Spolu do života
Výzva 2018 - 3. ročník

Spolu do života
O programu:
V programu Spolu do života podporujeme rodiny pečující o dítě se zdravotním
znevýhodněním. Chceme, aby rodiny měly včas přístup ke všem potřebným
informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život a svobodně o něm
rozhodovat. V programu podporujeme aktivity nejrůznějších organizací, které rodiny
na jejich cestě provázejí a jsou jim oporou.
V prvním ročníku jsme nechali zpracovat analýzu rané péče v ČR a podpořili rozvoj
23 poskytovatelů rané péče.
Pro druhý ročník jsme vytvořili dvouletou Leadership akademii a vybrali do ní
12 vedoucích pracovnic rané péče. Zároveň jsme podpořili projekty 26 rodičovských
skupin z celé České republiky. Pro rodiče jsme také zorganizovali kurz pro
sebeobhájce.
Vize 3. ročníku:
Pečovat o dítě s postižením nemá znamenat izolaci a osamělost. Chceme, aby na
potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením umělo rychle a přirozeně zareagovat
jejich okolí a komunity v něm a pomáhaly jim řešit obtížné situace. Rodiny by se vždy
měly mít na koho obrátit a měly by jim být k dispozici vhodné formy podpory v okolí.
Cíl výzvy:
Propojování a slaďování profesionální a neformální podpory. Testování a zavádění
rozmanitých forem a metod podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením v
komunitě. Podpora sdílené péče (kombinace formální a neformální péče) s důrazem
na inovativní postupy. A dále na koordinaci a nastavování péče na míru konkrétní
rodině s dítětem s postižením.
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.
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Oblasti podpory:
1. Koordinace péče - pomoc rodinám s koordinací a nastavením vhodné kombinace
formální a neformální péče;
2. Služby komunitního typu - alternativní i tradiční služby pro cílové skupiny, pro
které podobná služba v místě neexistuje nebo je nedostatečná;
3. Zařízení komunitního typu - rozjezd nového zařízení komunitního typu (možnost
i investičních nákladů).
Žádosti je možné podat v jedné z oblastí nebo v kombinaci oblastí 1, 2.
Na oblast 3 je třeba žádat vždy samostatně (viz Formulář žádosti níže).
Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti - jednu v oblasti 1 nebo 2 a jednu
žádost (záměr) v oblasti 3.
Kdo může žádat:
• neziskové organizace;
• rodičovské svépomocné skupiny s vlastní právní subjektivitou;
• obce;
• církevní zařízení;
• další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané oblasti.
Projekty je možné podávat v partnerství různých subjektů.
Organizace poskytující sociální službu rodičům se zdravotně znevýhodněnými dětmi
musí objasnit, v čem jsou navrhované aktivity nad rámec základní poskytované služby,
popřípadě v čem jsou pro poskytování služby důležité či inovativní.
O jakou částku je možné požádat:
Oblast 1 a 2: žádosti nejsou finančně omezeny a záleží na reálných potřebách
žadatelů a na tom, jak je v grantovém řízení vysvětlí (jak ve formuláři žádosti, tak
i v následné diskuzi nad projektem s hodnoticí komisí);
Oblast 3: v této oblasti je možné žádat do max. výše 5 000 000 Kč.
Délka realizace projektu:
Oblast 1 a 2: 18 měsíců (1. 7. 2018 - 31. 12. 2019)
Oblast 3: 27 měsíců (1. 10. 2018 - 31. 12. 2020)
Uzávěrka:
15. května 2018 (kompletní žádosti oblast 1,2 a záměry v oblasti 3)
3. září 2018 (oblast 3 - rozpracované vybrané záměry)
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SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

Oblast 1 - KOORDINACE PÉČE
Příklady možných zaměření:
• kruhy podpory - vytváření a koordinace kruhů či sítí podpory kolem rodin
kombinací formální a neformální péče;
• koordinace multidisciplinárních (MD) týmů - sestavování a koordinace
multidisciplinárních a interdisciplinárních týmů pro diagnostiku nebo řešení
komplikovaných situací dítěte s postižením;
• provázení rodin v krizi - podpora a provázení rodiny s dítětem s postižením při
sdělení diagnózy a v jiných obtížných životních situacích.

