fond Tři sestry pomáhají
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
hudební skupina Tři sestry a její přátelé v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
mládež, sociálně slabí
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním fondu je
podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány na pomoc druhých, či ty,
které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Fond Rachůnek
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TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
KONTAKT:
více informací

průběžná
výzva
Marek Herman a jeho studenti v zastoupení Nadace VIA
nespecifikován
mládež, sociálně slabí
řádově desítky tisíc Kč
Jan Gregor, tel.: 732 389 763, e-mail: jan.gregor@nadacevia.cz

Marek Herman založil dárcovský fond v roce 2006. Od té doby do něj přispěl on i desítky jeho studentů dohromady více než půl
milionem korun. Fond je permanentní, což znamená, že k financování projektů zaměřených na vzdělávací a rozvojové
programy na podporu maminek a tatínků pečujících o děti do šesti let jsou užity pouze jeho výnosy.

Integrované plány rozvoje území (OPZ 049)
TERMÍN:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

průběžná výzva (do 14. 12. 2018)
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
specifikováno ve výzvě
sociálně vyloučení, sociální práce, vzdělávání
1 000 000 – 25 000 000 Kč
není

Výzva OPZ 049 se soustřeďuje na osvojování vlastností, které jsou nutné pro prevenci nebo nápravu sociálního vyloučení.
Jedná se o učení se o získávání rodičovských kompetencí, základních sociálních a profesních dovedností apod. Dále je kladen
důraz na propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního
pracovníka při práci s cílovou skupinou.
Další skupinou podporovaných aktivit je řešení situací, jež přispívají k sociálnímu vyloučení. Jedná se o prevenci drogových
závislostí, pomoc se zadlužením nedostatečnou finanční a právní gramotností, prevence kriminality a programy pro osoby
opouštějící nápravná zařízení a souvisejících programech. Aktivity se týkají i mladistvých nad 15 let.
Doplňkově lze do projektu zahrnout i vzdělávání pracovníků, a to do délky 24 hod/rok.

Grantový program Nadace GCP
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

19. 5. 2016
Nadace GCP
ČR
sociálně a zdravotně handicapovaní, mládež, dopravní bezpečnost
max 100 000 Kč
viz níže

Nadace GCP, společný projekt Česká pojišťovny a pojišťovny Generali, vyhlašuje grantový program, v rámci něhož poskytuje
fyzickým nebo právnickým osobám příspěvek až ve výši 100 000 Kč. Příspěvek je určen pro konkrétní projekt, nikoliv na
náklady běžného provozu. U výzvy je uvedeno datum, neboť program běží v rámci ročníků. To znamená, že všechny žádosti
budou zváženy, ovšem ty, co budou odeslány před uvedeným termínem, budou ještě součástí ročníku 2017. Podrobnosti
k harmonogramu programu zde.
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SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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