
SPOLU DO ŽIVOTA
pilotní ročník programu zaměřeného na život rodin

s dětmi se zdravotním znevýhodněním



V našich programech je pro nás důležitá kvalita života, soběstačnost a možnost 
svobodného rozhodování o svém životě a životě svých blízkých. Od roku 2016 se 
chceme v novém programu Spolu do života věnovat podpoře rodin s dětmi se 
zdravotním znevýhodněním – jejich společnému, šťastnému životu.  Prvním krokem, 
který jsme tímto směrem podnikli, bylo zadání zpracování analýzy rané péče v České 
republice. Celkové výsledky zveřejníme koncem roku 2016. Z průběžných výsledků 
analýzy (a v ní zjištěných potřeb) vycházíme při sestavování této výzvy.

O co nám v programu jde?
Chceme, aby rodina, do které se narodí 
dítě s postižením, předčasně narozené 
dítě nebo dítě s jiným zdravotním 
znevýhodněním, získala včas všechny 
potřebné informace a mohla co nejdříve 
žít běžný rodinný život. Rodina i dítě jsou 
od narození dítěte ovlivňováni různými 
lidmi, institucemi, poskytovateli služeb, 
reakcemi veřejnosti a mnoha dalšími 
faktory. 
V programu Spolu do života chceme v 
následujících letech posilovat to, co 
rodinám a dětem pomáhá a vede k jejich 
kvalitnímu, soběstačnému a svobodnému 
životu.

Co podporujeme v pilotním ročníku?
Mnoho rodin s dítětem se zdravotním 
znevýhodněním uvádí, že zásadní pomocí 

“Po třetím úspěšném ročníku našeho programu “Spolu až 
do konce”, který se zaměřuje na důstojný konec života,  
jsme se rozhodli otevřít další větší grantový program. Po 
delším přemýšlení a zjišťování opravdových potřeb jsme 
se se rozhodli pro podporu zcela opačné fáze lidského 
života a to pro pro jeho začátek. Vytvořili jsme tak 
program “Spolu do života”, který se bude zaměřovat na 
podporu dětí s handicapem a jejich rodin. Věříme, že            
i tento program se setká s podobným zájmem, a že se 
společně s naší podporou podaří tuto oblast pozitivně 
posunout, a také více dostat do povědomí společnosti.“ 

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady NF AVAST

a obratem k běžnému rodinnému životu 
pro ně byla terénní služba rané péče, která 
jim v bezpečí jejich domova ukázala, jak na 
to. V prvním ročníku chceme posílit službu 
rané péče a systémové změny s ní 
spojené. Velmi důležitá je pro nás také 
péče o pečující.

Kdo a na co může žádat podporu?

• V rámci výzvy mohou žádat 
poskytovatelé rané péče na posilování 
kapacit.

• Poskytovatelé rané péče a ostatní 
právnické a fyzické osoby mohou žádat na 
aktivity rozvíjející péči o pečující, 
systémové změny v rané péči a informo-
vanost o vzácných onemocněních.

PŘÍKLADY AKTIVIT

 1. Poskytovatelé rané péče - posilování kapacit 
 •  supervize týmů a pracovníků v zařízeních poskytujících ranou péči
 •  vzdělávání a konference v ČR i v zahraničí  
 •  stáže pracovníků v zařízeních poskytujících ranou péči v ČR i v zahraničí
 •  rozvoj vedoucích pracovníků (vzdělávání, koučing, mentoring, aktivity   
     spojené s prevencí syndromu vyhoření)
 •  strategické plánování a realizace strategického plánu
 •  externí odborné poradenství (právník, PR, FR, metodik apod.)
 •  IT konzultace, IT podpora, vývoj nového softwaru
 •  sdílení dobré praxe poskytovatelů rané péče
 •  depistáž a propagace služby RP 
 •  navázání spolupráce se spádovými zdravotnickými zařízeními,   
     logopedy, pediatry apod.
 •  síťování s pracovišti následné péče
 •  materiální vybavení s jasnou návazností na terénní služby 
     (max. 25% z požadovaných nákladů)

 2. Právnické osoby (včetně poskytovatelů RP) a fyzické osoby
  a) péče o pečující

  •  psychologická podpora a poradenství pro pečující
  •  společná setkávání rodin (pobytové akce a svépomocné skupiny) 
  •  odborné semináře a přednášky pro rodiče
  •  inovativní prvky ve svépomocných seberozvojových rodičovských  
      skupinách

 b) inovace a systémové změny v oblasti rané péče
 c) informovanost o vzácných onemocněních
 d) přenos dobré praxe ze zahraničí a šíření informací
 e) síťování poskytovatelů rané péče
 f)  síťování poskytovatelů rané péče s pracovišti předcházející i následné péče

* Výše uvedený výčet možných aktivit je příkladem, ale není konečný. Věříme, že sami nejlépe 
víte, co může rané péči a pečujícím pomoci. V projektu vše dobře popište a vysvětlete.
** Do projektu je možné zahrnout i náklady na zastupujícího pracovníka.
*** Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí doložit reference od min. 2 odborných partnerů a 
monitoring potřeb vysvětlující potřebnost předloženého projektu. Cílem je neomezit skvělý 
nápad, nicméně nadační fond preferuje podporu právnických osob.

