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Spolu do života

V programu Spolu do života podporujeme rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením 
či závažným onemocněním. Chceme, aby rodiny měly včas přístup ke všem potřebným 
informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život ve svém přirozeném 
prostředí a svobodně o něm rozhodovat. 

V programu podporujeme jak aktivity rodičovských skupin, tak aktivity nejrůznějších organizací, 
které rodiny na jejich cestě provázejí a jsou jim oporou. Soustředíme se také na sběr dat v této 
oblasti.

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

v uplynulých 
ročnících 
programu 

(2016 - 2019)

SVÉPOMOCNÉ 
RODIČOVSKÉ 

SKUPINY 
Podpora aktivit 
svépomocných 
rodičovských

skupin

RANÁ PÉČE
Podpora vedoucích 

pracovnic rané 
péče v podobě 

dvouleté 
Leadership 
Academy

SBĚR DAT
A VÝZKUM

Financování sběru 
a zpracování dat 

o potřebách rodin 
s dětmi se zdravotním 

postižením či 
závažným 

onemocněním

SLUŽBY KOMUNITNÍHO TYPU
Zavádění nových druhů služeb 
komunitního typu do nabídky 

stávajících poskytovatelů služeb

HOMESHARING
Pilotní zavádění 

odlehčovací služby 
Homesharing ve 

vybraných 
organizacích

v ČR
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ADVOKAČNÍ AKADEMIE
ÚVOD K PÁTÉMU ROČNÍKU VÝZVY

Rodiny s dětmi s postižením a závažným onemocněním mají velké množství různorodých 
a odlišných potřeb. V programu Spolu do života podporujeme některé z podpůrných služeb 
a přístupů, ale nemůžeme tím uspokojit potřeby všech rodičů.

 
 

Rodiče jsou z našeho pohledu ti největší odborníci na své potřeby, většinou dobře vědí, co by 
jim nejlépe pomohlo. Věříme, že když podpoříme rodiče ve formulování a účinném prosazování 
jejich práv a potřeb, bude nejen hodně konkrétních potřeb pojmenováno, ale také řešeno, a to 
na správném místě a ve správný čas, s co nejúčinějším přínosem pro dítě a život celé rodiny. 
Proto v tomto ročníku přicházíme s Advokační akademií (nejen) pro rodičovské organizace.

Co potřebují
rodiny dětí

s postižením?

FINANCE:
na služby
i pomůcky

KOORDINACE
PÉČE A SLUŽEB: 

systém zdravotních,
sociálních a školských

služeb je 
komplikovaný
a nepřehledný

OSVOJENÍ 
RODIČOVSKÝCH 

KOMPETENCÍ:
sebevědomí, 

že rodič dokáže
zvládat 

komplikované
situace

INFORMACE:
dostatečně 
konkrétní

a prakticky
využitelné

DOSTATEK SLUŽEB: 
bez respitní péče

a dalších
podpůrných služeb 

akutně hrozí
syndrom vyhoření

ČAS NA SEBE
A ODPOČINEK: 
a sebevědomí 
nahlas říct, že 
rodič čas pro 

sebe potřebuje

OSVĚTA A ADVOKAČNÍ
ČINNOST:

cílem je inkluzivní systém, 
který rodičům pomáhá 
v jejich úsilí a nevytváří 

zbytečné překážky

PODPŮRNÉ SÍTĚ:
je důležité vidět

rodiče, kteří
už to zvládli

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast
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VIZE VÝZVY: K ČEMU MÍŘÍME?

Rodiče dětí s postižením a závažným onemocněním jsou respektovanými partnery a hráči 
v rozhodování, které se týká života dítěte, jsou si toho dobře vědomi a cítí se v této roli 
kompetentní. Sami umí své potřeby a zájmy účinně hájit a prosazovat, popřípadě vědí, na které 
organizace se bez obav mohou obrátit.

CÍL VÝZVY: CO MÁ BÝT ZA DVA ROKY JINAK?

• Programem posílené organizace mají potřebné dovednosti k účinnému prosazování práv 
a potřeb rodičů dětí s postižením či závažným onemocněním ve společnosti. 

• Organizace mají definované konkrétní advokační cíle, mají zpracované krátkodobé 
a střednědobé strategie, jak cílů dosáhnout. Organizace již během projektu realizují první 
advokační kroky vedoucí ke konkrétním výsledkům.