PŘÍKLAD DOPADU PROJEKTU V KONKRÉTNÍ RODINĚ:
Problém: Matka samoživitelka bydlí na ubytovně ve větší obci, její 4 letá dcera
měla opakovaný zánět mozkových blan s následky a je v dlouhodobé
rekonvalescenci. Pro absenci v práci z důvodu péče o dítě ztratila matka
zaměstnání a hrozí výpověď z ubytovny. Místní pediatr odkazuje matku
s dcerou do péče specializovaných pracovišť v Praze, kam mají jezdit na
kontroly hromadnou dopravou, protože nemají auto. Matka je vyčerpaná,
dcera potřebuje celodenní pozornost a péči, rehabilitaci, logopedii a zrakovou
terapii a kompenzační pomůcky. Navštěvuje je poradkyně rané péče
dojíždějící z Prahy, matka ale nemá na zrakovou terapii dcery sílu.
Řešení: Sociální pracovnice místního úřadu iniciovala schůzku matky
a pracovnice rané péče u matky doma. Společně se podařilo zorganizovat
kolem matky kruh odborníků a podporujících osob, kteří spolu začali
komunikovat a později i spolupracovat. Nejdříve se podařilo zkoordinovat
terapie pro holčičku tak, aby v nemocnici byla ve stejný den zajištěna
i rehabilitace a logopedie, při návštěvě nemocnice v Praze doprovází matku
s dcerou poradkyně rané péče, pomáhá jí komunikovat s odborníky
a v orientaci v nemocnici. Dojíždění obstarává střídavě sanitka a soused
z ubytovny. Sociální pracovnice vyřídila matce finanční podporu a vyjednala
splátkový kalendář nájemného. Do kruhu se přidala babička holčičky, která
vypomohla s hlídáním. Po roce fungování kruhu podpory je matka v péči
o dceru samostatná a má podanou žádost o byt. Holčička absolvovala
program stimulace zraku v domácím prostředí, má potřebné kompenzační
pomůcky od pojišťovny a chodí na zkušební dobu do mateřské školky.
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SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

Příklady možných nákladů v oblasti 1:
• součástí projektu musí být vždy přímá práce s rodinami;
• mzdové náklady pracovníků zajišťujících / koordinujících nově vzniklé služby;
• odměna nezávislého facilitátora;
• právní poradenství spojené s koordinací konkrétní péče v rodině;
• odměna pro odborníky účastnící se kruhu podpory / MD týmu (jednorázová,
mimořádná, nikoliv pravidelná);
• pronájem místnosti na setkávání kruhu podpory / MD týmu;
• kurzy a školení pro pracovníky organizace v metodách, které organizace plánuje
poskytovat rodinám v rámci projektu - zavádění nových metod do portfolia
organizace;
• organizace školení v nových metodách pro organizace v ČR - popř. proškolení
nových školitelů s cílem šíření nových metod do praxe organizací v ČR;
• překlady odborných zahraničních publikací ideálně s návaznou úpravou pro české
prostředí a dobře popsanou distribucí;
• konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí);
• stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené s
navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity
žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR; nebo
• provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - (max.10% požadované
částky na projekt).

Oblast 2 - SLUŽBY KOMUNITNÍHO TYPU
Příklady možných zaměření:
• rozšíření služeb denních stacionářů;
• nové formy odlehčovacích služeb (hostitelské rodiny, terénní odlehčovací
služby aj.);
• služby a terapie v domácím prostředí (fyzioterapie, logoterapie aj.);
• podpora dobrovolnictví;
• osobní asistence;
• zapojení laických poradců z řad rodičů se zkušeností s péčí o dítě
s postižením;
• rozšíření pečovatelských služeb o služby pro rodiny s dětmi;
• šíření dobré praxe do dalších regionů; nebo
• pilotáž dobré praxe ze zahraničí.
Navrhovaná řešení doplňte metodikou a postupy, jak budete sdílet dobrou praxi.
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SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

