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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.

UPOZORNĚNÍ

Nová kniha: Krabička poslední
záchrany pro neziskové
organizace

Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000
korun pro neziskovku
29. 11. byl vyhlášen již čtvrtý ročník Ceny Nadace

Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem

Vodafone Rafael, která oceňuje neziskové

svobodného umění. Jedná se o manažerský

organizace využívající inovativně informační a

desetiboj, kterému se řídící pracovník musí

komunikační technologie ke zlepšení kvality
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věnovat prakticky denně. Počet neziskovek v ČR

života lidí se zdravotním postižením. S Cenou je

každoročně roste. Mnohé z existujících

spojená finanční odměna 200 000 korun. Cenu

organizací se profesionalizují, hospodaří s

Nadace Vodafone Rafael mohou získat projekty,

vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků,

které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů

uzavírají široká partnerství, komunikují a

(minimálně 300) nejméně po dobu půl roku.

rozhodují ve virtuálním světě, staví před sebe

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Nadace

obtížnejší úkoly ... Důsledkem těchto změn jsou

Vodafone Rafael je 25. února 2018.

neustále rostoucí nároky na jedince odpovědné

Cena bude vítězi předána na konferenci INSPO,

jak za správu, tak za řízení. Znalosti a

jejíž 18. ročník se uskuteční 7. dubna 2018 v

dovednosti, které stačily před několika lety, rychle

Kongresovém centru Praha.

zastarávají a musí být nahrazovány novými. Tato

Více informací
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publikace obsahuje obojí – popisy 60
problémových situací a 180 doporučení
vedoucích k jejich řešení. Pět autorů, 11 kreseb
Mirka Kemela a 24 fotografií Jindřicha Štreita, to
je Krabička poslední záchrany pro neziskové

Edison - nový akcelerační
program pro zralé sociální
inovace

organizace. Objednávat knihu můžete na adrese:
petr.vrzacek@seznam.cz

Cílem programu Edison je adresná a na míru šitá
pomoc při rozvoji 10 vybraným týmům, které již
realizují projekty v oblasti sociálních inovací, řeší

Cena mosty - podávání návrhů

je neotřelým způsobem a zároveň mají ambici
znásobit své společenské dopady a rozšířit se na

V zájmu podpory aktivit přispívajících

regionální nebo celorepublikovou úroveň.

významným způsobem ke zlepšení postavení

Účastníci jsou do programu vybíráni na základě 6

osob se zdravotním postižením a jejich

kritérií, kterými jsou sociální prospěšnost,

participace začala NRZP ČR v roce 2003 s

inovativnost, možnost škálování nebo systémové

pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY.

změny, měřitelnost dopadu, kapacita týmu a

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY 2017

zralost projektu. Přihlášky do programu Edison

aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. Návrh

jsou otevřeny od září 2017, jednotlivé projekty

na udělení ceny můžete podat na předepsaném

jsou přijímány průběžně, nejpozději by se

formuláři, který je společně se soutěžním řádem

měly do akcelerace zapojit na jaře 2018. Na

vložen do 4. a 5. čísla časopisu MOSTY nebo si

vybrané projekty čeká minimálně

nominační formulář stáhněte v elektronickém

dvanáctiměsíční cesta rozvoje šitá na míru jejich

formátu na:

potřebám. Akcelerační program Edison je

http://nrzp.cz/images/PDF/nominacni_arch_2017.

finančně podpořen z Operačního programu

pdf. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP

Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je

ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo pošlete

realizován společností RegioHub (síť Impact

oskenovaný emailem na adresu

Hub).

j.chudy@nrzp.cz. Uzávěrka pro podávání návrhů

Více informací
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Více informací

Patron vrací dětem naději na lepší
zítřky

Nabídka odborných seminářů pro
neziskové organizace

PATRON je charitativní projekt, jehož smyslem a
cílem je pomáhat sociálně a zdravotně

Společnost 22HLAV, s.r.o. nabízí pro následující

znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Přihlásit

měsíce řadu seminářů, které se týkají

příběh takového dítěte do projektu a stát se

problematiky daní a účetnictví pro neziskové

patronem (osobou, která se zaručí za pravdivost

organizace. Stranou samozřejmě nezůstane ani

příběhu) může opravdu každý. Máte-li v okolí

problematika EET. Semináře povede Miroslava

dítě, které potřebuje pomoci, nenechávejte si to

Nebuželská a další odborníci z 22HLAV.

