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Infoservis AVPO ČR Vám přináší aktuální informace z
neziskového sektoru. Vychází v rámci projektu AVPO ČR –

View this email in your browser

profesionální služby pro servisní NNO", podpořeného z
Operačního programu Zaměstnanost, Reg. č. projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239 a za finanční podpory Úřadu
vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace.

INFOSERVIS AVPO ČR
28. 3. 2018
Informační servis vydáváme každé dva týdny. Obsahuje stručné informace o aktivitách AVPO ČR,
pozvánky a další upozornění na chystané události. Určen je členům asociace.

Pokud máte zájem o některou z nabízených služeb nebo aktivit AVPO ČR včetně Značky spolehlivosti,
kontaktujte nás na adrese avpo@avpo.cz.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Proč být členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR?

Nabídka prostor pro členy AVPO ČR

Vytvořili jsme pro vás novou

Hledáte prostor pro pracovní setkání nebo menší

facebookovou skupinu Členové

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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akci (seminář, kulatý stůl, zasedání) v blízkosti

AVPO ČR a držitelé Značky

centra Prahy? Pak se obraťte na nás! AVPO ČR

spolehlivosti

nabízí svým členům bezplatné zapůjčení

Uzavřená skupina bude sloužit k rychlé výměně

zasedací místnosti. Kapacita místnosti je 12

informací a upřesňování stanovisek, sdílení

osob, v případě potřeby zapůjčíme i vybavení,

nabídek, pozvánek atd. Prosíme všechny členy

jako je dataprojektor nebo flipchart. Každá z

AVPO ČR a držitele Značky spolehlivosti, aby se

členských organizací může nabídku využít

stali jejími členy. Adresa skupiny

jednou do roka, opakované využití je po

je: https://www.facebook.com/groups/322782831

vzájemné dohodě. V případě zájmu nás

549509/

kontaktujte prostřednictvím e-mailové
adresy kancelar@avpo.cz nebo na telefonním
čísle 212 245 240.

8. ročník soutěže Stejná šance
Znáte firmu, která zaměstnává člověka se
zdravotním postižením? Chcete, aby se o tom

Výběrové řízení na sbírku

dozvěděla širší veřejnost? Nominujte ji do

Adventních koncertů 2018

soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku

Neziskové organizace, které nebyly touto sbírkou

2018. Sběr nominací trvá do 23. dubna 2018.

České televize v minulosti podpořeny, mohou

Více informací

zasílat své kompletně vypracované projekty
nejpozději do 30. dubna 2018.
Více informací

Chytrý platební terminál pomůže
neziskovkám s veřejnými sbírkami
ČSOB spolu s partnery vyvinula chytré mobilní

Nabíka koučovacích rozhovorů

platební terminály s dárcovskou aplikací, které

Kouč Martin Župka nabízí 45 minutové rozhovory,

dárcům umožní přispívat ve veřejných sbírkách

ve kterých budete mít možnost se zaměřit na

bezhotovostně pomocí platební karty.

témata, která aktuálně řešíte. V průběhu

Unikátnost řešení aplikace představuje kromě

rozhovoru vás kouč bude podporovat ve vašem

předvolených dárcovských částek také

vlastním přemýšlení a hledání odpovědí. Pomůže

obrazovka, na kterou může dárce zadat své

vám tak objevit váš potenciál a nacházet

telefonní číslo a zůstat tak s obdarovanou

možnosti pro změnu.

organizací ve spojení. Naprostou novinkou je

Pokud máte o koučovací rozhovory zájem,

také variabilní účtenka, kterou si neziskové

kontaktujte nás na adrese avpo@avpo.cz.

organizace mohou personalizovat podle svých
potřeb.
První zkušenosti z terénu ukazují, že možnost

Spolupráce s 2D Studiem

darovat prostřednictvím platební karty výrazně

Navázali jsme spolupráci s 2D Studiem, které se

zvyšuje úspěšnost veřejných sbírek. Lidé jsou

zaměřuje na produkci audiovizuálních děl od

ochotní bezhotovostně přispět mnohem vyšší

videoklipů, komerčních reklam až po virální

částky.

