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Spolu do života

O programu:
V programu Spolu do života podporujeme rodiny pečující o dítě se zdravotním 
znevýhodněním. Chceme, aby rodiny měly včas přístup ke všem potřebným 
informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život a svobodně 
o něm rozhodovat. V programu podporujeme aktivity nejrůznějších organizací, 
které rodiny na jejich cestě provázejí a jsou jim oporou.

V prvním ročníku jsme nechali zpracovat analýzu rané péče v ČR a podpořili rozvoj 
23 poskytovatelů rané péče. Pro druhý ročník jsme vytvořili  dvouletou Leadership 
akademii a vybrali do ní 12 vedoucích pracovnic rané péče. Zároveň jsme podpořili 
projekty 26 rodičovských skupin z celé České republiky. Pro rodiče jsme také 
zorganizovali kurz pro sebeobhájce.

Ve třetím ročníku jsme se zaměřili na koordinaci formální a neformální péče a na 
vznik nových forem komunitních odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o dítě 
s postižením do 18 let. Celkem jsme ve 3. ročníku podpořili 25 projektů částkou 
téměř 23 000 000 Kč.

Oblast investic do nových zařízení a služeb (oblast 3) vnímáme jako velmi 
významnou a po důkladném zvážení jí chceme věnovat více odborných kapacit 
i finančních prostředků, než by bylo možné v roce 2018.

Proto jí věnujeme celý 4. ročník programu Spolu do života. 

Níže naleznete:
 • původní podmínky pro oblast 3 - Zařízení komunitního typu - rozjezd nového
   zařízení komunitního typu (možnosti investičních nákladů), které jsou platné
   i pro samostatnou výzvu roku 2019
 • upravený harmonogram hodnocení a následné realizace podpořených
          projektů

Již zapojení žadatelé nemusí nyní podnikat žádné další kroky. 

Cíl výzvy:
Vznik nových zařízení a služeb komunitního typu v místech, kde takové zařízení není 
dostupné. Chceme přiblížit tyto služby blíže rodinám s dětmi se zdravotním 
znevýhodněním.

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblast podpory:
Zařízení komunitního typu - rozjezd nového zařízení komunitního typu (možnost 
i investičních nákladů).

Každý žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

Kdo může žádat:
• neziskové organizace;
• rodičovské svépomocné skupiny s vlastní právní subjektivitou;
• obce;
• církevní zařízení;
• další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané oblasti.

Projekty je možné podávat v partnerství různých subjektů.

O jakou částku je možné požádat:
Je možné žádat do max. výše 5 000 000 Kč.

Délka realizace projektu: 
28 měsíců (1. 3. 2019 - 30. 6. 2021)

Uzávěrka:  
13. září 2018 - dodatečně předložené záměry
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Co musí obsahovat záměr projektu:
• stručný popis zařízení / služby, která má vzniknout;
• popis cílové skupiny, pro kterou má být služba / zařízení určeno;
• popis kapacit a kompetencí žadatele na realizaci projektu;
• harmonogram projektu;
• odhad rozpočtu;
• stručný plán udržitelnosti zařízení / služby po ukončení financování z programu    
NF Avast.

Příklady možných aktivit: 
• vznik nových odlehčovacích služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným 
zdravotním znevýhodněním;
• vznik krátkodobých pobytových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným 
zdravotním znevýhodněním (neprovozovaných v zařízeních ústavního typu) nebo;
• vznik denního centra komunitního typu pro děti se závažným zdravotním 
znevýhodněním.

Příklady možných nákladů:
• investiční náklady spojené se vznikem nové komunitní služby:
 - stavební úpravy (přestavba, přístavba);
 - úpravy okolí objektu;
 - vnitřní vybavení;
 - není určeno k nákupu nemovitostí;
• pronájem budovy;
• pomůcky a vybavení nové služby;
• mzdové náklady na rozjezd nové služby; nebo
• propagace služby aj.

