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

(výsledky druhé průběžné uzávěrky 31. 5. 2022)

Celkem 57 přihlášených organizací

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

Název organizace Název projektu

Achilleus z. s. Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich
přátel, z.s.

Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

Centrum LOCIKA, z.ú. Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní
komunikaci a práci s podporovateli

Diecézní charita ostravsko-opavská Rozvoj IT technologií v Diecézní charitě ostravsko-opavské II.

Hnutí DUHA - Sedmá generace Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

HOJNOST z.s. Posílení IT kapacit neziskové organizace Hojnost z.s.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Inovace v oblasti digitálních technologií směrem k uživatelům služeb

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Rozvíjíme komunikaci v hospici
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ICOS Český Krumlov, o.p.s. Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje

Jak Dál? z.s. Multifunkční místnost – dostupné a udržitelné řešení propojení v ČR i se světem

Klubíčko Kroměříž, z. s. Smart Klubíčko

LECCOS, z.s. Cesta k efektivitě

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Překračujeme i digitální hranice

Národní ústav pro autismus, z.ú. AutismPort – zvýšení participace uživatelů portálu a organizací zaměřených na pomoc
lidem s autismem

O děti postaráno z.s. Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s. ke vzdělávání žen před návratem
do práce po rodičovské dovolené

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

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. Posílení IT dovedností a práce s klientskými daty v ONŽ

ProJudo z.s. Využití digitálních nástrojů pro správu aktivit

Slezská diakonie Infomační systém eQuip v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín

Sociální klinika z.ú. Posílení využívání digitálních nástrojů Netsuite pro správu Sociální kliniky

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

TŘI, z.ú. Rekonstrukce stávajícího CRM systému Salesforce a implementace nových
technologických řešení

Wikimedia Česká republika Posílení neziskové organizace Wikimedia ČR
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Nepodpořené projekty (abecedně dle názvu organizace):

Název organizace Název projektu

Akademické centrum studentských aktivit Moderní portál studentských organizací

Anděl Strážný, z.ú. Digitalizace a vzdělání pro Anděla Strážného

Arkadie, o.p.s. Posílení digitálních kompetencí Arkadie, o.p.s.

Asociace poskytovatelů krizové pomoci, z.s. Všichni, všude, všem a včas

Centrum Kašpar, z. s. Centrum Kašpar PRO technologie

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

Czechitas z.ú. Zvýšení interaktivity a zkvalitnění online výuky IT pro ženy za použití online nástrojů

Česká ženská lobby, o.s. Monitoring dopadu činnosti ČŽL

Dobrovolnické centrum, z.s. Šíření efektivního využití digitalizace dobrovolnictví - Vlna pomoci v Ústeckém kraji

Domácí hospic Nablízku, z. ú. Webové a CRM aplikace jako nástroje pro zlepšení informovanosti, komunikace a
evidence kontaktů

DZR Pohoda, z. ú. Program Active Citizens Fund
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Educante z.s. Digitalizace Educante, z.s.

ERGO Aktiv, o.p.s. Digitalizace poskytovaných služeb ERGO Aktiv

Hnutí Brontosaurus Brontocast

Charita Frýdek - Místek Posílení IT prvků v Charitě Frrýdek-Místek

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

Liga otevřených mužů Posílení digitálních kompetencí LOMu

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. DIGITALIZACE - CRM PRO MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Nadační fond Filantia On-line Support Group for victims of workplace bullying

Nebuď na nule, z.s. Nebuď na nule - inovace webu

Neposeda, z.ú. Aplikace adiktologicko-psychoterapeutického centra

Neslyšící s nadějí, z. s. Online svět

Oblastní charita Červený Kostelec Pro efektivní práci s dárci

Portus Praha z.ú. AKCE CIHLA virtuální

Pro Dialog, z.s. Sítování a vznik mezioborové platformy

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, Digitální transformace na cestě k Centru pro oběti sexuálního násilí
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o. p. s.
Revenium, z. s. Posílení využívání digitálních nástrojů pro podporu sociálního podniku a interních procesů

spolku
Rezekvítek, z. s. Pro budoucnost s Rezekvítkem

Rosteme s dětmi, z. s. Informační systém spolku Rosteme s dětmi

Rozum a Cit, z. s. Fundraiser pro Rozum a Cit

Síť pro rodinu, z.s. Digitalizace Sítě

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

SWAP PRAGUE, z.s. Posílení SWAP PRAGUE díky novým webovým stránkám

ZO ČSOP KOSENKA Modernizace webových stránek ZO ČSOP KOSENKA
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