Informační servis

4. 3. 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
Členské příspěvky AVPO ČR na rok 2017
Vážení členové AVPO ČR, před nedávnem jsme vám zasílali výzvu k zaplacení členských příspěvků na tento rok. Aktuální výše
příspěvku činí 3 000 Kč. Prosíme vás o úhradu částky na účet asociace 238350465/0300 nejpozději do konce března.

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.

Členská organizace EDA cz, z.ú. Naléhavě hledá nové prostory v Praze
K 31. 12. tohoto roku Musí EDA cz, z.ú. opustit své stávající prostory. Pro svoji činnost organizace potřebuje prostory o rozloze
300 - 400 m2 s bezbariérovým vstupem. Do prostor je třeba umístit 4 - 6 kanceláří pro 24 zaměstnanců, dále je třeba místnost
pro setkávání s klienty a 3 místnosti pro speciálně pedagogické centrum, ambulanci, krizovou linku a dětský koutek se
zázemím. Pro více informací se můžete obrátit na telefonní číslo 603 572 419 nebo využijte e-mailovou adresu
petra.fibirova@eda.cz. Webové stránky organizace jsou www.eda.cz.
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AVPO ČR podepsala memorandum o spolupráci s Podnikohospodářskou fakultou VŠE
Společné memorandum otevírá studentům možnost absolvovat stáže v naší asociaci. Můžeme též vystoupit na půdě VŠE
v rámci řádných přednášek a seznamovat tak studenty s našimi hodnotami, názory i tématy, kterou jsou pro nás v rámci
neziskového sektoru důležitá.

POZVÁNKY
27. 3.

Večer s Olgou – ženy v politice

Další setkání se zajímavým hostem proběhne v pondělí 27. 3. 2017 od 17 hodin v Café Martin, Sokolovská 75/29, Praha 8.
Představitelky politického života promluví o svém pohledu na neziskový sektor, o spolupráci nezisku a politických představitelů,
o způsobech, jak správně lobbovat za nějaký zákon nebo potřebnou změnu. Dotazy vítány! Registrace

29. 3.

PR Work: Ovládněte techniku ve svůj prospěch

PR hrdinové dnešní doby se nesmí technologií bát, ba naopak, musí je mít v malíku. Jak fotit, natáčet či nahrávat? Jak si
poradit s jednoduchými grafickým úpravami a webovou analytikou? To vše se společně dozvíme a naučíme na březnovém PR
Work: Výzbroj dnešního PR hrdiny - ovládněte techniku ve svůj prospěch. Členům AVPO ČR nabízí 50% slevu nebo 2 lístky za
cenu 1. Více informací

6. 4.

Kulatý stůl k problematice sociálních služeb s předsedou ODS Petrem Fialou

V souvislosti s přípravou svého programu pro letošní volby do Poslanecké sněmovny vyzvala ODS zástupce široké i odborné
veřejnosti k tomu, aby se do tvorby tohoto dokumentu zapojili. Pozvali jsme předsedu ODS Petra Fialu a expertku ODS pro
sociální otázky Lenku Kohoutovou k diskusi u kulatého stolu. Přijďte se zeptat na to, co ODS v oblasti sociálních služeb
připravuje. Přijďte říci, co byste chtěli změnit Vy, co Vás trápí a s čím potřebujete pomoci. Kulatý stůl proběhne ve čtvrtek 6.
4. od 17:00 v Husově domě, Jungmannova 22/9, Praha 1, Nové město. Více informací a registrace

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

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. registrace
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24. 4. – 26. 4.

Management dobrovolnictví I - Pořadatel: HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Naše členská organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. vás zve na kurz určený pro koordinátory dobrovolníků.
Získáte základní informace o managementu dobrovolnictví, seznámíte se s principy dobrovolnictví, dosavadními zkušenostmi i
bariérami pro dobrovolnictví v ČR. Více informací

27. 4.