Pokud bude záměr vybrán k rozpracování, pak budeme mimo jiné požadovat:
• monitoring potřebnosti služby v regionu;
• vyjádření obce 3. stupně k potřebnosti zařízení /služby, které mají vzniknout v rámci 
projektu na jeho území;
• doložení potřebnosti nového zařízení pro cílovou skupinu, pro kterou bude zařízení 
určeno (vyjádření budoucích uživatelů služby či zařízení, anketa o potřebnosti apod.);
• doložení kompetencí k vybudování, nastavení chodu a provozování zařízení;
• doložení plánu udržitelnosti projektu po ukončení financování z NF Avast;
• nepovinnou přílohou je doložení partnerství s obcí 3.stupně / krajem.
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Další info pro aktuální výzvu
Jak vyplnit žádost:
Žádost lze vyplnit a odevzdat pouze v grantovém systému Flexi Grant.
Registrujte se a přihlaste ZDE (formulář žádosti: Spolu do života 2018_oblast 3).

Jak probíhá hodnocení:
S projekty se nejprve individuálně seznámí členové odborné hodnoticí komise. Ti na 
svém prvním setkání vyberou záměry k rozpracování. S těmito finalisty bude předem 
domluven termín osobního setkání s hodnoticí komisí nad projektem. Termín setkání 
bude na přelomu ledna a února 2019.

Hlavní kritéria hodnocení:
• zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním;
• řešení pro rodiny dostupné místně i situačně;
• znalost potřeb cílové skupiny a komunity;
• aktivity vedoucí k systémové změně;
• inspirace dobrou praxí ze zahraničí v kontextu podmínek v ČR;
• vznik a ověření nových metodik a jejich šíření do praxe;
• zapojení místních samospráv, spolků, institucí;
• udržitelnost výsledků projektů.

PŘÍKLAD DOPADU PROJEKTU V KONKRÉTNÍ RODINĚ:

Problém: Rodiče dětí se závažným kombinovaným postižením jsou klienty 
rané péče a jejich dětem bude brzy 6 nebo 7 let. Řeší, co s jejich dětmi bude 
dál, kam budou chodit do kolektivu, kde se budou vzdělávat a kde o ně bude 
pečováno. Dosud za nimi jezdila raná péče domů, matky jsou v domácnosti, 
ale chtěly by se vrátit zpět do práce. V regionu není žádné vhodné zařízení 
s volnou kapacitou, umístit dítě do ústavu nechtějí. Na setkáních rané péče 
se rodiny seznámí, mluví o společných potřebách svých i dětí a hledají řešení.

Řešení: Rodiče se rozhodnou založit pro své děti stacionář sami s pomocí 
dalších lidí v komunitě. Založí spolek, od města si pronajmou bývalé jesle, 
na odborné zázemí, pracovníky a vybavení seženou peníze z grantů a od 
soukromých dárců. Po 2 letech od města budovu kupují, po 4 letech provozují 
státem registrovanou sociální službu a po 6 letech i MŠ a ZŠ.

https://avastfoundation.flexigrant.com/default.aspx


ČASOVÝ  HARMONOGRAM VÝZVY
• 13. 9. 2018 - prodloužení uzávěrky pro příjem záměrů pro další organi-
zace  - záměry organizací předložené do 15. května zůstávají v hodnocení - 
v případě, že žadatelé chtějí v žádostech něco pozměnit, na vyžádání jim 
žádosti znovu otevřeme
• 27. 9. 2018 - hodnocení všech předložených záměrů hodnoticí komisí 
a výběr projektů k rozpracování - všechny záměry budou hodnoceny 
společně v září
• 4. 10. 2018 - oznámení výsledků hodnocení záměrů žadatelům
• 15. 1. 2019 - uzávěrka pro rozpracování projektů
• leden / únor 2019 - setkání žadatelů s hodnoticí komisí (termín bude 
upřesněn)
• 15. 2 . 2019 - vyhlášení výsledků
• 1. 3. 2019 - zahájení realizace podpořených projektů
• 30. 6. 2021 - ukončení realizace projektů

informace k výzvě Vám poskytne:
Kateřina Kotasová: +420 777 937 715  |  e-mail: kotasova@avast.com  |  granty@avast.com
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