videa. Cílem studia je vysoká kvalita, a to vždy

Více informací

přesně na míru a podle požadavků klienta.
Během roku budeme točit krátká videa
z členských organizací, s držiteli Značky
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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spolehlivosti i z akcí pořádaných AVPO ČR.

ročníku Cen SDGs

Videa využijeme k propagaci našich aktivit i

Po úspěšném vyhlášení historicky prvního

zvýšení povědomí o neziskovém sektoru.

ročníku Cen SDGs v roce 2017 pokračujeme i
nadále v tradici udělování těchto prestižních cen
v Česku. I v roce 2018 budeme hledat konkrétní
aktivity a strategie, které vyvíjejí české firmy a
organizace a přispívají tak k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Motivují
hráče nejen z řad byznysu, ale také neziskových
organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k
začlenění udržitelnosti do každodenního života.
Oceníme nejlepší projekty, které se na národní
úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030,
rozvojové spolupráce a skrze SDGs mění svět k

Blesk Srdce pro vás

lepšímu. Novinkou letošního ročníku je Cena pro

Také v tomto roce pokračuje charitativní program

mladé leadery do 30 let od Forbes Česko.

deníku Blesk, ve kterém mohou vybrané

Více informací

neziskové organizace získat velmi zajímavý
mediální prostor na webovém portálu i v tištěné
verzi novin. Pokud máte o účast v programu
zájem, kontaktujte přímo ředitelku AVPO ČR
Moniku Jindrovou na adrese: jindrova@avpo.cz.

Nabídka odborných seminářů pro
neziskové organizace
Společnost 22HLAV, s.r.o. nabízí pro následující

Vzdělávání a kurzy pro sociální

měsíce řadu seminářů, které se týkají

služby

problematiky daní a účetnictví pro neziskové

Nabídka vzdělávání pro sociální pracovníky a

organizace. Stranou samozřejmě nezůstane ani

neziskovky s 10% slevou pro členy AVPO ČR.

problematika EET. Semináře povede Miroslava

Kurzy vycházejí z aktuální praxe neziskových

Nebuželská a další odborníci z 22HLAV.

organizací.

Více informací

Více informací

Patron vrací dětem naději na lepší
zítřky
PATRON je charitativní projekt, jehož smyslem a
cílem je pomáhat sociálně a zdravotně
znevýhodněným dětem a jejich rodinám. Přihlásit
příběh takového dítěte do projektu a stát se
patronem (osobou, která se zaručí za pravdivost
příběhu) může opravdu každý. Máte-li v okolí
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513

Edison - nový akcelerační program
pro zralé sociální inovace
Cílem programu Edison je adresná a na míru šitá
pomoc při rozvoji 10 vybraným týmům, které již
realizují projekty v oblasti sociálních inovací, řeší
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dítě, které potřebuje pomoci, nenechávejte si to

je neotřelým způsobem a zároveň mají ambici

pro sebe. Znáte rodinu, která si nemůže dovolit

znásobit své společenské dopady a rozšířit je na

zaplatit zdravotní pomůcku pro svého syna? Víte

regionální nebo celorepublikovou úroveň.

o dítěti, které nechodí na obědy do školní jídelny,

Účastníci jsou do programu vybíráni na základě 6

protože na to jeho rodina nemá peníze?

kritérií, kterými jsou sociální prospěšnost,

Potřebuje pomoc vaše dítě? Podělte se s námi o

inovativnost, možnost škálování nebo systémové

příběhy a pomozte nám vrátit dětem naději na

změny, měřitelnost dopadu, kapacita týmu a

lepší zítřky.

zralost projektu. Přihlášky do programu Edison

Více informací

jsou otevřeny od září 2017, jednotlivé projekty
jsou přijímány průběžně, nejpozději by se
měly do akcelerace zapojit na jaře 2018. Na

Nominace na cenu Olgy Havlové

vybrané projekty čeká minimálně

2018

dvanáctiměsíční cesta rozvoje šitá na míru jejich

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v

potřebám. Akcelerační program Edison je

roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se

finančně podpořen z Operačního programu

zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se

Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a je

svým handicapem a pomáhají druhým.

realizován společností RegioHub (síť Impact

Nominace můžete podávat od 31. 1. do 10. 4.

