
Výsledky grantového kola č. 5 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

Agora CE o.p.s. Digitální Agora v Českém Brodě - strategické plánování se zapojením veřejnosti s
využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

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

Hnutí Brontosaurus Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny

Hnutí DUHA Olomouc Aktivně po stopách velkých šelem

Charita Česká republika Young Caritas Advocates

Letokruh, z.ú. Senioři seniorům

Nadační fond, Agora 7 Dobro na Sedmičce

Národní síť MAS ČR z.s. ENERKOM - energie do komunit

Nesedím, sousedím z.s. Město patří všem
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Plán B, z.s. Action Now

Restorativní škola z.s. Restart pro školské rady

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Mladí pro klima II

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Obyčejní hrdinové - každý může přispět k ochraně klimatu

Vodňany žijou, z.s. ŽIVO(T) VE VODŇANECH

Živá voda, z. s. Společně proti suchu II

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

8D z.s. Komunitní kruhy 8D

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Udržitelná komunita a aktivní občanství v malém horském regionu Vrbensko

AKÁDA, z.ú. Transformační průvodci na cestě k regeneraci regionu

Auto*Mat, z. s. Zažít město jinak
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Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce Podpora participace občanů při řešení dopadů klimatické změny na místní úrovni

Fairwood, z.s. Mysli na lesy! Občanská participace a vzdělávání pro přírodě blízké a FSC lesy

Frank Bold Society Přistup k právu pro aktivní občany

Institut pro evrop.p. EUROPEUM Společnost a spravedlivá transformace

Mařížský park, z.s. Chceme chránit stromy!

NaZemi, z. s. Společně a jinak: podpora bioklubů jako cesta občanské participace

Oblastní charita Pardubice AKTIVNÍ OBČAN/KA

Pontopolis z.s. Živá krajina pro Svitavsko

Právě teď! o.p.s. Štafeta pozitivního seniorství

Reditus, z.s. Communitas - podpora občanské participace ve venkovských obcích

The Duke of Edinburghs International Award Czech
Republic Foundation, o.p.s. Zvyšování angažovanosti a participace mladých lidí skrze program DofE Online

Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. 21st EWA Edu – Posílení organizace Velký vůz Sever

ŽEN-SEN z.s. Rodina jako bytost
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Advokační a watchdogové aktivity (zaměření 2) – celkem 29 přihlášených projektů

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

Název organizace Název projektu

Arnika, z. s. Nespoutané řeky pro další generace

ARNIKA-Program Toxické látky a odpady Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku

Asistence, o.p.s. Advokační kampaň "Pátý stupeň"

Centrum pro podporu občanů Praha - město pro život

Česká asociace streetwork, o.p.s. Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení
příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu
demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět

EDUin, o.p.s. Lepší školy v obcích a městech

Institut pro restorativní justici, z.s. Česko restorativně

Iuridicum Remedium, z. s. Digitální watchdog II.

NESEHNUTÍ Brno Advokační kampaň Pestré jídelny - za reformu školního stravování
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Otevřená společnost, o.p.s. Grassroots muži advokáti rovnosti žen a mužů

Spolu, z. s. SPOLU - Podpora rovného přístupu ke vzdělávání

TADY A TEĎ, o.p.s. Za děti bez dluhů 2.0

Transparency International - Česká republika, o.p.s. PROKLIMA - PRotikorupční Odolnost KLIMatických Agend v ČR pro rok 2022 a roky
následující.

