
 
 

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

Občanská participace (zaměření 1) –  celkem 33 přihlášených projektů 

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 

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. 
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ZO ČSOP VERONICA Aktivně a společně pro klima 

Živá voda, z. s. Společně proti suchu 
 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

A centrum - Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o. p. s. Mateřství jako příležitost k rozvoji - sebe a komunit 

Agora CE o.p.s. E-participace – nástroje budoucnosti 

Auto*Mat, z. s. Zažít město jinak 2020 

BUBEC, o.p.s. Komunita - Umění - Prostor 

Centrum společného zájmu, z.s. Osvětové aktivity v otázkách národnosti a zapojení do veřejného života 

Civipolis, o.p.s. Sblíženi politikou II - výchova k aktivnímu občanství na lokální úrovni 

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Posílení odpovědného přístupu ke krajině a osvěta veřejnosti o adaptaci krajiny na 
klimatickou změnu 

Domov Sue Ryder, z. ú. Stáří se nás týká dříve, než sami zestárneme. 

DW7, o.p.s. Posílení participace mladých lidí na Olomoucku 

EUTIS, o.p.s. Demokracie jsi ty! 
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HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. HESTIA fyr/Maják HESTIA 

Klub mladých politologů z.s. Youth, Speak Up! Projekt zaměřený na vyšší občanskou participaci mladých lidí. 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Pomalší společně 

Nadace Forum 2000 Festival demokracie 2020 - 2021 

Občanské sdružení Písecký svět Přesýpáme PÍSECKÝ SVĚT 

Olomoucko v srdci z. s. ParCITYpace – Hra o demokracii? 

Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost Můžeš to změnit! Podpora participace mládeže v řešení klimatické změny 

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Plánování mobility s ohledem na potřeby znevýhodněných skupin 

Tamjdem, o.p.s. Tamjdem - Dobrovolnictví na školách 
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Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2) – celkem 32 přihlášených projektů  

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 

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 
 
* Projekty z rezervního seznamu 
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Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Asociace občanských poraden Celorepublikový monitoring problematiky lidkých práv v ČR z pohledu občanského 
poradenství 

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

Centrum aplikované ekonomie, o.s. zindex.cz - reforma zakázek malého rozsahu 

Centrum pro podporu občanů Praha – město pro život 

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. Rozvoj advokačních aktivit v ČSVTS 

EDUin, o.p.s. Vzdělávání především 2020-2022 

Ekumenická akademie, z.s. Putování výstavy Jídlo nás spojuje 

Fórum pro lidská práva, z. s. Právem proti sociální exkluzi: Systémová strategická litigace a práva zranitelných skupin 

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Uhlíková neutralita pro Česko 

Kverulant.org o.p.s. Když mocní nehrají s veřejností fér, brání ji Kverulant (Watchdogová práce v digitálním 
věku) 

Mladoboleslavský venkov, z.ú. Podpora Mladoboleslavského venkova 

Nádech z.s. Nádech pro Ostravsko 
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Otevřená společnost, o.p.s. Muži za rovnost žen - základ pro řešení 

Oživení, o. s. Reforma ÚHOS 

Partnerství,o.p.s. Datová cykloobservatoř 

ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v 
očkování, z.s. Právo na vzdělávání i přes překážky v očkování 

Unie pečujících z. s. Kompetentní pečující 

Zelený kruh Klima: zákony pod drobnohledem 
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Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3) – celkem 37 přihlášených projektů  
 
Projekty doporučené k podpoře / k podpoře se změnami (abecedně):  

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. Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a 
školou 

Oblastní charita Most Asistenční centrum v Janově 
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P3 - People, Planet, Profit, o Sociální akademie 4.0 

Slovo 21 BIDARIPEN/Odvaha 
 
* Projekt z rezervního seznamu 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Awen Amenca z.s. Aktivní občan – základ fungující společnosti 

Buči z.s. Posílení pražských romských aktivních organizací 

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. Poslouchejte nás! 