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

Nadační fond Avast
Výzva - Spolu do života 2020

VYMEZENÍ POJMŮ

Na úvod může být užitečné definovat Advokační práci a Systémovou změnu, 
která s ní bývá často propojena.

ADVOKAČNÍ PRÁCE (nebo činnost, v angličtině advocacy) je organizovaná snaha, která: 

 • míří na veřejné instituce (politici, úředníci), soukromé organizace (firmy) i občany, 
 občanky,
 • usiluje o to, aby výše zmínění učinili konkrétní rozhodnutí nebo změnili 
 zavedenou praxi a postoje,
 • má vytčené jasné cíle, nabízí a prosazuje konkrétní řešení a většinou cílí
 na systémovou změnu,
 • spočívá v předkládání argumentů, příkladů a důkazů, jak a proč se
 má změna stát.

Zdroj: Advokační fórum Nadace OSF

 SYSTÉMOVÁ ZMĚNA 

 • Systémová změna je proces, kdy přemýšlíte, jaké kroky povedou ke změně vámi  
 definovaného systému. Návrhy na změnu se opírají o jasně podložené 
 argumenty a fakta.
 • Proměna systému může být na úrovni celého státu nebo pouze jedné obce.
 • Systémová změna míří na příčiny problému, tedy na „základní struktury 
 a podpůrné mechanismy”.
 • Příčiny je možné hledat jak ve špatně nastavených zákonech, tak
 v nedostatku lidí či financí nebo zavedené praxi. 

Zdroj:  Rob Abercrombie, Ellen Harries and Rachel Wharton
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FORMÁT VÝZVY
KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU?

Organizace sdružující rodiče dětí s postižením či závažným onemocněním.
Organizace v žádosti prokáže, že se chce dále rozvíjet a efektivně prosazovat zájmy pečujících 
rodičů a jejich dětí a aktivně se účastnit rozhodování o podpoře rodin s dětmi s postižením na 
místní, krajské, národní nebo mezinárodní úrovni.

Žádat v této výzvě mohou také jiné než rodičovské organizace, které prokáží, že rodiče 
aktivně zapojují, jsou s nimi ve velmi úzkém vztahu a jejichž advokační aktivity mají prokazatelně 
přímou návaznost na potřeby rodičů a vychází z přímé komunikace s rodiči. 
Advokační činnost musí být v takovém případě jedním z hlavních poslání organizace.

Příklady pro žadatele:

Posláním organizace sdružující rodiče dětí 
se vzácným onemocněním je především 
advokační činnost vůči ministerstvu a dalším 
relevantním institucím, aby se systémově 
zlepšily podmínky pro život jejich dětí a 
celých rodin a byly zajištěny jejich potřeby 
v místě, kde žijí. Organizace využije výzvu 
k formulování konkrétního advokačního 
záměru, který chce během dvou let 
rozpracovat a začít prosazovat. Organizace 
také vnímá nutnost lepšího strategického 
zacílení své činnosti. Organizace podá 
žádost na svůj advokační záměr. V rámci 
rozpočtu požádá i o financování 0,3 úvazku 
advokačního pracovníka, který se záměru 
bude věnovat, protože dosavadní 
dobrovolná advokacie je již neudržitelná. 
Doplňkovou aktivitou projektu bude 
vytvoření strategického plánu organizace.

Organizace kdysi vznikla jako 
rodičovská organizace. Postupem 
času se zprofesionalizovala a rodiče 
už v ní více méně nepracují. 
Prosazování práv a potřeb rodičů 
dětí s postižením je hlavním posláním 
organizace. Organizace je stále 
v aktivním spojení s rodiči a jsou to 
aktuální potřeby rodičů dětí 
s postižením, které určují směřování 
organizace. Organizace podává 
žádost, jejíž financování jí pomůže 
efektivněji zacílit a zprofesionalizovat 
svoje advokační aktivity, propojit se 
s dalšími vhodnými aktéry, případně 
podpořit svoji práci efektivním 
sběrem dat a jejich využitím.

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast
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FORMA PODPORY ORGANIZACÍ: O CO V TÉTO VÝZVĚ JDE?