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

Cochem.cz, z.s. Advokační činnost pro transparentní jednotný postup ve výkonu kolizního opatrovnictví v
ČR

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Zdravá půda + uhlí v zemi = uhlíková neutralita

Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Rozvíjení advokačních a watchdogových aktivit – od zastupitelů po studenty

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

AKROPOLIS, z.s. AKROPOLIS verze 2.0

Asociace Dítě a Rodina, z.s. Děti patří do rodin
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Business & Professional Women Budoucnost práce má ženskou tvář

CARE Česká republika z.s. Advokační činnost jako nástroj komunikace s institucionálními donory a posílení občanské
společnosti v ČR

Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s. Práce jako finanční a existenční riziko

Fórum pro lidská práva, z. s. Právem proti sociálnímu vyloučení: Zastupování případů ve veřejném zájmu a práva lidí v
zranitelné situaci

Okrašlovací spolek čelákovický Dosažení respektování práva zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních
řízeních, která porušují veřejný zájem

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. Za práva dětí v imigračních detencích

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s. Společně pro kvalitnější kurikulum

Šance pro budovy Advokační kampaně za energetické úspory a uhlíkovou neutralitu budov

Unie pečujících z. s. Advokacie a sebeadvokacie dlouhodobě pečujících osob
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Zmocnění znevýhodněných skupin (zaměření 3) – celkem 39 přihlášených projektů

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

Název organizace Název projektu

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. Objev svůj hlas - objev svou sílu

Beleza - Mamaclub, z.s. Pheňora v Ostravě

Centrum inkluze o.p.s. KLIPP (Klima - Prevence - Podpora)

Cestou necestou, z.ú. Mezi rodinami

InBáze, z. s. InBáze - platforma pro občanskou participaci migrantů

Khamoro o.p.s. Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Lumpíkov z. ú. Akademie pro podporu a zmocnění znevýhodněných žen

META, o.p.s. Náš hlas - zmocňování mladých lidí s migrační zkušeností

Osvětová beseda o.p.s. Bez PAStí - podpora začleňování dětí s autismem do běžných škol

Prague Pride z.s. LGBT+ Lives Get Better Together

Projekt Budoucnost z.s. Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ
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RUBIKON Centrum, z.ú. Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve
vězeňství

Slovo 21, z.s. AmariZor/Vlastní síla

Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

ARA ART, z. s. Zmocněme neviditelné

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb Neformální pečující mezi námi

Charita Uherské Hradiště Podpora aktivní participace lidí s mentálním handicapem na tvorbě inkluzivních opatření
na lokální úrovni

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

Beluška z.s. OKO ve VR - Zrakově postižení a jejich život v (ne)vidění

Centrum pro komunitní práci, z.s. Podpora pečujících osob na severním Plzeňsku

Cyril Mooney Education, z.s. Naproti
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Educante z.s. Podpora sebeobhájců a standardizace konceptu komunikační tripartity

Chance 4 Children, z.s. Pomocník - on-line vzdělávací platforma pro vychovatele v dětských domovech

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. Liga férového fotbalu jako nástroj emancipace a zmocnění ohrožené mládeže v ČR

Klubíčko Kroměříž, z. s. Cukr zdravě

Liga lidských práv Zvýšení ochrany nedobrovolně hospitalizovaných osob

MY Litvínov, z.s. Hej mladej, buď vidět, buď slyšet!

Nebuď na nule, z.s. PORADNA pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením - nejste na to sami!

Nová škola, o. p. s. Hin amen pr´oda: Máme na to

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,
o.p.s.

Lépe slyšet, lépe žít

Poradna VIGVAM, z.ú. Smrt je součást života

R - Mosty, z.s. Já jsem OK, Ty jsi OK

ROMEA, o.p.s. Dáváme slovo Romům

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. ROZKOŠ bez RIZIKA v Karlovarském kraji

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre
Morava

Komunita pro Šternberk
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Společnost E / Czech Epilepsy Lidé s epilepsií zmírňují diskriminaci a stigma o životě s epilepsií

Šance podaná ruka, z.ú. Restart pro život

SpoluTudy, z.ú. Canisterapie pro osamělé seniory

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek Daleko, a přece spolu/Dur the the avka jekhethane

TUKE.TV, z.s. Podpora konkurenceschopnosti Romů v kreativních průmyslech
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Občanské vzdělávání a mediální gramotnost (zaměření 4)  – celkem 26 přihlášených projektů

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

Název organizace Název projektu

ARPOK, o.p.s. Globální témata napříč předměty

Asociace debatních klubů, z.s. Debatní program pro žáky základních škol

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

Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ

Centrum demokratického vzdělávání, z. ú. Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v
demokratickém procesu v ČR

