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Spolu do života

V programu Spolu do života podporujeme rodiny, do kterých se narodí 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 proto podporujeme aktivity nejrůznějších organizací, které 

rodiny na jejich cestě provázejí a jsou jim oporou.

V prvním ročníku jsme podpořili rozvoj 23 poskytovatelů rané péče a nechali
zpracovat analýzu rané péče v ČR.

Ve druhém ročníku programu Spolu do života se zaměřujeme na dvě témata. 
Nadále podporujeme poskytovatele rané péče a přicházíme s Leadership akademií 

pro ranou péči. Druhým tématem jsou svépomocné rodičovské skupiny, které
chceme podpořit v jejich aktivitách a dát jejich hlasu co největší váhu.

1) LEADERSHIP AKADEMIE PRO RANOU PÉČI
ÚVODEM: Služby rané péče už v České republice fungují řadu let. Z průkopnické služby se stává 
standard, který má svou oporu v zákoně a standardech kvality sociálních služeb. Jenže právě často 
značně omezené financování z veřejných rozpočtů vede v mnoha případech k dlouhodobému 
podfinancování služby, přetížení týmů, vyčerpání, nedostatečné kapacitě na rozvoj organizací 
i doplňkových služeb, na advokacii, veřejnou prezentaci a osvětu, fundraising a práci s dárci 
a dobrovolníky, na spolupráci mezi organizacemi a společné kampaně… 

CÍL: Sebevědomá služba raná péče, jejíž leadeři vědí, co je potřeba udělat a umějí toho dosáhnout 
samostatně či společnými silami.

Smyslem této části výzvy je vytvořit prostor k tomu, aby poskytovatelé služeb rané péče v ČR 
měli prostor udělat další krok směrem k vlastní svébytnosti, tedy ke:
• Stabilnějším organizacím, které nejsou jen agenturami poskytujícími sociální službu na objednávku 
veřejné správy, ale mají vlastní záměry a zdroje k jejich realizaci
• Spokojeným, méně přetíženým týmům, vedeným leadery, kteří vědí nejen co chtějí, ale i jak 
toho dosáhnout

• Spolupráci poskytovatelů rané péče, a to na posilování odbornosti i prestiže rané péče
• Širšímu porozumění rané péči ze strany veřejnosti, včetně vyšší podpory dárců a komunit
• Lépe vyjednaným podmínkám a tedy lepším vztahům s institucemi na úrovni obcí, krajů a státu

Proto se tento program primárně soustředí na podporu konkrétních vůdčích osobností, leaderů 
a jejich rozvojových záměrů na čtyřech úrovních: 
• Osobní - rozvoj osobních dispozic leadera pro řízení 
• Organizační - rozvoj a profesionalizace organizace, na jejímž chodu se podílí; řízení kvality služby 
v organizaci; fundraising a práce se zdroji; práce s lidmi, včetně zastupitelnosti a generační výměny 
a práce se správní radou
• Profesní - rozvoj odborné a profesní stránky rané péče, postavení rané péče, vazby na instituce 
a veřejné financování, vazby na další služby atd.; řízení kvality služby v regionu
• Společenské / komunity - posílení vnímání rané péče a souvisejících témat; podpora informovanosti 
o rané péči v různých oblastech, osvěta, kampaně pro veřejnost
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CO PROGRAM NABÍZÍ:
→ Leadership soustředění (19. - 23. 2. 2018) intenzivní seberozvojový kurz pro 10 leaderů
   z vybraných organizací
→ Setkávání podpořených leaderů 4 x ročně 
 • Sdílení dobré praxe a výsledků
 • Networking
 • Společné projekty a kampaně
 • Tematické vzdělávací vstupy
→ Společné vzdělávání podpořených leaderů 2 x ročně - 2 lidi z organizace (vždy 
   leader + vhodná osoba; vzdělávání je volitelné, doplňujeme z řad žadatelů, kteří     
   nebyli vybráni do programu, popř. dalších účastníků) - témata a lektoři jsou vybíráni 
   podle zjištěného zájmu účastníků programu
→ Studijní cesta - 5 dnů, 2 lidi z podpořené organizace, studijní cesta 
   po poskytovatelích rané péče ve vybrané zemi Evropy - volitelná příležitost pro 
   podpořené leadery nebo jimi vyslané zástupce z organizace (10 - 15 osob)
→ Individuální podpora leaderů - mentoring, konzultace, coaching, supervize 
   (příležitost kontraktovat si podle potřeby individuální podporu pro každého 
   podpořeného leadera)
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Kdo může žádat:
• Vedoucí pracovník služby raná péče (ředitel, zástupce, budoucí ředitel….)
• Smluvní stranou bude kmenová organizace

Formulář žádosti: 
Obsahem žádosti je rozvojový záměr ve čtyřech níže uvedených oblastech, který jasně a stručně 
popíše cílový stav na konci projektu (včetně měřitelných výsledků) a aktivity, které povedou k jeho 
dosažení, tedy:
 • Osobní = seberozvojový plán: KAM SE POSUNU JAKO LEADER?
 • Organizační = plán rozvoje/profesionalizace organizace, kterou vedou: KAM SE POSUNE 
 NAŠE ORGANIZACE, V ČEM BUDE NA KONCI PROJEKTU JINÁ?
 • Profesní = plán rozvoje/posunu oblasti rané péče: KAM SE POSUNOU SLUŽBY RANÉ PÉČE 
 V NAŠEM KRAJI / případně v ČR, V ČEM TO BUDE LEPŠÍ?
 • Společenské / komunity = plán rozvoje/změny společenského vnímání rané péče 
 a souvisejících témat: KAM SE POSUNE SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A VNÍMÁNÍ SLUŽEB 
 RANÉ PÉČE, V ČEM BUDE NA KONCI PROJEKTU KVALITATIVNĚ JINÉ?