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. Vzacni.cz 2.0 

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Ochrana právních zájmů HIV pozitivních a zlepšení postavení HIV+ osob ve společnosti 

Diahelp - svaz diabetiků z.s. Odstraňování bariér a předcházení diskriminace v oblasti primárního vzdělávání u 
diabetických pacientů v Ústeckém kraji 

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb Doma na Ústecku 

Dialog Jessenius o.p.s. ŽIVOT S RÁNOU 

DOMINO cz, o. p. s. HNÍZDO NADĚJE 
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Freya, z. s. Proč se nikdo neptá? Řešení sexuálního násilí u lidí s tělesním postižením. 

Gerontologický institut, o.p.s. Komplexní způsob řešení seniorského abusu 

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. Změna metodiky poskytování sociálních služeb 

MAS PODBRDSKO, z.s. MAS PODBRDSKO, z.s. 

Oblastní charita Červený Kostelec ERESPROGRES - znovu do života pro nemocné roztroušenou sklerózou 

Prague Pride z.s. Vzdělávání k respektu a toleranci 

PROGRESSIVE, o.p.s. Zmocnění osob v oblasti substituční léčby 

SANANIM z. ú. Postoje veřejnosti k lidem ohroženým závislostí a jejich vliv na strategii komunikace 

SERENDIPITY z.s. Akcelerátor romského podnikání v Olomouckém kraji 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České 
republice, z.s. 

Otevřená a přístupná spravedlnost nebo jak přizpůsobit justiční systém pro lidi s 
mentálním postižením 

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre 
Morava Romano hangos 2.0 

TREMEDIAS, spolek Komplexní průvodce životními situacemi osob s hendikepem 

Vzájemné soužití o.p.s. Společně za práva a bezpečí 
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Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4)  – celkem 30 přihlášených projektů 
 
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 

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 
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ROMEA POZNEJ PRAVDU A ŠIŘ JI DÁL 

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

Projekty na rezervním seznamu  (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu Média a občanství do škol - bez mediální gramotnosti není aktivního občanství 

Knihovna Václava Havla Véčko - Občanská televize pro mladé 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Amnesty International Česká republika, o.s. Jinej kraj, jiný mrav 

Brno for you, z.s. Non Formal For You 

Centrum demokratického vzdělávání, z. ú. Společně 

Centrum pro lidská práva a demokracii, z. s. Posílení znalostí o lidských právech a demokracii 

Imcuber, z.s. Akademie pro život v technologické době - IT dílny a občanská vzdělanost 

INICIATIVA FÓR_UM, z. s. Kreativitou k aktivnímu občanství 
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JAHODA, z.ú. Občanské vzdělávání v JAHODĚ 

KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost Barevný svět 

Krutón, z. s. MANIPULACE 

Metaculture, z.s. Předsudky v demokracii 

OTEVŘENĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST, o.p.s. Výchova k občanskému myšlení 

PROTEBE live, z.s. BANÁNI - PEČUJEME O SVOBODU 

THEIA - krizové centrum o.p.s. Kriticky na triky médií 

Živá paměť o.p.s. Informačně - vzdělávací centrum Živé paměti 
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Posílení neziskových organizací (zaměření 5) – celkem 63 přihlášených projektů 
 
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 

NaZemi, z.s. Když práce nešlechtí 
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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 
 
* Projekt z rezervního seznamu 
 

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

Borůvka Praha o.p.s. Posílení kapacit  a profesionalizace Borůvky Praha o.p.s. 

Rytmus - od klienta k občanovi 5 posil pro Rytmus 
 

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):  

Název organizace Název projektu 

ADRA, o.p.s. Spolupráce Sociálních šatníků ADRA na místní úrovni 

ADRASTEIA z. ú. Rozvoj poskytovaných služeb 

Arkadie, o.p.s. Rozvoj organizace Arkadie, o.p.s. 

