Informační servis

6. 1. 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

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

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

Začala registrace 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
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POZVÁNKY
Večer s Olgou – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!
Zveme všechny zájemce o setkání s představitelkami našeho politického života. Našimi hosty budou ženy v politice a vy se jich
můžete ptát na jejich pohled na neziskový sektor, na spolupráci nezisku a politiků, na cesty, jak správně lobbovat za nějaký
zákon nebo potřebnou změnu. Jména našich hostů záměrně neuvádíme – nechte se překvapit!
Setkání proběhne v pondělí 23. 1. 2017 od 17 hodin v Café Martin, Sokolovská 75/29, Praha 8. Odkaz na přihlášení

MÉDIA
20. 12.

Vyšel článek v Hospodářských novinách s názvem Spolehlivost v neziskovém sektoru, představující činnost
AVPO ČR a Značku spolehlivosti.

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
Průběžně sledujeme zejména následující zákony a návrhy:





Návrh novely zákona o registru smluv
Poslanec Ing. Jan Bartošek podal pozměňovací návrh, aby se povinnost zveřejňovat smlouvy vztahovala i na vybrané
neziskové organizace. AVPO ČR vydala stanovisko, ve kterém tento návrh odmítá a shrnuje argumenty proti němu.
Aktuálně je projednávání tohoto bodu Ústavně právní výborem přerušeno.
Zákon o sociálním bydlení
AVPO ČR podala připomínky prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Předběžná schůzka k vypořádání
připomínek proběhla na Ministerstvu práce a sociálních věcí 4. listopadu.
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.

DALŠÍ INFORMACE
Školení leaderů členských organizací
AVPO ČR připravuje vzdělávací program pro leadery z členských organizací. Podrobnější informace v programu od nás
dostanete v průběhu příštího týdne. Zatím si můžete rezervovat termín výběrového řízení, které proběhne 31. 1. 2017.
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Prosíme vás o vyplnění dotazníku
Na Strategickém plánování 7. 12. 2016 jsme mluvili o potřebě rozšiřování spolupráce mezi členskými organizacemi. Kromě
připravované rekonstrukce našich stránek, kde bude dostupná členská sekce včetně např. kalendáře akcí, bychom uvítali větší
zapojení členů i při prosazování zájmů AVPO ČR. Chceme mít své "vyslance" v regionech, lídry z řad členských organizací,
kteří se mohou podílet na lobbingu, odborníky pro připomínkování legislativy … Odkaz na dotazník

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020
Termín pro podání žádosti: 31. 3. 2017 Více informací

Vodafone Czech Republic, a.s.
V rámci Vánoční kampaně měli možnost nejen zákazníci Vodafonu, ale i dalších mobilních operátorů, přenechat jako dárek 10
GB dat vozíčkářům. Cílem bylo, aby vozíčkáři měli možnost využívat 10 GB dat měsíčně po celý rok zdarma. Vybralo se však
mnohem více dat, než kdokoli čekal, protože se mohou o data zdarma přihlásit všichni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, přihlásit
se mohou do 15. 1. 2017. Prosíme šiřte tuto nabídku mezi vaše klienty! Více informací

Nadační fond Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme
Program si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Smyslem tohoto programu je
přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech celé České republiky. Celkem bude v ročníku 2017
rozdělena částka 2 700 000 Kč, a to v 90 stanovených oblastech. Každá z vybraných organizací tak částku 30 000 Kč. Žádosti
o zařazení do programu můžete zasílat do 31. 1. 2017. Více informací

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

NADACE OKD
Pro region
18. ledna 2017
realizace v obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová,
Paskov, Staříč, Stonava a okolí
sociální, zdravotní, životní prostředí
max. 200 000 Kč
min. 20 %
Kateřina TŮMOVÁ BLABLOVÁ; tumova@nadaceokd.cz
http://www.nadaceokd.cz/
NADACE OKD
Pro Evropu
18. ledna 2017
realizace v obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová,
Paskov, Staříč, Stonava a okolí
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OBLAST PODPORY:
VÝŠE PODPORY:
SPOLUÚČAST:
KONTAKTNÍ OSOBA:
ODKAZ:

pomoc s žádankami na granty EU
max. 100 000 Kč
min. 20 %
Kateřina TŮMOVÁ BLABLOVÁ; tumova@nadaceokd.cz
http://www.nadaceokd.cz/

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

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/
otevření přihlášek 1. 2. 2017

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

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

SIEMENS
průběžná výzva

NÁZEV PROJEKTU:
REGION:
OBLAST PODPORY:

Fond pomoci
ČR
sociální
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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
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
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