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 vysvětlí (jak ve formuláři žádosti, tak i v následné diskuzi nad projetem s hodnoticí 
komisí).

Rozpočet:
V žádosti uveďte předběžný rozpočet - odhad nákladů na dosažení změn, které popíšete v žádosti.
Podpoření účastníci dostanou při podpisu smlouvy první paušální platbu s tím, že předběžné rozpočty 
budou konkretizovány a finalizovány na Leadership soustředění podle zjištěných rozvojových záměrů 
a cílů jednotlivých účastníků. 

Příklady oprávněných nákladů:
• Stáže a náklady na zástup účastníka na pracovišti
• Kurzy a náklady na zástup účastníka na pracovišti
• Poradenství, konzultace, mentoring, expertní podpora, supervize, coaching, facilitace procesů 
  (strategické plánování, plánování fundraisingu, PR plánování, práce s médii, plány advokacie 
  a kampaní; týmová intervence a týmové procesy atp.)
• Nezbytné personální náklady přímo spojené s plánovaným rozvojem.
• A mnoho jiného, o čem máte přehled jen vy

Délka realizace projektu: 2 roky (1. 1. 2018 - 31. 12. 2019)
Uzávěrka: 16. října 2017
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2) RODIČOVSKÉ SKUPINY - Spolu spojit síly
ÚVODEM: Rodiče dětí s postižením jsou pro program Spolu do života zásadní a snažíme se pochopit 
vše, s čím se potýkají. Vnímáme je jako experty nejen na popis problémů a potřeb, ale také na 
hledání nejlepších řešení pro ně a pro jejich děti. Domníváme se, že bez aktivních a průbojných 
rodičů nelze vytvářet nové služby a ukotvovat je v systému ani zlepšovat nabídku služeb stávajících.

CÍL: Vyšší podíl spolurozhodování rodičů dětí s postižením o kvalitě života jejich dětí a o podobě 
služeb a podpor pro dítě, rodiče i celou rodinu.
Hlas rodiče = hlas zadavatele.

Smyslem této části programu je podpora projektů na rozvoj a posílení funkčních svépomocných 
rodičovských skupin. Rozvoj komunitních služeb, osvěta, inspirace ze zahraniční praxe, 
posilování rodičů ve společném vyjednávání s úřady a institucemi, advokační aktivity, inovace 
a rozvoj dalších kompetencí podle konkrétních potřeb jednotlivých skupin. Obhajoba práv rodičů, 
konstruktivní aktivismus. Umět se spojovat a postupovat společně.

Věříme, že každá ze skupin ví, co nejvíce potřebuje, a proto návrhům žadatelů necháváme 
volnost. Individuální projekty bychom u podpořených rádi doplnili nabídkou kurzu pro 
sebeobhájce a možností setkávání a sdílení.

Co program nabízí:
• Financování vlastního projektu na rozvoj rodičovské skupiny
• Kurz pro sebeobhájce pro zájemce z řad podpořených projektů
• Setkávání a sdílení podpořených na neutrální půdě 

Kdo může žádat:
• Právnická osoba se svépomocnou rodičovskou skupinou
• Samostatně registrovaná rodičovská skupina

Formulář žádosti: 
Popište současný stav rodičovské skupiny, kterou chcete projektem podpořit a ideální cílový 
posun po 18 měsících realizace projektu.
Popište konkrétní aktivity, kterými chcete cíle dosáhnout.

O jakou částku je možné požádat:
Jednotlivé žádosti nejsou finančně nijak omezeny. 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).

Rozpočet:
• Rozpočet vyplňte do přednastavené Excelové tabulky a vložte do systému Flexi Grant
• Položky rozpočtu by měly korespondovat s aktivitami popsanými v žádosti

Příklady oprávněných nákladů:
• Kurzy a školení
• Právní poradenství 
• Konzultace od odborníků 
• Zahraniční cesta
• Konference a přednášky 
• Stáže v ČR i v zahraničí
• Cestovné
• Hlídání dětí pro účastníky kurzů a školení
• Společné akce svépomocné skupiny s dětmi

Délka realizace projektu: 18 měsíců (1. 1. 2018 - 30. 6. 2019)
Uzávěrka:  16. října 2017
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Info společné pro obě vyhlášená témata
Jak vyplnit žádost:
Žádost lze vyplnit a odevzdat pouze v grantovacím systému Flexi Grant. 
Pro každé téma je v systému Flexi Grant vlastní formulář žádosti. Vyberte si právě tu vaši!
- Spolu do života 2017_Leadership akademie
- Spolu do života 2017_Rodičovské skupiny

Registrujte se a přihlaste ZDE.

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 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 
Nadačního 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 21. září 2017 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 
moc zdaleka...), zaregistrujte se také a my vám zašleme FAQ s důležitými informacemi,  které  na  
semináři zaznamenáme.

Bližší informace vám poskytne:
Kateřina Kotasová, +420 777 937 715; e-mail: kotasova@avast.com
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ČASOVÝ  HARMONOGRAM

21. září 2017 - Seminář pro žadatele
16. října 2017 - Uzávěrka pro příjem žádostí
31. října 2017 - 1. setkání hodnoticí komise – výběr finalistů
13. - 14. listopadu 2017 - Osobní setkání s finalisty v Avastu a diskuze nad projekty 
20. listopadu 2017 - Zveřejnění výsledků
1. ledna 2017 - Zahájení realizace podpořených projektů
30. 6. 2019 / 31. 12. 2019 - Ukončení realizace podpořených projektů

https://avastfoundation.flexigrant.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHLNfY44jFwhb9PuJxNgnAKi2fdvC0IUsaw9mH9qmSvMbdRQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