1/ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT

Každý žadatel předloží individuální projekt na rozvoj advokačních aktivit, na kterém chce v 
průběhu projektu pracovat. Organizace zdůvodní, proč si zvolila daný záměr a popíše význam 
pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením. Výzva počítá s tím, že detaily advokačních aktivit 
budou dopracovány v průběhu projektu. Individuální projekt je doplněný rozpracovaným 
rozpočtem v max. výši 1 500 000 Kč.

Možné doplňkové aktivity individuálního projektu, které organizace také popíše v žádosti:
 • upevnění strategií a udržitelnosti organizace (capacity building) - vytvoření strategického 
 plánu organizace, nastavení fundraisingového plánu (z projektu ale nelze hradit mzdové 
 náklady na fundraisera),
 • navazování partnerství se zahraničními organizacemi - musí mít jasnou návaznost na 
 plánované advokační aktivity organizace,
 • studijní cesta organizace do zahraničí - inspirace pro hledání řešení v ČR, získání 
 podpůrných informací pro strategie v ČR - musí mít jasnou návaznost na plánované 
 advokační aktivity organizace.

Náklady na doplňkové aktivity mohou tvořit maximálně ¼ celkových nákladů projektu.

2/ SPOLEČNÝ PROGRAM

Společný program pro podpořené organizace nad rámec individuálních projektů organizací 
(nedílná součást podpory po dobu realizace projektu):
 • 1x úvodní dvoudenní workshop na plánování advokační práce (1+1 den v rozmezí 
 14 dnů),
 • 60 hodin individuálních konzultací s odborníkem na advokacii. Každá organizace získá 
 svého odborníka / mentora. Nejprve dojde k úvodní diagnostice potřeb každé  
 organizace a následnému stanovení obsahu a průběhu dalších konzultací (celodenní, 
 půldenní plánovací setkání, průběžné schůzky, komentování dokumentů apod.) dle 
 potřeb organizace a vybraných cílů,
 • organizace bude po celou dobu projektu spolupracovat se svým odborníkem / 
 mentorem na realizaci individuálního projektu, včetně zpracování advokační strategie 
 a dokumentů potřebných pro advokační práci,
 • 2x jednodenní síťovací setkání podpořených organizací, doplněná školením na vybraná 
 témata - témata budou vybrána dle potřeb účastníků,
 • 1x jednodenní setkání podpořených organizací cca po prvním roce realizace
 • 1x závěrečné jednodenní setkání podpořených organizací.

Odborným partnerem programu je Advokační fórum Nadace OSF, který v programu zajišťuje:
 • konzultace obsahu žádostí před uzávěrkou, 
 • mentoring a průvodcovství podpořených organizací - individuální podpora organizací 
 v přípravě advokačních strategií a jejich realizací, 
 • společný doprovodný program podpořených organizací.

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A PRŮBĚH PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Termín realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Max. výše příspěvku na individuální projekt (včetně doplňkových aktivit): 1 500 000 Kč 

Příklady uznatelných nákladů:
 • mzda pracovníka pro advokační práci (nemusí být z řad rodičů; možná je i práce 
 v tandemu rodič - odborník) - forma smlouvy na HP, DPP, DPČ nebo  IČ podle potřeby; 
 výši úvazku pracovníků je třeba v žádosti dobře odůvodnit,
 • právní konzultace nebo jiné odborné konzultace související s advokační prací  
 organizace (60 hodin individuálních konzultací s odborníkem / mentorem je hrazeno 
 Nadačním fondem Avast mimo individuální rozpočet - tyto konzultace v rozpočtu 
 neuvádějte),
 • sběr dat, výzkum jako podklad pro advokační aktivity,
 • grafické práce související s advokační prací,
 • tisk materiálů,
 • strategické plánování organizace v souvislosti s advokačními aktivitami,
 • cestovné související s advokační prací i cesty na setkání v rámci projektu,
 • příspěvek na hlídání dětí v době setkání povinných v rámci tohoto programu,
 • režie organizace do 10 % z grantu (jedná se o provozní náklady organizace 
 nesouvisející s podpořeným projektem).

PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTÍ
 
• Konzultace projektových záměrů: Jak a proč si domluvit konzultaci? 
V letošním ročníku jsme se nově rozhodli zajistit větší podporu žadatelů již ve fázi přípravy 
žádosti, aby si mohli dobře ujasnit svůj záměr. Konzultaci s odborníky z Advokačního fóra 
Nadace OSF (Štěpán Drahokoupil, Petr Machálek) si můžete domluvit mailem na adrese 
stepan.drahokoupil@osf.cz. Tam také pošlete váš stručný záměr advokačního projektu v rozsahu 
max. 200 slov. Odborný konzultant Advokačního fóra se s vámi do 3 pracovních dnů domluví na 
termínu a formě konzultace (telefonát, skype, osobní setkání). 
 
Vzhledem ke kapacitě konzultantů je možné žádat o konzultace nejpozději do 28. srpna 2020 
s tím, že takto je možné si předdomluvit i konzultaci na pozdější termín. (S objednáním 
konzultací je dobré neváhat, aby na vás u konzultantů zbyl čas a abyste stihli vše zapracovat do 
své žádosti.) 

• On-line webináře pro žadatele proběhnou 21. července a 18. srpna 2020 (13 - 16 hodin). 
Na webináře se prosím registrujte ZDE. Link pro on-line připojení zašleme přihlášeným před 
termínem akce.

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast
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NÁVOD PRO PODÁNÍ GRANTOVÉ ŽÁDOSTI

Veškeré žádosti jsou podávány elektronicky skrze grantový systém Flexi-Grant.
- Vstupte do systému ZDE a registrujte se. Máte-li přístupové údaje z předchozích let, přihlaste 
se jejich pomocí.
- Formulář žádosti naleznete v sekci Moje žádosti (dole).
- Formulář obsahuje 3 základní části (údaje o vaší organizaci jako žadateli, popis individuálního 
advokačního projektu včetně rozpočtu a prohlášení o poskytnutých údajích).
- Formulář není třeba vyplnit najednou - můžete jej kdykoliv uložit a vrátit se k vyplnění později.
- Formulář musí být prostřednictvím portálu odeslán nejpozději do 14. září 2020 (23:59 SEČ).
- Každý žadatel může v této výzvě podat pouze jednu žádost.

PRŮBĚH HODNOCENÍ

S projekty se nejprve individuálně seznámí členové odborné hodnotící 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 termínu 13. nebo 14. října 2020. 

Účast rodičů na setkání je určitě oporou projektu (ale není podmínkou). Po dohodě je možné 
zajistit hlídání dětí v čase setkání.

Odborná hodnotící komise následně navrhne projekty k podpoře správní radě Nadačního fondu 
Avast a ta rozhodne o jejich schválení.

Hlavní kritéria hodnocení:
 • aktivní zapojení rodičů dětí s postižením do advokační činnosti. V případě, že žadatelem 
 není rodičovská organizace, musí organizace doložit “napojení” na rodiče s dětmi 
 s postižením či závažným onemocněním. 
 • jasně prokázaná znalost potřeb rodin s dětmi s postižením, 
 • prokazatelné zaměření organizace na hájení zájmů a potřeb rodin s dětmi s postižením,
 • srozumitelnost a reálnost individuálního projektu - záměru advokační činnosti,
 • inovativní přístupy a síťování s dalšími organizacemi, které mají stejné cíle,
 • přehledný rozpočet provázaný s aktivitami projektu.

www.nadacnifond.avast.cz
facebook.com/nadaceavast
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY
17. 6. 2020

18. 6. - 11. 9. 2020

21. 7. a 18. 8. 2020
14. 9. 2020

15. 9. - 1. 10. 2020
13. - 14. 10. 2020

21. 10. 2020
listopad 2020

1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

vyhlášení výzvy
konzultace záměrů projektů 
(objednání na konzultace do 28. 8. 2020)
webináře pro žadatele (13 - 16 hodin)
(do 23:59 SEČ) uzávěrka příjmu žádostí 
hodnocení žádostí
osobní setkání hodnotitelů s finalisty 
(rezervujte si prosím tyto termíny pro 
případ vašeho postupu do finále)
rozeslání výsledků organizacím
podpis smluv a vyplacení příspěvků
realizace podpořených projektů

KONTAKTY
Kateřina Kotasová (Nadační fond Avast): kotasova@avast.com; + 420 777 937 715 
- obecné dotazy o struktuře projektu, rozpočtu a systému Flexi-Grant

Štěpán Drahokoupil (Advokační fórum Nadace OSF): stepan.drahokoupil@osf.cz; 
+ 420 602 297 268 - odborné konzultace projektů

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