Hub).

2018.

Více informací

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 28. 5. 2018.
Více informací

Festival demokracie 2018
Přidejte se se svou akcí k Festivalu demokracie

Vyšla Metodika kategorizace

2018, který i letos proběhne jako doprovodný

přístupnosti tras a komunikací

program konference Forum 2000.

Publikaci vydala Pražská organizace vozíčkářů

Využijme společně týden 5.-11. října 2018 pro

za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

debaty, projekce, koncerty, výstavy či jakékoli

Navazuje na již tři roky používanou Metodiku

další akce, kde budeme společně přemýšlet o

kategorizace přístupnosti objektů. Materiál je

aktuálních otázkách a předkládat nápady a vize

výsledkem společné práce skupiny odborníků z

pro naši demokratickou budoucnost. Svou akci

organizací a institucí věnujících se v České

můžete zaregistrovat do 30. května 2018.

republice problematice architektonických bariér,

Více informací a registrace

jejich mapování, záznamu a distribuci získaných
informací.
Více informací

Přihlaste váš projekt do dalšího
ročníku Laboratoře Nadace
Vodafone

Publikujte vaše příspěvky v on-line

Aktuální ročník inkubačního a akceleračního

verzi časopisu Umění darovat!

programu bude zaměřen na podporu projektů v

Zahájili jsme spolupráci s webovou verzí

sociální oblasti. Přihlásit se mohou jak jednotlivci,

časopisu, která navazuje na tištěnou formu.

tak týmy s již hotovým nápadem nebo projektem,

Časopis Umění darovat vychází s cílem

který chtějí rozvinout, ale i osoby nebo týmy,

obnovovat a rozvíjet filantropii v ČR.

které mají chuť řešit závažné společenské

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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Vydavatelem tohoto periodika je Nadace Via.

problémy, ale nemají žádné konkrétní téma. Stačí

Členové AVPO ČR a držitelé Značky spolehlivosti

mít jen nápad - neziskovku nebo firmu mít

mohou získat prostor pro příběhy svých klientů a

nemusíte. Během 9 měsíců programu dostávají

jiné články, které ukazují, jak dary pomáhají.

týmy při vývoji svých nápadů rady a konzultace

Součástí článku by mělo být i vyjádření, proč je

od zkušených mentorů a podnikatelů, 150 000 Kč

organizace členem AVPO ČR, případně co jí

na vývoj svého produktu, přístup k investorům a

přináší Značka spolehlivosti.

další marketingovou podporu.

Pro více informací o možnostech prezentace nás

Přihlášky lze podávat do 30. září 2018.

kontaktujte na e-mailové

Více informací

adresejindrova@avpo.cz.

Důležité změny v dárcovském
programu Microsoft v
rámci TechSoup
TechSoup celosvětově spolupracuje se
společností Microsoft a s další více než stovkou
poskytovatelů technologických produktů a služeb,
aby podpořil a rozšířil přístup neziskových
organizací a knihoven k technologickým řešením
a službám. Chceme, abyste si k naplňování
svého poslání mohli dovolit získat a používat i ty
nejnovější technologie. Níže naleznete shrnutí
změn v Microsoft programu, jejichž oznámení
proběhlo ve výše zmíněném příspěvku na
Microsoft blogu. Tyto změny mohou ovlivnit vaše
možnosti v rámci TechSoup programu, proto,
prosíme, věnujte chvíli jejich přečtení a vezměte
je v úvahu při plánování technologických kapacit
vaší organizace.
Celý článek

POZVÁNKY

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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4. 4.

6. 4.