O jakou částku je možné požádat?
Jednotlivé žádosti nejsou finančně nijak omezeny a záleží na reálných potřebách 
žadatelů a na tom, jak je v grantovém řízení obhájí.



Na co je a není nadační příspěvek 
určen?
Nadační příspěvek není určen na základ-
ní aktivity služby rané péče, ale na její 
rozvoj a doprovodné aktivity. Nadační 
příspěvek by neměl být započítáván do 
vyrovnávací platby KÚ. Naplnění této 
podmínky doporučujeme předem kon- 
zultovat s příslušným krajem a požado-
vat pouze takové náklady, které jsou 
nadstavbou rané péče či nad rámec 
pověření a nebudou tudíž do 
vyrovnávací platby započítány.
Nadační příspěvek může být využit na 
vytvoření nového pracovního úvazku 
pouze v případě, že je v žádosti 
dostatečně vysvětleno, jak toto krátko-
dobé navýšení přispěje k rozvoji organi-
zace a jak je plánovaná jeho udržitel-
nost.

Kdy bude projekt realizován?
Realizace projektu může být v časovém 
rozmezí 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Jak podat žádost?
Žádosti přijímáme pouze prostřednict-
vím grantového portálu Flexi Grant do 
17. října 2016 (do 24:00 hodin). Pokud 
žádáte poprvé, je třeba se nejprve na 
portálu zaregistrovat (na tomto odkazu) 
a následně přihlásit. Po přihlášení se 
Vám zobrazí všechny otevřené výzvy. 
Po vyplnění a odevzdání žádosti Vám 
přijde potvrzení o přijetí žádosti                
k hodnocení. 

Jaká máme kritéria při hodnocení 
žádostí?
• Hlavním hodnoticím kritériem v celém 
programu Spolu do života je přínos 
projektu pro rodinu s dítětem se 
zdravotním znevýhodněním. 

• Specifickým kritériem pilotního ročníku 
je, jak projekt přispívá k rozvoji rané péče a 
podpoře pečujících osob. 

• Hodnotíme srozumitelné pojmenování 
slabých stránek nebo ohrožení, na které 
chcete projektem reagovat a které chcete 
řešit. 

• Důležitost klademe také na udržitelnost 
změn, kterých v projektu chcete dosáh-
nout. 

• Za přidanou hodnotu projektů považu-
jeme sdílení dobré praxe – podělte se v 
projektu s ostatními o to, co vám jde a co 
se vám osvědčilo. 

• Vždy nás při hodnocení zajímá efektivita 
využití finanční podpory a konstruktivní 
systémové změny v podporované oblasti. 

•bKreativní a inovativní přístupy 
jednoznačně vítáme, ale nejsou podmín- 
kou získání podpory.

Kdo bude Vaše žádosti hodnotit?

• Členky správní rady NF AVAST

• Odborníci v oblasti rané péče, 
   sociálních služeb a státní správy

• Zástupce zaměstnanců AVAST   
   Software, s.r.o.

• Rodič se zkušeností se službou   
   rané péče

Jak hodnocení probíhá?
S projekty se nejprve individuálně seznámí členové odborné hodnoticí komise. Ti 
na svém prvním setkání vyberou finalisty, kteří budou pozváni do sídla společnosti 
AVAST Software k diskuzi nad svým projektem. Buďte prosím připraveni, že           
v případě úspěchu, budete vyzváni k setkání s hodnoticí komisí v níže uvedeném 
termínu.
Hodnoticí komise podle svého nejlepšího vědomí a svědomí navrhne projekty          
k podpoře správní radě Nadačného fondu AVAST a ta je následně schválí.

Seminář pro žadatele a zasílání informací k výzvě
Pro zodpovězení vašich dotazů ohledně této výzvy pořádáme seminář pro 
žadatele, který se bude konat 6. října v Praze. Pokud se chcete semináře zúčast-
nit, přihlašte se prosím ZDE. Registrujte prosím maximálně 2 osoby za organizaci. 
Pokud se semináře nemůžete zúčastnit (nemáte čas, jste moc zdaleka...), zaregi- 
strujte se také a my vám zašleme FAQ s důležitými informacemi, které na 
semináři zaznamenáme.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

7. září 2016    Vyhlášení programu

6. října 2016   Seminář pro žadatele

17. října 2016    Uzávěrka pro příjem žádostí

1. listopadu 2016  1. setkání hodnoticí komise – výběr finalistů

9. – 10. listopadu 2016 

20. listopadu 2016  Zveřejnění výsledků

1. ledna 2017   Zahájení realizace podpořených projektů

31. prosince 2017  Ukončení realizace podpořených projektů

31. ledna 2018   

Bližší informace vám ráda poskytne:
Kateřina Kotasová

Tel. +420 777 937 715; Email: kotasova@avast.com

Osobní setkání s finalisty v Avastu 
a diskuze nad projekty

Závěrečná zpráva a vyúčtování nadačního 
příspěvku

https://avastfoundation.flexigrant.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeocGUrANsm78MAOX6mdhsGoW9ujnqXE7iByGSe6wDU7QZvCA/viewform?c=0&w=1
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