Pořádáme seminář v Liberci s názvem „Aktivní neziskovky důvěryhodné pro dárce a partnery“

Obsahem setkání bude představení činnosti AVPO ČR a diskuze o aktuálních tématech, která se týkají neziskových organizací:
Co dárci a partneři očekávají od neziskovek? Jaké jsou nejčastější mýty o neziskovkách a jak je bořit? Které nové zákony se
mohou neziskovek dotknout? Jak neziskovkám pomáhá AVPO ČR a proč se stát jejím členem? Značka spolehlivosti jako
záruka pro dárce a nástroj rozvoje NNO. Vice informací a registrace

18. 5. Dobročinný bazar Letního domu
"Provětrejte své domovy jarním úklidem, darujte přebytečné a udělejte si radost nákupem."
Věci do prodeje na bazaru můžete darovat ve dnech 11. -12. 5. a 15. - 16. 5. vždy 8.00 – 18.00 Letnímu domu ve Vyšehradské
41, Praha 2. Letní dům pomáhá dětem bez stabilního rodinného zázemí. Výtěžek z Dobročinného bazaru použijeme na
vzdělávací a tvořivé programy pro děti z dětských domovů, na doprovázení dospívajících v době opouštění dětského domova a
na práci s rodinami v tíživé životní situaci nebo s příbuzenskými pěstounskými rodinami.

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 sociálním bydlení
Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (předkladatel) proběhlo vypořádání připomínek, rozpory však přetrvávají.
Vláda ČR stále deklaruje, že přijetí zákona je jednou z jejích priorit, avšak u odborné veřejnosti začíná převládat názor, že
v čase, který zbývá do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, už něco takového není reálné.
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Velká novela zákona o sociálních službách
Také tato legislativní úprava nebude s největší pravděpodobností do konce volebního období současné vlády přijata.

Doporučení AVPO ČR
Spolky, které vznikly do 31. prosince 2013 nemusí uvádět označení právní formy ve svém názvu
30. 12. 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 460/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Novela
přináší výjimku z přechodného ustanovení § 3042 občanského zákoníku, které ukládá všem právnickým osobám povinnost
přizpůsobit svůj název požadavkům (nového) občanského zákoníku. Na spolky, které vznikly před účinností občanského
zákoníku se tato povinnost nevztahuje. Změnit svůj název tak, aby v něm bylo uvedeno slovo spolek, případně doplnit jej
zkratkou z.s. měla původní občanská sdružení do 31. 12. 2015. Většina z nich tak ovšem neučinila. Podle dalšího z
přechodných ustanovení měly tyto subjekty do konce roku 2016 uvést své zakladatelské dokumenty do souladu s novou právní
úpravou (což opět předpokládalo doplnění názvu), řada z nich však nesplnila ani tuto povinnost. Zákonodárci však rozhodli, že
ustanovení zákona nebudou vymáhána.
AVPO ČR je toho názoru, že tímto postupem byly zvýhodněny spolky, které nejednaly v souladu se zákonem a
podobné praktiky odmítá. Našim členským organizacím změnu názvu i zakládacích dokumentů (stanov) i nadále
doporučujeme. Uvedení právní formy v názvu organizace považujeme za transparentní, revize stanov dle nové
zákonné úpravy zase pomůže předejít budoucím problémům.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY
DUBEN 2017
Adventní koncerty 2017
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

15. dubna 2017
ČESKÁ TELEVIZE
ČR
nespecifikováno
sbírka
není

I letos pořádá Česká televize sérii adventních koncertů. Na každém z nich je pořádána sbírka pro vybranou neziskovou
organizaci, kterou bude z veřejné sbírky podpořena. Výběrová komise vyhodnotí žádosti a vybere několik NNO, které pozve
na osobní setkání a prezentaci svých projektů, která proběhne začátkem června 2017 v České televizi v Praze. Na základě
osobního setkání vybere komise čtyři neziskové organizace, které podpoří v rámci veřejné sbírky Adventní koncerty 2017.
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DALŠÍ VÝZVY
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

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
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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:
OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
více informací

14. 12. 2018 12:00
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
ČR bez Hlavního města Prahy
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:

průběžná výzva
NADAČNÍ FOND J&T
nespecifikován
nespecifikováno
Značka spolehlivosti
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SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

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.

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.

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.

Benefice s divokými husami
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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

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

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

Fond malých projektů; Spolupráce institucí a komunit
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

Nadační fond J&T
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
REGION:
OBLAST PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADAČNÍ FOND J&T
ČR
sociální, rodiny, mladiství, handicapovaní, zdravotní
Tereza Jelínková, jelinkova@nfjt.cz
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Nadace Jedličkova ústavu
UZÁVĚRKA:
POSKYTOVATEL:
OBLAST PODPORY:
KONTAKTNÍ OSOBA:
více informací

průběžná výzva
NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
sociální a pracovní rehabilitace, integrace zdravotně postižených,
Ing. Zuzana Minářová, asistent@nadaceju.cz

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.
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.

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

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
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více informací
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.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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