Konference Neziskovka 4.0

Koncert k 15. výročí založení

Připravte se na digitální transformaci! Čeští i

hospice CITADELA

zahraniční hosté budou mluvit o tom, co digitální

Koncert se uskuteční od 19.00 hodin ve velkém

transformace obnáší a co může neziskovým

sále KZ města Valašské Meziříčí. Můžete se těšit

organizacím přinést. Akci podporuje a

na večer plný písní v podání Františka Segrada,

spolupořádá společnost Microsoft a na

Marty Santovjákové Gerlíkové a Ludmily

konferenci se mimo jiné dozvíte, jaké nástroje

Vaškové, doprovázených Cimbálovou muzikou

právě Microsoft může nabídnout pro vaši digitální

Valašsko a na laskavé povídání o životě, o

transformaci. Máte nápad, proces nebo problém,

tvorbě, o nově připravované pohádce a o všem

na jehož řešení nebo zlepšení byste chtěli využít

možném.

informační technologie? Přihlaste jej

Více informací

doInkubátoru nápadů a přijďte se o něm na
konferenci pobavit s odborníky. V rámci dne také
představíme finalisty soutěže Microsoft NGO

9. 4.

Awards a slavnostně vyhlásíme vítěze.

Setkání ředitelů členských

Více informací

organizací AVPO ČR
Na dubnovém setkání ředitelů budeme diskutovat
o lidských zdrojích - kde vzít zaměstnance nebo
dobrovolníky, ale také jak se nám prolínají
jednotlivé pozice a role. Hostem setkání bude

7. 4.

Tereza Polatová, manažerka projektu Cesta pro

KONFERENCE INSPO

mladé. Poradí nám, jak získat studenty na stáže

Pořádající BMI sdružení spustilo registrace na

a ještě za ně dostat zaplaceno. Dalšími hosty

konferenci INSPO 2018. Již 18. ročník

budou Gabriela Böhmová a Tereza Vacatová z

konference o informačních a komunikačních

My Refresh, které nám představí program My

technologiích pro osoby se specifickými

Refresh – cesta k wellbeing.

potřebami se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v

TERMÍN: 9. 4. 2018, 10:00–13:00 hodin

Kongresovém centru Praha. Největší a

MÍSTO: Kancelář AVPO ČR, Kongresové

nejvýznamnější konference tohoto zaměření v

centrum Praha (vchod č. 9), 5. května 1640/65,

ČR představí nejnovější tuzemské i zahraniční

140 00 Praha 4

aplikace, programy a pomůcky usnadňující život

Více informací a registrace

lidem s různým zdravotním postižením.
Také na letošním ročníku konference INSPO
najdete stánek AVPO ČR.

13.–14. 4.

Registrace

EQUAL PAY DAY 2018
Pořadatel: Business & Professional Women
CR z.s.

11. 4.

Konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je

NGO Market 2018

největší vzdělávací akcí v České republice - dva

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která

dny plné příběhů, inspirace a vzdělávání. Páteční

od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje

„pracovně zážitková“ konference v roce 2017

svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní

hostila spíkry ze 7 zemí světa a byla simultánně

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských

tlumočena. Na sobotním mentoring day se

práv, environmentální problematice a dalších

tisícovka žen potkávala po dobu jedné hodiny u

oblastech mají možnost představit své aktivity

kulatých stolů s 60 úspěšnými mentorkami-

široké veřejnosti, navázat nová partnerství,

profesionálkami z různých oborů, firem a

zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i

podnikatelského prostředí a hovořila na zvolená

získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné

témata. Velký zájem projevila také média, akce

vedení své organizace.

dosahuje neuvěřitelné publicity.

Pro letošní ročník zvolili pořadatelé téma Příběhy

Více informací

občanské společnosti.
Součástí veletrhu bude opět bohatý doprovodný
program plný workshopů, seminářů a praktických

17. 4.

ukázek z činnosti více než 220 českých i

Pozvánka do Prahy: AKTIVNÍ

zahraničních neziskovek. Těšíme se na vás u

NEZISKOVKY DŮVĚRYHODNÉ PRO

stánku AVPO ČR.

DÁRCE A PARTNERY

Více informací a registrace

Obsahem setkání bude představení činnosti
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR) a diskuze o aktuálních tématech,

19. 4.

která se týkají neziskových organizací:

Kulatý stůl v Ústí nad Labem:
Laboratoř Nadace Vodafone je tu i

Co dárci a partneři očekávají od

pro vaše nápady!

neziskovek?