Asociace lesních mateřských škol Posílení a stabilizace kapacit Asociace lesních MŠ 
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Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. Posílení kapacity a udržitelnosti AMO pro práci s dalšími představiteli občanské 
společnosti 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. Občankáři+ 

Celé Česko čte dětem o.p.s. Posílení CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM v oblasti PR, marketingu a sociálních sítí 

Centrum LOCIKA, z.ú. DĚTI - NEVIDITELNÉ OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

Česká federace potravinových bank, z.s. Potravinové banky pro lepší budoucnost 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. Silnější ČOSIV = férové vzdělávání pro všechny 

Dobrá rodina o.p.s. Komplexní online portál náhradní rodinné péče 

Fórum dárců z.s. Akademie dárcovství 

Gender Studies, o.p.s. Posílení kapacit Gender Studies 

Charita Ostrava Rozvoj kapacit Charity Ostrava 

KONÍČEK, o.p.s. Koníček posiluje udržitelné kapacity 

Krajské sdružení NS MAS Středočeského kraje Posílení KS MAS SK 

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. Lata zná své zdroje i dopad 

Liga lidských práv Sebevědomá, efektivní a udržitelná Liga lidských práv 
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Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Rozvoj MAS Brána Vysočiny a NNO v ORP Tišnov 

Nadace Agosto Foundation Na místě záleží / Place Matters 

Nadace Vodafone Česká republika Manažerské a podnikatelské vzdělávání NNO, medializace klíčových společenských 
témat (v rámci programu Laboratoř Nadace Vodafone dále jako „Laboratoř“) 

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

Oblastní spolek ČČK Prachatice ORPanel (síť spolupráce NNO při mimořádných událostech) 

PES PRO TEBE, z.s. Profesionalizace služeb a stabilizace činnosti spolu Pes pro tebe 

Poradna VIGVAM, z.ú. SMRT JE SOUČÁST ŽIVOTA 

RANČ ROYAL o. p. s. Ranč Royal - profesionalizace a ozvoj 

Ratolest Brno, z.s. Dobro - volně 

Rodinné centrum Tiliánek z.s. Rodina v srdci obce 

Romodrom o.p.s. Romodrom - známe svoji cestu 

Rybička Teplice, z.s. Platforma žen 

Sdružení TULIPAN, z.s. Sdružení TULIPAN 2022 

Sdružení VIA, z. ú. Rozvoj expertního dobrovolnictví v ČR 
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Sociální klinika z.ú. Pomoct vystrčit hlavu nad hladinu - včasná péče o duševní zdraví 

Spirála o.p.s. Posílení transparentního a odpovědného řízení společnosti Spirála Ostrava 

Společnost pro mukopolysacharidosu Provázení rodin dětí se závažnou diagnózou 

Spolek Hurá na Výlet! Inovace v aktivitách a informační osvětě 

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. Na společné cestě 

Světlo Kadaň z.s. Posílení PR organizace Světlo Kadaň z.s. 

Šance pro Tebe, o.s. Dejme vědět o naší práci 

Tosara, z.s. Strategické kroky ke stabilitě a transparentnosti Tosary 

Úhlava, o.p.s. Připravme se společně na chytrou budoucnost 

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a 
jejich rodinám Spolu to jde líp 

Ústecká komunitní nadace Cesta k udržitelnosti 

 

 

 

Projekty, které neprošly formální kontrolou (abecedně dle názvu organizace):* 
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Název organizace Zaměření Název projektu 

Asociace romských představitelů Libereckého 
kraje, z.s. 3 Roma Activa III 

Asociace neformálního vzdělávání, z.s. 5 Zaměřeno na kvalitu 

Fairwood, z.s. 2 FSC - přírodě blízké lesy odolné klimatické změně pro celou ČR 

Hnutí Brontosaurus 1 Výchova k dobrovolnictví 

ILONA FERKOVA 3 Romové v Rokycanech 

Institute H21, z. ú. 1 Školní Pébéčko - Přinášíme participativní rozpočtování do škol 

JIHLAVA VIVAT!, z.s. 2 Fakta, ne dojmy 

KohoVolit.eu 2 Co se děje v trávě – posilme demokracii na lokální a regionální úrovni v periferiích 

Kappa Beta Institut, z.s. 1 Mediace, snadnější řešení konfliktů 

Památník Šoa Praha o.p.s. 4 KOMUNIKAČNÍ (vzdělávací) PROGRAMY PAMÁTNÍKU TICHA 

Spolek přátel žatecké synagogy, z.s. 5 Synagoga Žatec: tvorba vize a udržitelnosti kulturních prostor 
*tyto projekty jsou zahrnuty v celkových počtech přihlášených projektů u jednotlivých zaměření 

 
 
 

18

 
 