Cesta domů, z.ú. Je smrt školou povinná? - téma závěru života v českých školách

Člověk v tísni, o.p.s. JSNS – Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím
audiovizuálních materiálů

Díky, že můžem, z. s. Samet na školách 2.0

Fórum 50%, o.p.s. Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Metaculture, z.s. Mezigenerační mosty, aneb tvůrčí cestou blíž

Portus Prachatice, o.p.s Reálné problémy virtuálního světa

RADKA z. s. Mediální prostor je výzvou
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Společnost pro kvalitu školy Učící se škola

Via Lucis Praha, o.p.s. Bezpečně na internetu - program pro pedagogy ZŠ

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

Multikulturní centrum Praha, z.s. Teď už ti rozumím - mezigenerační rozměr a empatie do mediální výchovy

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. anyThink Tank: Občanská a mediální výchova perspektivou kreativního vzdělávání

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

Civipolis, o.p.s. EDVARD - Edukativní platforma pro vedení žáků k aktivnímu občanství a rozvoji
demokracie

Diecézní charita České Budějovice Já a Ty: Jak být občanem, jak být člověkem (!?)

Junák - český skaut, okres Brno-město, z. s. Demokracie v praxi: Rozvoj občanské participace, mediální gramotnosti a vzdělávání
mladých lidí

LUNARIA, z. s. Celostní vzdělávání k žité demokracii

Mírový Džem z. ú. NAŠE VODA

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Rozvoj mediální výchovy na Náchodsku
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NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA Hrdinou za každé situace

OMNI TEMPORE o.p.s. Pravda a lež online

PANT, z.s. V jaké zemi chci žít
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Posílení neziskových organizací (zaměření 5) – celkem 71 přihlášených projektů

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

Název organizace Název projektu

AVPO ČR, z.s. Férový lobbing

Borůvka Praha o.p.s. Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace

DialogCB, z.s. Česká federace nábytkových bank a reuse center

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. TRANSFORM - posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Freya, z. s. Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality
ve veřejných službách, z.ú.

Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí
zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Komunitní osvětové společenství z. s. Rosteme společně na západě

Nadační fond LA VIDA LOCA Právo ohrožených dětí na svůj životní příběh

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí,
o. p. s.

Cesta k Centru pro oběti sexuálního násilí

PROTEBE live, z.s. STARTUJEME DIZAJNPARK
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Provoz z.s. Kulturní centrum Provoz 2.0

Síť pro rodinu, z.s. Profi – Akademie pro mateřská centra

Skutečně zdravá škola, z.s. Posílení Skutečně zdravé školy

Spirála Ostrava, z.ú. Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci

Spolek Hvozd POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření
odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023

Tamjdem, o.p.s. Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek

ZeMěŠkola z.s. Demokracie a svoboda ve školství a vzdělávání

Projekty na rezervním seznamu (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Covid mění dobrovolnictví, buďme u toho a podpořme ho!

IQ Roma servis, z.s. Na cestě ke 3D - digitalizace, důvěra, dopad

Spolek A.K.N. Udržitelnost komunitních nadací

Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu
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ADAM - autistické děti a my, z.s. Projekt pro ADAMa

Arkadie, o.p.s. Posílení kapacit Arkadie, o.p.s.

Asociace neformálního vzdělávání, z.s. Zaměřeno na kvalitu

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. Strategie prevence domácího násilí založená na „data-based“ přístupu

ASTRA - Asociace pro transparentnost, z. s. Rozvoj a etablování transparentních aliancí (ROZETA)

Bezobalu, z.ú. Posílení neziskové organizace a vytvoření nové komunikace

Centrum Anabell, z. ú. Podpora strategických změn v řízení Centra Anabell

Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s. Změny klimatu - zpravodajství a budování komunity

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, z.s. Mentoring je cesta

Česká asociace streetwork, z.s. ČAS pro REGIONY

České centrum pro investigativní žurnalistiku Rozvoj kapacit a řízení investigace.cz