Máte zajímavý nápad na projekt s využitím

Mýty o neziskovkách a jak je bořit.

technologií? Nebo na zlepšení stávajícího

Aktuálně řešená témata (legislativa aj.).

projektu? Přijďte s námi a zástupci Nadace

Jak pomáhá AVPO ČR a proč být jejími

Vodafone diskutovat na téma zapojení se do

členy?

projektu Laboratoř Nadace Vodafone.

Značka spolehlivosti jako záruka pro

Přihlásit se mohou nestátní neziskové

dárce a nástroj rozvoje NNO.

organizace, sociální podnikatelé a nově i
jednotlivci či neformální týmy.

Více informací a registrace

DATUM A ČAS: 19.4.2018, 10:00–13:00 hod
MÍSTO: Předsálí Císařského sálu, Muzeum
města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí
nad Labem
Více informací a registrace

25. 4.
Valná hromada AVPO ČR
Srdečně zveme všechny zástupce členských
organizací na Valnou hromadu AVPO ČR!
ČAS: 10:00–14:00 hodin

10. 5.
Kulatý stůl v Jihlavě: Laboratoř

MÍSTO: Husův dům - velký sál, Jungmannova
22/9, Praha 1

Nadace Vodafone je tu i pro vaše
nápady!
Máte zajímavý nápad na projekt s využitím
technologií? Nebo na zlepšení stávajícího
projektu? Přijďte s námi a zástupci Nadace
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513

Program:

1.

Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2017;

2.

Projednání účetní závěrky a auditu za rok
2017 včetně zprávy dozorčí rady;
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Vodafone diskutovat na téma zapojení se do

3.

Strategické cíle do roku 2019;

projektu Laboratoř Nadace Vodafone.

4.

Plán aktivit na rok 2018;

Přihlásit se mohou nestátní neziskové

5.

Představení rozpočtu 2018 schválený SR

organizace, sociální podnikatelé a nově i

dne 15. března 2018;

jednotlivci či neformální týmy.

6.

Aktuální informace o legislativě;

DATUM A ČAS: 10.5. 2018, 10:00–13:00 hod

7.

Pracovní skupiny;

MÍSTO: Soukromá Vyšší odborná škola sociální,

8.

Shrnutí z pracovních skupin;

o.p.s., Matky Boží 15, Jihlava

9.

AVPO Servisní, o.p.s.;

Více informací a registrace

10.

21. 5.

Různé.

Více informací a registrace

Jak maximálně využít potenciál
dobrovolníků?

18.–22. 6.

Předsedkyně Toulcova dvora, z.s. Lenka Skoupá

LETNÍ ŠKOLA – ARGUMENTACE,

se s vámi podělí o své bohaté zkušenosti z

VYJEDNÁVÁNÍ A POSILOVÁNÍ

oblasti individuálního a firemního dobrovolnictví.

VLIVU

Jak získat a motivovat dobrovolníky? Jak

Červnový týden bude nabitý zajímavými

zorganizovat dobrovolnický den? To jsou jen dvě

přednáškami, semináři a workshopy. Věnovat se

z mnoha otázek, na které budeme hledat

budeme následujícím tématům:

odpovědi.

•

Čas: 9:00–11:30 hodin

vyjednávání;

Místo: Kancelář AVPO ČR, Kongresové centrum

•

Vyjednávání s dárcem;

Praha (vchod č. 9), 5. května 1640/65, Praha 4

•

Fundraiser – vyjednavač jako profese;

Více informací a přihláška

•

Silná značka organizace – výhoda ve

Dobrá prezentace jako nástroj k účinnému

vyjednávání;
•

Motivace fundraisera a vyrovnávání se s

odmítnutím.
Více informací a registrace

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ

Připomínkované zákony
Aktuální připomínkování

V členské sekci webu AVPO ČR můžete do 11. dubna 2018 připomínkovat návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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Manuál pro práci s členskou sekcí webu AVPO ČR

Uzavřená připomínkování

AVPO ČR se vyjádřila k návrhu poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a
Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
náhradním výživném) - sněmovní tisk č. 118. Cílem návrhu zákona je zavedení náhradního výživného
nezaopatřeným dětem.
AVPO ČR dlouhodobě odmítá nesystémové zasahování státu do soukromoprávních vztahů a
uvedenou poslaneckou iniciativu proto nepodporuje.