PŘÍKLAD DOPADU PROJEKTU V KONKRÉTNÍ RODINĚ:
Problém: V odlehlém regionu chybí služby pro děti s postižením. Rodiče dětí
s mentálním postižením se setkávají na akcích rané péče. Jejich děti nemají
jak trávit volný čas, v regionu chybí jak zájmová činnost, které by se mohly
účastnit, tak podpora rodičům při jejich začleňování a vzdělávání.
Řešení: Aktivní maminka využije místního spolku pro volnočasové aktivity,
sport a ochranu přírody a organizuje zde pro ostatní rodiny dětí s postižením
tvůrčí dílničky pro děti, pořádá setkání rodičů, kteří chtějí umístit dítě do běžné
školy a semináře pro rodiče. Jede na stáž do klubu a stacionáře založeného
rodiči dětí s postižením v Praze. Po třech letech již provozuje registrovanou
aktivizační službu pro rodiny s kapacitou pro 15 dětí, zaměřuje ji na podporu
samostatnosti, komunikaci a začleňování dětí s postižením v regionu. Prostory
a vybavení poskytla obec, služba je zařazena do krajské sítě, ale ještě není
z kraje financována. Prostředky získává od soukromých dárců a z výtěžků
benefičních akcí. S tím jí pomáhají dobrovolníci, které pro svoji myšlenku
získala.

Příklady možných nákladů v oblasti 2:
• mzdové náklady pracovníků spojené se zajištěním aktivit projektu;
• další náklady spojené s aktivitami projektu;
• konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí);
• vzdělávání a supervize laických poradců;
• stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené
s navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity
žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR; nebo
• provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - max.10% požadované
částky na projekt.
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SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

Oblast 3 - ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍHO TYPU
Možnost i investičních nákladů (v 1. kole hodnocení požadujeme pouze záměr +
následné rozpracování vybraných záměrů = finální hodnocení v září 2018).
Co musí obsahovat záměr projektu:
• stručný popis zařízení / služby, která má vzniknout;
• popis cílové skupiny, pro kterou má být služba / zařízení určeno;
• popis kapacit a kompetencí žadatele na realizaci projektu;
• harmonogram projektu;
• odhad rozpočtu;
• stručný plán udržitelnosti zařízení / služby po ukončení financování z programu
NF Avast.
Příklady možných aktivit:
• vznik nových odlehčovacích služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným
zdravotním znevýhodněním;
• vznik krátkodobých pobytových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným
zdravotním znevýhodněním (neprovozovaných v zařízeních ústavního typu) nebo;
• vznik denního centra komunitního typu pro děti se závažným zdravotním
znevýhodněním.

PŘÍKLAD DOPADU PROJEKTU V KONKRÉTNÍ RODINĚ:
Problém: Rodiče dětí se závažným kombinovaným postižením jsou klienty
rané péče a jejich dětem bude brzy 6 nebo 7 let. Řeší, co s jejich dětmi bude
dál, kam budou chodit do kolektivu, kde se budou vzdělávat a kde o ně bude
pečováno. Dosud za nimi jezdila raná péče domů, matky jsou v domácnosti,
ale chtěly by se vrátit zpět do práce. V regionu není žádné vhodné zařízení
s volnou kapacitou, umístit dítě do ústavu nechtějí. Na setkáních rané péče
se rodiny seznámí, mluví o společných potřebách svých i dětí a hledají řešení.
Řešení: Rodiče se rozhodnou založit pro své děti stacionář sami s pomocí
dalších lidí v komunitě. Založí spolek, od města si pronajmou bývalé jesle,
na odborné zázemí, pracovníky a vybavení seženou peníze z grantů a od
soukromých dárců. Po 2 letech od města budovu kupují, po 4 letech provozují
státem registrovanou sociální službu a po 6 letech i speciální MŠ a ZŠ.

