
Výsledky grantového kola č. 4 na akční granty akční v zaměření Posílení neziskových organizací
programu Active Citizens Fund

(výsledky první průběžné uzávěrky 31. 5. 2021)

Celkem 123 přihlášených organizací

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

Název organizace Název projektu

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství Lepší práce s kontakty v Aperiu

Armáda spásy v České republice, z. s. Digitalizace dobrovolnictví v Armádě spásy v České republice

Business & Professional Women CR z.s. Aktualizace a integrace webových prezentací BPWCR

Centrum Anabell, z. ú. Digitalizace Anabell v oblasti moderních způsobů prezentace a výuky

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. ProEfekt

CRM pro neziskovky, z. s. Eventový modul pro CPN

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě Digitalizace služeb v Modroklubíku

Diecézní charita ostravsko-opavská Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské
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Dobro-volně, z. s. Aktivně proti digitálnímu vyloučení

Dobrovolnické centrum, o.s. Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Ústeckém kraji

FORTO Využití digitálních nástrojů pro správu a organizaci aktivit

Hnutí DUHA - Sedmá generace Uživatelsky přístupná Sedmá generace

Kappa Beta Institut, z.s. Moderně na mediaci

LECCOS, z.s. Webové stránky jako informační portál i nástroj komunikace

Nadační fond Loďka Digitalizace nadačního fondu Loďka

Oblastní charita Červený Kostelec Méně administrativy, více péče nemocným roztroušenou sklerózou

PROTEBE live, z.s. DIGITÁLNÍ PODPORA KREATIVNÍHO HNÍZDA

Slezská diakonie Druhý krok k ERP systému

Spirála Ostrava, z.ú. Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava

Tamjdem, o.p.s. V Tamjdemu efektivněji - se Salesforce a online

Zeměkoule, z.s. Digitalizace Zeměkoule, z.s.
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Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

A2 Analýza a tvorba webových stránek advojka.cz

Adventor o. s. CRM jako nástroj pro profesionalizaci a zefektivnění naší práce

Agora CE o.p.s. Nový nástroj e-participace - Plug-in pro participativní rozpočet, participaci, získávání zpětné
vazby veřejnosti a analýze jejich potřeb

Aliterra, z.ú. DIGITALIZACE HMATOVÉ DATABANKY

ALKA, o.p.s. Alka web dostupný všem

APLA Jižní Čechy, z.ú. Autismus a digitální sociální práce

Asistence, o.p.s. Digitalizace dobrovolnictvi - Vlna pomoci v Asistencie, o.p.s.

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. Posílení digitálních kompetencí Pražského studentského summitu

Bezobaláč, z. ú. Online Bezobaláč pro komunitu

Bezobalu, z.ú. Vlastní web neziskové organizace Bezobalu

Borůvka Praha o.p.s. Posílení digitalizace v péči o dárce a podporovatele

Centrum Kašpar, z. s. Centrum Kašpar PRO technologie
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Digitalizace personálních dat a mzdového systému

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. Optimalizace digitálního zázemí organizace

CIRQUEON, z.ú. DIGICIRKUS - BEZPEČNOST A INOVACE

Cochem.cz, z.s. Jak unikátní výstupy dostat k cílové skupině? Víme jak na to!

Cyril Mooney Education, z.s. Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney - CRM systém pro efektivní management dat a
podporu pedagogů

České priority, z. ú. Využití digitálních nástrojů k propagaci konceptu “Rozhodování založené na důkazech” za
účelem dlouhodobého zefektivnění veřejné správy v ČR

Češi Tibet podporují, z.s. Rozhovory Spolu: Dalajláma, Václav Havel a jejich přátelství pro svět

DEBRA ČR, z.ú. CRM systém pro křehké pacienty

Diakonie Českobratrské církve evangelické Posílení kapacit a zvýšení digitálních kompetencí v oblasti řízení vztahů s dárci v Diakonii
ČCE

DialogCB, z.s. Platforma pro podporu reuse center a nábytkových bank

Diecézní charita Brno Zvýšení efektivity činností zaměstnanců Pečovatelské služby prostřednictvím digitalizace

Diecézní katolická charita Hradec Králové IT snadno a s úsměvem

Dům tří přání, z.ú. Přechod Domu tří přání k Microsoft 365
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ESPEDIENTE, z.s. Digitalizace a zvýšení konkurenceschopnosti Espediente, z.s.

Evropské hodnoty z.s. Profesionalizace webových stránek pro Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Farní charita Litoměřice Jednotný informační systém Farní charity Litoměřice - II. etapa

FIT SENIOR Příbram, z.s. Elán - virtuální klub seniorů

Fokus Praha, z.ú. DIGI KNOW HOW - zvyšování technologických dovedností ve Fokusu Praha

FOKUS Turnov, z.s. Digitalizace organizace FOKUS Turnov, z.s.

FOKUS Vysočina, z.ú. Společně online - posílení digitálních dovedností

Hnutí Brontosaurus Brontosaurus on line

HOJNOST z.s. Posílení IT kapacit spolku Hojnost z.s.