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ VÝZVY

Hl. m. Praha: Bezbariérová úprava

Sasakawa Asthma Fund

objektů

Žádosti o grant VDV na zdravotní výchovu a

Praha schválila Grantový program v oblasti

vzdělávání, primární a sekundární prevenci

přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném

astmatu u dětí či rehabilitaci dětí s těžšími

prostoru na území hl. m. Prahy na rok 2018.

formami průduškového astmatu je možné

Cílem této finanční podpory je motivace majitelů

podávat do 28. dubna 2018.

a provozovatelů objektů např. k úpravě vstupů do

Více informací

budov nebo sociálních zařízení tak, aby byly
bezbariérové. Žadatelé mohou získat příspěvek
ve výši až 900 000 korun v závislosti na dotační

Vy rozhodujete, my pomáháme

oblasti a typu žadatele.

VYHLAŠOVATEL: Nadační fond Tesco

Žádosti je možné podávat od 3. do 31. března

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. 4. 2018

2018.
Více informací

Neziskové a příspěvkové organizace se mohou
opět ucházet o granty, o jejichž rozdělení
rozhoduje hlasování zákazníků v prodejnách

Program podpory Center duševního
zdraví
O dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR mohou
žádat poskytovatelé sociálních nebo zdravotních
služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center
duševního zdraví ve vybraných krajích (hl. město
Praha, kraje Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký
a Vysočina) v trvání 18 měsíců.
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY: 14 900 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30. 4.
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513

Tesco. Výše nadačního příspěvku bude
stanovena dle počtu hlasů. Nadační příspěvek
pro 1. místo je 30 000 Kč, pro 2. místo 16 000 Kč
a pro 3. místo 10 000 Kč. Celkem se rozdělí 5
040 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR.
Mezi podporované oblasti patří např. rozvoj
komunitního života, vzdělávání, podpora zdraví a
zdravého životního stylu, pomoc znevýhodněným
osobám, rozvoj kultury, vědy či sportu nebo
ochrana životního prostředí.
Odborným garantem programu je Nadace
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2018

rozvoje občanské společnosti.

Více informací

KONTAKTY:
Romana Klečková | rkleckov@cz.tescoeurope.com | 602 450 454

Operační program Praha - pól růstu:

Monika Pailová | mpailova@cz.tesco-

Výzva č. 38: Podpora vzniku a

europe.com | 727 915 924

rozvoje sociálních podniků a

Lucie Asingrová | vyrozhodujetemypomah@cz.te

chráněných pracovišť

sco-europe.com | 227 217 264

Výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních

Více informací: https://itesco.cz/pomahame/

podniků, včetně podniků propojujících své
sociální podnikání s různými formami sociálních
služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením)
či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena
na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.
Ukončení příjmu žádostí: 23. 1. 2019
Seminář k výzvě proběhne 5. 3. 2018 na
Magistrátu hl. m. Prahy!
Více informací

Výzva na podporu sociálních
inovací:
OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ
VYUŽITELNÝCH VE VEŘEJNÉ
SFÉŘE (číslo výzvy 082)
Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání
sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech.
Ve výzvě 82 jde o nalezení projektů, které řeší

Podpora fundraisingu neziskových
organizací v Pardubickém kraji
Záměrem vyhlášeného programu je zajištění
větší finanční stability a nezávislosti neziskových
organizací a podpora schopnosti získávání

přetrvávající nebo hrozící společenské problémy,
které se doposud v České republice nepodařilo
vyřešit. Chceme vás podpořit při navrhování,
rozvíjení, ověřování a prosazování nových
přístupů k řešení těchto problémů. Důraz bude
kladen na:

finančních prostředků pro jejich činnost
prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je

