
 
 

 
 
 

  1 
  
 

Výsledky grantového kola č. 2 na základní granty v rámci programu Active Citizens Fund 

 

Občanská participace (zaměření 1) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  

Název organizace Název projektu 

Bieno z. s. Živé vnitrobloky 

Centrum pro komunitní práci západní Čechy Podpora participace v Plzni 

Hříbátka, z.s. Společná cesta 

MY Litvínov Tvorba komunity v sociálně vyloučené lokalitě Janov 

Nesedím, sousedím z.s. Břevnovská spojka 

Rezekvítek, z. s. Pomáháme spolu mimo školu 

Spiralis, z.s. Měníme věci kolem nás 
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Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Mladí pro klima  

TEREZA, vzdělávací centrum, z.s. EKOŠKOLA a OCHRANA KLIMATU - Od individualismu k občanské participaci. 

ZO ČSOP VERONICA Aktivně a společně pro klima 

Živá voda, z. s. Společně proti suchu 

 

 

Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2) 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  

Název organizace Název projektu 

ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Odpady transparentně a bez korupce 

Čmelák - Společnost přátel přírody, z.s. Koalice pro krajinu 

Fórum 50%,o.p.s. 100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti 
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Hlídač státu, z. ú. K-index 

Institut pro udržitelný rozvoj Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021 

Iuridicum Remedium, z. s. Digitální watchdog 

NESEHNUTÍ Brno Zodpovědnost jako nedílná součást svobody 

proFem, o.p.s. Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí 

Společnost tady a teď, o.p.s. Za děti bez dluhů 

Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.  Hlídací pes Ústí nad Labem 

Zachraň Jídlo, z.s. Darování jídla šetří klima 

 

 

Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3) 

 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  
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Název organizace Název projektu 

ALTERNIS z.s. Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů 

Centrum pěstounských rodin z.s Amaro drom 

Česká asociace streetwork, o.p.s. Tréninkové zaměstnávání Restart 

EkoInkubátor, z. ú. 
Symbios - sdílené bydlení mladých dospělých opouštějících dětské domovy (DD) a 
studentů vysokých škol (VŠ) 

Jako doma - Homelike, o.p.s. Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem 

Khamoro o.p.s. Jekhetano lav (Společný hlas) 

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO Pomoc rodinám s autismem 

Liga otevřených mužů, z.s. Patron – podpora dospívajících opouštějících ústavní péči 

MIKASA z.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem 

Nová škola, o.p.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem 
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Oblastní charita Most Asistenční centrum v Janově 

P3 - People, Planet, Profit, o Sociální akademie 4.0 

Slovo 21 BIDARIPEN/Odvaha 

 

 

Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4) 

 

Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  

Název organizace Název projektu 

ARPOK o.p.s. Aktivní občanství v globálních souvislostech 

Asociace debatních klubů, z.s. Rozvoj středoškolského debatního programu v České republice 

Český svaz žen z.s. Společně proti šíření nenávisti a dezinformací 

Člověk v tísni ACP4C - Být občanem 
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InBáze, z. s. 
“Demokracie mýma očima" - podpora tolerance k migrantům mezi mladými lidmi v České 
republice 

Institut Terezínské iniciativy Tváří v tvář historii i současnosti. Využití historie v občanském vzdělávání. 

Konsent, z. s. 
Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního genderově podmíněného 
násilí a kybernásilí 

KVAS o.s. Město jako prostor pro kreativní učení 

Nadační fond Modrá rybka Demokracie - věc společná 

Portus Prachatice, o.p.s Počítačoví domorodci versus přistěhovalci 

RADKA z. s. Aktivně k občanství v Ústeckém kraji 

ROMEA POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL 

Temporary Collective z.s. Mezi řádky - jak média někdy lžou 

 

 

Posílení neziskových organizací (zaměření 5) 
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Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  

Název organizace Název projektu 

"Plán B", z.s. Rozvíjejme se společně 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti 

CEDR - komunitní spolek Sebeřídící CEDR 

Centrum inkluze o.p.s. Vedení - Spolupráce - Dopad 

Centrum pro média, ekologii a demokracii Reportérky: Ženy v první linii českého žurnalistiky 

Česká asociace streetwork, z.s ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě. 

Charita Svitavy Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí! 

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky 

Komunitní osvětové společenství Komunitní osvětové společenství roste 

Nadace Neziskovky.cz NGO Excelence 

Nadace rozvoje občanské společnosti Profesionalizace neziskovek 
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NaZemi, z.s. Když práce nešlechtí 

Organizace pro pomoc uprchlíkům Rozvoj Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Prázdninová škola Lipnice, z.s Prázdninovka buduje síť podporovatelů 

Spolek A.K.N. Nové role komunitních nadací 

Život 90 Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody Human- Centered Design 

 