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. Efektivní CRM systém pro HOST - podpora marketingu v práci s ohroženými rodinami

Charita Česká republika Podpora digitalizace online Živé knihovny

Charita sv. Alexandra Podpora prodeje výrobků chráněných dílen

Cheiron T, o.p.s. Digilove

I MY, o.p.s. Posílení digitálních kompetencí rané péče v Jihočeském kraji

ICOS Český Krumlov, o.p.s. Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje
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INEX - Sdružení dobrovolných aktivit Zavedení systému a software na projektový management organizace INEX-SDA

Institut ekonomického vzdělávání z. ú. CRM systém pro Institut ekonomického vzdělávání

Jak Dál? z.s. Digitalizace v oblasti využití nástrojů pro komunikaci s cílovou skupinou aneb Jak Dál?

Jizersko-ještědský horský spolek Posílení komunikačních kapacit Jizersko-ještědského horského spolku

Klub aktivních ve vzdělávání z.s. Digi all you can

Kolpingovo dílo České republiky z.s. ZABEZPEČENÍ INTRANETU - KOLPING 2021

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Zvyšování kvality digitálních nástrojů v KCP

Letokruh, z.ú. Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Praze a ve Středočeském kraji

Liga otevřených mužů Posílení digitálních kompetencí LOMu

MAS Radbuza, z.s. Mailingový kanál pro podporu destinačního managementu

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů METAoptimalizace

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Plzeňském kraji

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Pořízení digitálních technologií pro MAS Brána Vysočiny

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Komunita v obraze v MAS Stolové hory

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Tržiště radosti jako nástroj fundraisingu
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Nadace Jedličkova ústavu Modernizace on-line přístupů Nadace Jedličkova ústavu

Nadání a dovednosti o.p.s. Podpora digitalizace a marketingu organizace

NaZemi, z. s. Digitální obezřetnost

Nová škola, o.p.s. Společně v knihovně

Oblastní spolek ČČK Prachatice Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Posílení digitální komunikace

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. Implementační proces CYGNUS 2

Pexeso, z.s. Pexeso Google workspace (GW)

PFERDA z.ú. PFERDA není digitální negramot!

Place for everybody z.s. Podpora při zavádění digitalizace v oblasti komunikace do P4E

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. Digitalizace pro spolky

Portus Praha z.ú. AKCE CIHLA: online restart!

Právě teď! o.p.s. Zvýšení efektivity práce a spolupráce v organizaci

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Efektivní práce s daty v PŠL

Pro děti bezpečně, z.s. Dialog v mediaci - posílení kapacity organizace
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Probuďme Nusle, z. s. Tvorba webu s propojením komunikačních platforem

ProJudo z.s. Rozvoj digitálních dovedností v ProJudo z.s.

Provoz z.s. Zkvalitnění online prezentace Provoz z.s.

RADKA z. s. DigiRADKA

RENADI, o.p.s. Digitalizace a posílení koncepcí neziskové organizace RENADi, o.p.s.

RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z.
s.

Vytvoření digitální infrastruktury a prohloubení digitálních dovedností pro organizaci Re-set

Revenium, z. s. Posílení digitalizace spolku Revenium pomocí vybraných online nástrojů

Rodinné centrum Studánka, z.s. Studánka jde vstříc digitální společnosti

Roma Future z.s. Posílení udržitelnosti organizace Roma Future

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Digitální databáze pro přímou sociální práci

Rozum a Cit, z. s. Databáze pro náhradní rodiny

RUBIKON Centrum, z.ú. Digitalizace RUBIKON Centra

Sdružení TULIPAN, z.s. Zvýšení připravenosti zaměstnanců Sdružení TULIPAN na práci v on-line prostředí

SEN plus, z. s. Digitální transformace SEN plus, z. s.
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Skutečně zdravá škola, z.s. Skutečně zdravá škola - Rozvoj digitálního vzdělávání o udržitelné produkci a spotřebě
potravin

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. Technikou k otevřené komunikaci (Digitalizace v SPRSV)

Spolu dětem o.p.s. Digitalizace účetnictví

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. Zavádění software pro digitalizaci chodu tenisového spolku

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Ekomapa – nástroj k rozvoji aktivního občanství mladých lidí

TUKE.TV, z.s. Digitální rozvoj Tuke. TV

U.S. Ambassador's Youth Council, z. s. Strážci svobody

Unie pečujících z. s. Zvýšení digitálních kompetencí

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. Posílení kapacity Unie ROSKA v oblasti IT

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s. Digitalizace Rosky České Budějovice

V každém věku, z.s. Software pro tvorbu animací

Via Cordis, z.ú. Digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci pro Via Cordis, z.ú.

yo-yo, z. s. RurArtMap - webový portál

z.s. InternetPoradna.cz iPoradna - Využití online nástrojů v internetovém poradenství
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Zachraň jídlo, z.s. Digitalizací k posílení organizace

Živá voda, z. s. Znalostní a komunikační online platforma pro podporu lokálních koordinátorů projektu
Společně proti suchu

ŽIVOT 90 Posílení dopadu činnosti organizace implementací systému CRM

01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?" Komplexní aktualizace webových stránek a mobilní aplikace nastezky.eu a zvýšení
interakce jejich uživatelů
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