Partnerství a tvorbu řešení v úzké

podpora neziskových organizací prostřednictvím

spolupráci s relevantními aktéry. Ať už se

dotace na činnost fundraisera dané organizace,

jedná o veřejnou správu nebo cílovou

jehož úkolem je získání finančních a
nefinančních prostředků nutných pro zajištění
činností organizace nebo pro realizaci
přihlášeného (zejména inovativního) projektu.
Předpokládaný celkový objem penžních
prostředků vyčleněných na program: 500 000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč,
maximální výše 80 000 Kč na projekt.
Příjem žádostí: 3. 1.–31. 12. 2018
Více informací

skupinu, pro kterou řešení připravujete, je
důležité, aby byli vašimi plnohodnotnými
partnery a aby se na vývoji řešení
podíleli.
Evaluaci. Je třeba, abyste věrohodně
ověřili a prokázali, zda Vaše řešení
funguje či nefunguje a za jakých
podmínek. V této výzvě klademe na
evaluaci vysoké nároky. Cílem evaluace
projektu je kauzální ověření dopadu
intervence na cílovou skupinu.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 77:
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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řešení není jednoduché. Kromě toho, že
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DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH

by Vám k prosazení mělo napomoci

SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

dobré ověření fungování a spolupráce s

ZAČLEŇOVÁNÍ III.

klíčovými aktéry, chceme, abyste na

Cílem transformace ústavní péče je

možnost dalšího využití řešení mysleli po

deinstitucionalizace pobytových zařízení

celou dobu projektu a podporujeme a

sociálních služeb v sociální služby, které umožní

vyžadujeme promyšlenou advokační

uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném

práci.

prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a
do společnosti.

Termíny pro příjem žádostí: od 31. 1. do 18. 12.

Podporovány budou služby typu osobní

2018

asistence, pečovatelské služby, podpora

Více informací

samostatného bydlení, tísňová péče, sociální
rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské
služby apod. Dotaci bude možno získat i na

Program překlenovací pomoci 3P

výstavbu denních či týdenních stacionářů,

VYHLAŠOVATEL: Nadace rozvoje občanské

chráněného bydlení, sociálně terapeutických

společnosti

dílen, center denních služeb, domovů se
zvláštním režimem apod.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 3.

rámci programu již desátým rokem pomáhá

2018

neziskovým organizacím předfinancovat projekty

Více informací

podpořené z veřejných zdrojů formou návratných
nadačních příspěvků.
Způsobilými žadateli jsou spolky, obecně

Operační program Praha - pól růstu:

prospěšné společnosti, účelová zařízení církve,

VÝZVA Č. 36: NAVÝŠENÍ KAPACITY

nadace, nadační fondy, ústavy, příspěvkové

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A

organizace a sociální družstva, působící

ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ PÉČE

především v oblasti: občanská společnost a

O DĚTI II

neziskový sektor, programy pro děti a mládež,

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál

sociální služby, vzdělávání, lidská práva a

zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit

multikulturní společnost, ochrana životního

kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti

prostředí a sociální podnikání.

do zahájení povinné školní docházky a zajistit

Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve

rovný přístup ke vzdělávání.

výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od

Konzultace projektových záměrů probíhají od 25.

4 do 12 měsíců.

října do 24. května 2018.

V roce 2018 jsou uzávěrky příjmu žádostí

NUTNÁ SPOLUÚČAST: 0–50 %

plánovány ve dnech:

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY: 40 000 000 Kč
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 28. 6. 2018
Více informací

30. 4.
24. 9.
5. 11.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ

Více informací

OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 75:
https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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DEINSTITUCIONALIZACE
PSYCHIATRICKÉ PÉČE II
Podpora se zaměřuje na zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví,
stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické
služby a na psychiatrické ambulance s
rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž
zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
Projekty budou realizovány na celém území ČR
mimo území hl. m. Prahy.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2020
Více informací

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM, VÝZVA Č. 71:
DEINSTITUCIONALIZACE
PSYCHIATRICKÉ PÉČE INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví,
stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické
služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou
péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních
komunitních týmů. Všechny podporované aktivity
a další podmínky pro předložení žádosti o
podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022
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

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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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

pro právnické osoby jsou vypisována jednotlivá

Hercíková,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.

