
 
 
Výsledky grantového kola č.1 na podporu systémových grantů programu Active Citizens Fund 
 
Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2) – celkem 37 přihlášených projektů 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Asociace lesních mateřských škol Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě 

In IUSTITIA, o.p.s. Právem proti předsudkům 

Nadace Partnerství  Koalice pro zdravou krajinu – prosazování systémové změny ke zvýšení odolnosti české krajiny vůči 
dopadům změny klimatu 

Naděje pro děti úplňku, z.s. Aliance pro individualizovanou podporu 

Oživení, o. s. Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku 

Platforma pro sociální bydlení, z. s. Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní legislativa založená na partnerství státu a 
obcí 

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Usilujeme o férovou migrační politiku 

Zelený kruh Měníme klima v legislativě pro naše obce a města 
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Projekt(y) na rezervním seznamu:  

Název organizace Název projektu 

Právo ve veřejném zájmu, z. s. Vymáhání škody, která vznikla na majetku státu a územně samosprávných celků 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. Dobrovolná samospráva a spolupráce – advokační hlas periferního regionu 

AMA - Asociace manažerů absolventů,z.s. Kdo, když ne my? 

Asociace nestátních neziskových organizací v 
České republice z. s. (ve zkratce "ANNO ČR") Občanská společnost 4.0 

Centrum pro komunitní práci západní Čechy Posílení participace znevýhodněných skupin při plánování rozvoje sociálních a návazných služeb na 
místní úrovni 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. Hájení práv vozíčkářů po poranění míchy 

Česká rada dětí a mládeže PLAAP - Projekt legislativní, advokační a analytické podpory pro činnost neziskového sektoru 

Česká ženská lobby, o.s. Za rodičovství bez bariér, za genderovou rovnost 

Čisté nebe o.p.s. SELT - Snižování emisí z lokálních topenišť v Bolaticích 

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. Klima a změna hospodaření v krajině - od slov k činům. 

Ekumenická akademie, z.s. Jídlo nás spojuje - obce podporují udržitelnější zemědělství a potraviny 
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Evropské hodnoty z.s. Posílení watchodogové role českých občanských a mediálních aktérů ve vztahu k ČLR 

Fórum 50 %, o.p.s. Sociálním dialogem k rovnosti žen a mužů 

Frank Bold Society Silná, informovaná a akceschopná občanská společnost pro demokratický, odpovědný a transparentní stát 

Glopolis, o.p.s. NeoN: výzkum, koordinace a privátní partnerství pro kolektivní dopad advokačních sítí 

Charita Česká republika Legislativní ukotvení zdravotní péče v terénu jako nástroj systémové změny 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. VÝZVY A ŘEŠENÍ PRO CIRKULÁRNÍ ČESKO 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Zvyšování podpory pro klimatickou neutralitu České republiky prostřednictvím klimatického zákona 

Institut pro sociální inkluzi, z. ú. Sociální inkluze efektivně a bez vytáček 

Kappa Beta Institut, z.s. Mediací k systémové změně 

Liga lidských práv Děti patří do rodin 

Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Jde to i jinak…aneb sociální práce v novém 

Prague Pride, z.s. Je čas na manželství pro všechny v Česku 

RUBIKON Centrum, z.ú. Společně za změny ve vězeňství 

Spiralis, z.s. Sociální ekonomika - řešení pro budoucnost 

Transparency International - Česká republika, 
o.p.s. 

TRIP. Transparentní tripartitní platformy pro dialog soukromého sektoru, občanské společnosti a státní 
správy 

Zachraň Jídlo, z.s. Darování jídla šetří klima 
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Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3) – celkem 9 přihlášených projektů 
 
Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Česká odborná společnost pro inkluzivní 
vzdělávání, z. s. Škola pomáhá ohroženým dětem 

Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, z.s. Empowerment lidí s mentálním postižením a podpora jejich zapojení do  obhajoby vlastních práv 

 

Projekt(y) na rezervním seznamu:  

Název organizace Název projektu 

TESSEA ČR, z. s. TESSEA zmocňuje znevýhodněné osoby 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. Společně za lepší péči při vzácných onemocněních 

Dobré místo, z.s. Zplnomocnění psychiatrických pacientů cestou posílení role peer konzultantů 

Multikulturní centrum Praha, z.s. Podpora participace sociálně marginalizovaných skupin 

Romská zaměstnanecká agentura v ČR Akcelerátor romského podnikání v ČR 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Peer to peer aktivity pro sexuální pracovnice – zapojování expertek se zkušeností 
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Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4) – celkem 7 přihlášených projektů 
 
Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Amnesty International Česká republika Jako fakt? 

Elpida, o.p.s. Mediální a digitální vzdělávání v menších městech a obcích skrze místní organizace a instituce 

NESEHNUTÍ WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství 
 

Projekt(y) na rezervním seznamu:  

Název organizace Název projektu 

ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s. Transparentní kraje 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Brno for you, z.s. neformal.cz 

KOLA PRO AFRIKU, o.p.s. Svět není jen černobílý 

Krajské sdružení NS MAS Středočeského 
kraje Zapojování místních aktérů do rozvoje Chytrého venkova 

OTEVŘENĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST, 
o.p.s. Návrat ke kultuře jazyka 
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Projekty, které neprošly formální kontrolou (abecedně dle názvu organizace):*  

Název organizace Zaměření Název projektu 

Nadace Vodafone Česká republika  3  Laboratoř Nadace Vodafone - startup program pro společensky prospěšné projekty, verze 3.1 

Otevřená společnost, o.p.s.  2  Muži za rovnost žen 

*tyto projekty jsou zahrnuty v celkových počtech přihlášených projektů u jednotlivých zaměření 
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