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. Společně pro krajinu a biodiverzitu

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Zářit jako diamant

Dobro-volně, z. s. Dobromysl na Tržnici

Domov Sue Ryder, z. ú. Sue Ryder pro 21. století - rozvoj potenciálu a lídrovství
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DW7, o.p.s. Posílený tým, nové vyhlídky

EkoInkubátor, z. ú. Udržitelnost a vyhodnocení pilotního projektu Symbios-sdílené bydlení

FOLK V OSTRAVĚ z.s. Spolupráce neziskových organizací v Moravskoslezském kraji

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Posílení a rozvoj paliativní péče v Karlovarském kraji

Charita Svitavy Posílená Charita - vyfič ze zajetých kolejí II

Jak Dál? z.s. Profesionalizace řízení a komunikace org. Jak Dál? z.s.

Jako doma - Homelike Budoucnost Jako doma: k většímu sdílení a samostatnosti

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s. Měníme se pro zítřek

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v
ČR, z.s.

Pevná síť migračního Konsorcia

LÍP A SPOLU, z.s. Autist friendly

Místní místním, z.ú. Rozvoj sítě solidárních podniků otevřených lidem bez domova a v nouzi

Mladoboleslavský venkov, z.ú. Klimatická změna v Dolním Pojizeří

Nadace rozvoje občanské společnosti "Digi a profi neziskovka 21. století"

Náruč rodičům, z.s. VĚDOMÝ ROZVOD – DAR PRO BUDOUCÍ GENERACE. Stabilizace Náruče rodičům
formou kreativní osvěty, edukace
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Neslyšící s nadějí, z. s. Rozšíření organizace Neslyšící s Nadějí pro posílení inkluze OZP

NOMIA, z.ú. Udržitelný rozvoj organizace NOMIA z.ú.

O děti postaráno z.s. Rozvoj fundraisingu v organizaci O děti postaráno z.s.

Oblastní charita Červený Kostelec ERESPROGRES - aby každý s roztroušenou sklerózou mohl žít doma

OPIM z.s. Power Up

Portus Praha z.ú. INOVACE A STRATEGIE JAKO MOŽNOST ROZVOJE PORTUS PRAHA, Z.Ú.

Pro Dialog, z.s. ROZVOJ PRO DIALOG (strategie, monitoring a evaluace, multidisciplinarita)

Prostor plus o.p.s. Lehkost 4.0

S.T.O.P., z.s. Rozvoj organizace S.T.O.P. v oblasti vzdělávání znevýhodněných dětí

SANEK Ponte, z. s. Profesionalizace HRM v prostředí NNO

Sdružení Neratov, z.s. Stabilizace a posílení Sdružení Neratov, z.s.

Senior fitnes z. s. Hlas pro seniory

Skrojek, z. s. Skrojek se výzev nebojí

Sociální klinika z.ú. Sociální klinika: posílení kapacit pro práci s podporovateli

Spiralis, z.s. Posilujeme mosty Spiralis
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Spolek pro podporu cestování handicapovaných, z.s. Podat pomocnou ruku nebylo nikdy snazší

Svoboda zvířat Plzeň Rozvojem Svobody zvířat za kosmetiku bez krutosti

uMĚNÍM - Platforma pro kreativní učení, z. s. Posílení uMĚNÍM - Platformy pro kreativní učení

Ústecká komunitní nadace Cesta k udržitelnosti

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

Název organizace Zaměření Název projektu

Asociace  občanských poraden 2 Monitoring některých oblastí života lidí ohrožených sociálním vyloučením a návrhy změn

BENELIFE, z.s. 5 Posílení kapacity organizace Benelife z.s.

DEAI (Setkání) z.s. 4 Participační divadelní projekty Divadla NoD

Charita Most 5 Neziskovka profesionálně

RomanoNet, z.s. 1 Roma voters for change

Sokratovské rozhovory z.s. 4 Webovka - internetová platforma pro mediální gramotnost

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