pro sebe. Znáte rodinu, která si nemůže dovolit

Více informací

zaplatit zdravotní pomůcku pro svého syna? Víte
o dítěti, které nechodí na obědy do školní jídelny,
protože na to jeho rodina nemá peníze?
Potřebuje pomoc vaše dítě? Podělte se s námi o
příběhy a pomozte nám vrátit dětem naději na
lepší zítřky.
Více informací

POZVÁNKY

13. - 14. 12. 2017

13. - 14. 4. 2018

IQ Roma servis, z.s.: Case

Business & Professional Women CR

management v práci s rodinou aneb

z.s.: Equal Pay Day 2018

Jak efektivně spolupracovat?
Konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je
Poskytujete podporu rodinám, jejichž životní

největší vzdělávací akcí v České republice. Dva

situace vyžaduje spolupráci více odborníků? Rádi

dny plné příběhů, inspirace a vzdělávání. Páteční

byste spolupracovali efektivně, s ohledem na

„pracovně zážitková“ konference v roce 2017

potřeby rodiny? Chtěli byste se dozvědět více o

hostila spíkry ze 7 zemí světa a simultánně se

koordinované spolupráci odborníků? Účastníci na

tlumočila. Na sobotním mentoring day se tisíc
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kurzu prakticky rozvíjejí své dovednosti potřebné

žen potkávalo u kulatých stolů s 60 úspěšnými

pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s

mentorkami-profesionálkami z různých oborů,

rodinou a dalšími zapojenými stranami, a to v

firem a podnikatelského prostředí po dobu jedné

kontextu spolupráce s dobrovolnými či méně

hodiny a hovořily na zvolená téma. Velký zájem

dobrovolnými klienty. Dále se seznámí se

projevila opět média, akce dosahuje neuvěřitelné

základními specifiky metod case managementu

publicity.

využívanými při práci s rodinou: případovými,

Více informací
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interaktivními a rodinnými konferencemi.
Jednotlivé tematické bloky vzdělávacího
programu jsou vedeny tak, aby účastníci byli
aktivně zapojeni a veškeré teoretické informace
si měli možnost ověřit prostřednictvím
praktických nácviků situací.
Více informací

3. 1. 2018
Na počátku, o.p.s.: Na počátku bylo 120
strun
Na lednovém koncertu z cyklu Večery u kapucínů
zahraje Pražský komorní kytarový orchestr. Akce
začíná v 19 hodin v pražském kapucínském
klášteře na Loretánském náměstí. Výtěžek ze
vstupného podpoří činnost organizace Na
počátku. Ta se věnuje těhotným ženám a
maminkám s dětmi v tísni. Provozuje poradnu v
Brně a dva azylové domy na utajené adrese.
Více informací

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ

GDPR
Seminář věnující se tématu GDPR (General Data Protection Regulation) jsme uspořádali 7. 11. Kolem
implementace této směrnice zůstává spousta nejasností, už teď je však jasné, že nové povinnosti
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subjektů, ale bude se vztahovat i na údaje zaměstnanců nebo dobrovolníků, se kterými organizace
spolupracuje. Nejasné zůstává, v jakých případech by neziskové organizace měli mít pověřence pro
ochranu osobních údajů, otázkou též zůstává, v jakém rozsahu nová regulace zasáhne oblast
fundraisingu (zejména možnosti oslovování dárců a nakládání s jejich kontakty).

Operační program Praha - Pól růstu
4. 12. proběhlo poslední letošní zasedání Moniorovacího výboru Operačního programu Praha - Pól růstu.
Kromě zpráv za uplynulý rok se výbor zabýval i plánem výzev na rok 2018. Pro členské neziskové
organizace je důležitá zejména prioritní osa 3, v níž budou vypisovány výzvy na podporu sociální
podnikání, pomoc bezdomovcům, sociálního bydlení a též podporu komunitního života. První setkání
plánovací komise, která schvaluje konkrétní podobu výzev je plánováno ještě před koncem roku. AVPO
ČR se těchto jednání účastní a usiluje o to, aby výzvy zohledňovaly konkrétní zkušenosti a potřeby našich
členských organizací i dalších poskytovatelů veřejně prospěšných služeb. O konkrétních vypsaných
výzvách vás samozřejmě budeme včas informovat.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY

Integrované územní investice (OPZ

Podpora fundraisingu neziskových

045)

organizací v Pardubickém kraji

TERMÍN: 14. 12. 2018

Záměrem vyhlášeného programu je zajištění

POSKYTOVATEL: OP Zaměstnanost REGION:

větší finanční stability a nezávislosti neziskových

celá ČR

organizací a podpora schopnosti získávání

OBLAST PODPORY: nezaměstnaní,

finančních prostředků pro jejich činnost

rekvalifikace, flexibilní formy zaměstnání VÝŠE

prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je

PODPORY: 5 000 000 – 25 000 000 Kč

podpora neziskových organizací prostřednictvím

SPOLUÚČAST: není

dotace na činnost fundraisera dané organizace,

KONTAKT: Mgr. Jiří Možný: jiri.mozny@mpsv.cz,

jehož úkolem je získání finančních a

221 912 104; Ing. Pavel Bartoš:

nefinančních prostředků nutných pro zajištění

pavel.bartos@mpsv.cz, 221 912 103

činností organizace nebo pro realizaci

Více informací

přihlášeného (zejména inovativního) projektu.
Předpokládaný celkový objem penžních

Popis:

prostředků vyčleněných na program: 500 000

Výzva 045 patří do triády vzdělávacích programů

Kč.
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pro nezaměstnané spolu s čísly 068 a 046.

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč,

Rozdíl je především ve výši udělované podpory, u

maximální výše 80 000 Kč na projekt.

výzev 045 a 046 se jedná o částky v rozpětí 5

Příjem žádostí: 3. - 31. 12. 2018

000 000 –

Více informací
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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.

Operační program Praha pól růstu:

snížený počet indikátorů nebo výrazně omezené

Výzva č. 34 Podpora komunitního

cílové skupiny u výzvy 068.

života a sociálního podnikání

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení
zaměstnanosti ekonomicky neaktivních osob.
Podporovány budou ty činnosti, které povedou k
zaměstnání osob z cílové skupiny projektu; jedná
sse 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

TERMÍN: 23. 1. 2018
Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro
integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci
výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně
komunitních center a prostor komunitního života,
a zároveň vznik a rozvoj sociálních podniků.
Konzultace projektových záměrů probíhají od 20.
9. 2017 do 23. 1. 2018.
Více informací

pracovních míst nebo si kladou za cíl udržení
ekonomicky aktivizovaných osob v pracovním
poměru.

Operační program Praha pól růstu:
Výzva č. 35 Podpora sociálních služeb,
komunitního života a sociálního

Podpora sociálního podnikání v

bydlení

Pardubickém kraji
Tato výzva je zaměřena na posílení sociální
Záměrem vyhlášeného programu je podpora
sociální ekonomiky na území Pardubického kraje
s cílem zvýšit zaměstnanost v místních
podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle
komunity v oblasti ekonomického, sociálního,
kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem
programu je podpora vzniku nových sociálních
podniků a dále podpora již existujících sociálních
podniků působících na území Pardubického
kraje.
Pro účely dotačního programu jsou za sociální

infrastruktury pro integraci, komunitní služby a
prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a
rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a
rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude
také vznik a rozvoj sociálních služeb, mezi které
patří například azylové domy, nízkoprahová
denní centra, terénní programy, domy na půl
cesty, kontaktní centra a krizová pomoc.
Konzultace projektových záměrů probíhají od 20.
9. 2017 do 23. 3. 2018.
Více informací

podniky považovány organizace, které naplňují
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ekonomického, sociálního, environmentálního a
lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců
sociálního podniku patří lidé se zdravotním
postižením, duševně nemocní, mládež a mladí
dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší
a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické
menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé
pečující o rodinné příslušníky.
Předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných na program: 1 500 000
Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč,
maximální výše 200 000 Kč na projekt.
Příjem žádostí: 3. - 31. 1. 2018
Více informací

PRŮBĚŽNÉ VÝZVY

Benefice s Divokými husami

Nadace J&T

TERMÍN: Vždy poslední den v měsíci

Nadace rozděluje podporu v následujících

POSKYTOVATEL: Nadace Divoké husy

grantových programech:

REGION: Celá ČR

Náhradní rodinná péče

OBLAST PODPORY: sociální, zdravotní,

Právnické i fyzické osoby mohou podávat žádosti

charitativní a rozvojová

průběžně.