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

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

Grantový program Nadace Agel
TERMÍN: průběžná výzva

TechSoup Česká republika

POSKYTOVATEL: Nadace Agel

TERMÍN: průběžná výzva

REGION: celá ČR

POSKYTOVATEL: SDRUŽENÍ VIA

OBLAST PODPORY: zdravotně postižení, senioři

REGION: Celá ČR

SPOLUÚČAST: není

OBLAST PODPORY: software

KONTAKT: info@czub.cz

VÝŠE PODPORY: administrativní poplatek

více informací

KONTAKT: podpora@techsoup.cz
více informací

Popis:
Nadace Agel prostřednictvím své činnosti

Popis:

přispívá zejména na: nákup zdravotnických,

Sdružení VIA poskytuje v rámci programu

kompenzačních a edukačních pomůcek; náklady

TechSoup ČR software i hardware od IT firem pro

na asistenční a odlehčovací služby; pobyty v

český neziskový sektor. Je také výhradním

lázních a léčebných zařízeních; rozvoj zdravotní

poskytovatelem služeb Microsoft; kromě toho

péče, diagnostických a léčebných metod;

nabízí i produkty od Adobe, Cisco, Zoner a

vybavení zdravotnických a neziskových

dalších.

organizací; a to s cílem zlepšovat podmínky a
prostředí pro pacienty a klienty.

Fond pomoci
TERMÍN: průběžná výzva

Fond malých projektů: Rozvoj

POSKYTOVATEL: SIEMENS

potenciálu přírodních a kulturních

REGION: ČR

zdrojů pro podporu zaměstnanosti

OBLAST PODPORY: sociální

TERMÍN: průběžná výzva

https://us16.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=100513
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VÝŠE PODPORY: rozděluje se 100 000 Kč

POSKYTOVATEL: EUROREGION NISA

SPOLUÚČAST: 50 %

REGION: Liberecký kraj

KONTAKTNÍ OSOBA: Kateřina

OBLAST PODPORY: kulturní, životní prostředí,

Hyšková,katerina.hyskova@siemens.com

samospráva, vzdělávání

více informací

VÝŠE PODPORY: 2 000–30 000 €
SPOLUÚČAST: 15 %

Popis:

KONTAKTNÍ OSOBA: Eva

Společnost Siemens uděluje každý měsíc 100

Hájková,e.hajkova@ern.cz

000 Kč na podporu charitativních projektů; jedná

více informací

se především o instituce, které pomáhají dětem a
lidem se zdravotním postižením či sociálními

Popis:

problémy. O udělení grantu rozhoduje komise

Euroregion Nisa, se sídlem v Liberci, vypisuje

složená ze zástupců neziskového sektoru a

Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu

jednoho zástupce společnosti Siemens.

mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce

Kromě celostátního kola jsou pořádána ještě kola

INTERREG V-A Česká republika-Polsko pro

regionální, která ovšem platí pouze v okolí 20 km

období 2014–-2020. Jedná se o jednu kontinuální

od odštěpných závodů Siemens (Brno,

výzvu na celé dotační období.

Mohelnice, Frenštát pod Radhoštěm a Trutnov).

Projektové žádosti jsou přijímány průběžně.

Tyto projekty ještě v letošním roce nebyly

Hodnoceny jsou na Euroregionálních řídících

otevřeny, o jejich dostupnosti Vás budeme včas

výborech, ke kterým jsou projektové žádosti

informovat.

přiřazeny podle jednotlivých uzávěrek pro

V případě, že projekt neuspěje v celostátním

odevzdání. Fond mikroprojektů je nástrojem

kole, lze ho přihlásit i do kola regionálního, nikoliv

určeným pro podporu projektů s menším

však naopak.

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.

Informační servis Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. vychází v rámci projektu "AVPO ČR
– profesionální služby pro servisní NNO", podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, Reg. č.
projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002239.
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