Nadační fond Avast
Spolu do života 2018

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

Příklady možných nákladů v oblasti 3:
• investiční náklady spojené se vznikem nové komunitní služby:
- stavební úpravy (přestavba, přístavba);
- úpravy okolí objektu;
- vnitřní vybavení;
- není určeno k nákupu nemovitostí;
• pronájem budovy;
• pomůcky a vybavení nové služby;
• mzdové náklady na rozjezd nové služby; nebo
• propagace služby aj.
Pokud bude záměr vybrán k rozpracování, pak budeme mimo jiné požadovat:
• monitoring potřebnosti služby v regionu;
• vyjádření obce 3. stupně k potřebnosti zařízení /služby, které mají vzniknout v rámci
projektu na jeho území;
• doložení potřebnosti nového zařízení pro cílovou skupinu, pro kterou bude zařízení
určeno (vyjádření budoucích uživatelů služby či zařízení, anketa o potřebnosti apod.);
• doložení kompetencí k vybudování, nastavení chodu a provozování zařízení;
• doložení plánu udržitelnosti projektu po ukončení financování z NF Avast;
• nepovinnou přílohou je doložení partnerství s obcí 3.stupně / krajem.

Nadační fond Avast
Spolu do života 2018

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast

Info společné pro všechny podporované oblasti
Jak vyplnit žádost:
Žádost lze vyplnit a odevzdat pouze v grantovém systému Flexi Grant.
Registrujte se a přihlaste ZDE.
Pro každou oblast je v systému Flexi Grant vlastní formulář žádosti. Vyberte si právě
ten váš:
• Spolu do života 2018_Oblast 1 a 2 - Koordinace pece a Sluzby komunitniho typu
• Spolu do života 2018_Oblast 3 - Nova zarizeni nebo sluzby_zamer
Jak probíhá hodnocení:
S projekty se nejprve individuálně seznámí členové odborné hodnoticí komise. Ti na
svém prvním setkání vyberou finalisty, kteří budou pozváni do sídla Nadačního fondu
Avast k diskuzi nad svým projektem. Buďte prosím připraveni, že v případě úspěchu
budete pozváni k setkání s hodnotiteli v níže uvedeném termínu.
Odborná hodnoticí komise navrhne projekty k podpoře správní radě Nadačního fondu
Avast a ta je následně finálně schválí.
Hlavní kritéria hodnocení:
• udržitelná pozitivní změna v životě rodiny s dítětem se zdravotním znevýhodněním;
• zlepšení dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním;
• sběr a ověřování dobré praxe a její sdílení;
• řešení pro rodiny dostupné místně i situačně;
• znalost potřeb cílové skupiny a komunity;
• aktivity vedoucí k systémové změně;
• inspirace dobrou praxí ze zahraničí v kontextu podmínek v ČR;
• vznik a ověření nových metodik a jejich šíření do praxe;
• zapojení místních samospráv, spolků, institucí;
• udržitelnost výsledků projektů.
Seminář pro žadatele, konzultační odpoledne a zasílání informací k výzvě:
Pro zodpovězení vašich dotazů ohledně této výzvy pořádáme seminář pro žadatele
a konzultační odpoledne, které se budou konat 3. května 2018 v Praze. Pokud se
chcete semináře zúčastnit, přihlaste se prosím ZDE. Registrujte prosím maximálně
2 osoby za organizaci. Pokud se semináře nemůžete zúčastnit (nemáte čas, jste
zdaleka...), zaregistrujte se také a my vám zašleme FAQ s důležitými informacemi,
které na semináři zaznamenáme.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY
9. dubna 2018 - vyhlášení výzvy
3. května 2018 - seminář pro žadatele + konzultační odpoledne
15. května 2018 - uzávěrka pro příjem žádostí
29. května 2018 - 1. setkání hodnoticí komise – výběr finalistů
12. - 13. června 2018 - osobní setkání s finalisty v Avastu a diskuze nad
projekty
18. června 2018 - oznámení výsledků žadatelům
30. června 2018 - zveřejnění výsledků na webu NF Avast
1. července 2018 - zahájení realizace podpořených projektů v oblasti 1,2
3. září 2018 - uzávěrka pro příjem rozpracovaných projektů v oblasti 3
11. září 2018 - osobní setkání s finalisty v oblasti 3
15. září 2018 - oznámení výsledků žadatelům v oblasti 3
1. října 2018 - zahájení realizace podpořených projektů v oblasti 3
31. prosince 2019 - ukončení realizace podpořených projektů v oblasti 1,2
31. prosince 2020 - ukončení realizace podpořených projektů v oblasti 3

Bližší informace k výzvě vám poskytne:
Kateřina Kotasová: +420 777 937 715 | e-mail: kotasova@avast.com | granty@avast.com
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