VÝŠE PODPORY: zdvojnásobení výtěžku z akce

Pomoc v nouzi

až do výše 60 000 Kč

Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,

KONTAKT: Andrea Hercíková,

pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá

hercikova@divokehusy.cz

grantová řízení.

více informací

Handicapovaní a nemocní
Fyzické osoby mohou podávat žádosti průběžně,

Popis:

pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá

Nadace Divoké husy podporuje fundraising

grantová řízení.

neziskových organizací – grant má podobu

Hospicová péče

zdvojení výtěžku dobročinné akce. Při dodržení

Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze

podmínek lze tento grant čerpat až dvakrát za

pro právnické osoby.
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kalendářní rok. Grant (nadační příspěvek) musí

Osvěta a vzdělávání

být použit pouze na konkrétní účel sloužící přímo

Jsou vypisována jednotlivá grantová řízení pouze

klientům předkládající organizace (např. materiál,

pro právnické osoby.

pomůcky a vybavení, drobné stavební úpravy,

Více informací
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ozdravné a vzdělávací pobyty, osvětové materiály
apod.) a podléhá závěrečnému vyúčtování.

Grantový program Nadace Agel
TechSoup Česká republika

TERMÍN: průběžná výzva POSKYTOVATEL:
Nadace Agel REGION: celá ČR

TERMÍN: průběžná výzva

OBLAST PODPORY: zdravotně postižení, senioři

POSKYTOVATEL: SDRUŽENÍ VIA

SPOLUÚČAST: není

REGION: Celá ČR

KONTAKT: info@czub.cz

OBLAST PODPORY: software

více informací

VÝŠE PODPORY: administrativní poplatek
SPOLUÚČAST:

Popis:

KONTAKT: podpora@techsoup.cz

Nadace Agel prostřednictvím své činnosti

více informací

přispívá zejména na nákup zdravotnických,
kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady

Popis:

na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v

Sdružení VIA poskytuje v rámci programu

lázních a léčebných zařízení; rozvoj zdravotní

techsoup ČR software i hardware o IT firem pro

péče, diagnostických a léčebných metod;

český neziskový sektor. Je také výhradním

vybavení zdravotnických a neziskových

poskytovatelem služeb Microsoft; kromě toho

organizací, a to s cílem zlepšovat podmínky a

nabízí i produkty od Adobe, Cisco, Zoner a

prostředí pro pacienty a klienty.

dalších.

Fond malých projektů; Rozvoj
Fond pomoci

potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti

TERMÍN: průběžná výzva POSKYTOVATEL:
SIEMENS REGION: ČR

TERMÍN: průběžná výzva POSKYTOVATEL:

OBLAST PODPORY: sociální

EUROREGION NISA

VÝŠE PODPORY: rozděluje se 100 000 Kč

REGION: Liberecký kraj

SPOLUÚČAST: 50 %

OBLAST PODPORY: kulturní, životní prostředí,

KONTAKTNÍ OSOBA: Kateřina Hyšková,

samospráva, vzdělávání

katerina.hyskova@siemens.com

VÝŠE PODPORY: € 2000 – € 30 000

více informací

SPOLUÚČAST: 15 %
KONTAKTNÍ OSOBA: Eva Hájková,

http://mailchi.mp/e330e770c6db/gew142tw7c?e=b24678420a
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více informací

000 Kč na podporu charitativních projektů; jedná
se především o instituce, které

Popis:

pomáhají dětem a lidem se zdravotním

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje

postižením či sociálními problémy. O udělení

Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu

grantu rozhoduje komise složená ze

mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce

zástupců neziskového sektoru a jednoho

INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro

zástupce společnosti Siemens.

období 2014 - 2020. Jedná se o jednu kontinuální

Kromě celostátního kola jsou pořádána ještě

výzvu na celé dotační období.

regionální kola, která ovšem platí pouze v okolí

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně.

20 km od odštěpných závodů

Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících

Siemens (Brno, Mohelnice, Frenštát pod

výborech, ke kterým jsou projektové žádosti

Radhoštěm a Trutnov). Tyto projekty ještě v

přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek odevzdání

letošním roce nebyly otevřeny, o jejich

projektových žádostí. Fond mikroprojektů je

dostupnosti Vás budeme včas informovat.

nástrojem určeným pro podporu projektů s

V případě, že projekt neuspěje v celostátní kole,

menším finančním objemem, které mají dopad na

lze ho přihlásit i do kola regionálního, nikoliv však

příhraniční území na místní úrovni. Mikroprojekty

naopak.

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.

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