PROGRAM
ŠVÝCARSKO-ČESKÉ
SPOLUPRÁCE
PROJEKTY V SOCIÁLNÍ
OBLASTI

Celková podpora pro ČR

109,78 mil. CHF
30 větších a další stovky menších projektů
v pěti tématických oblastech
Více než 100 projektů v partnerství se
švýcarskými subjekty
Více než 60 projektů v sociální oblasti

Program švýcarsko-české spolupráce podpořil stovky projektů v Česku
a přispěl k rozvoji vzájemné spolupráce obou zemí.

Jak pomohl Švýcarský příspěvek
za 2,2 miliardy Kč?
V prosinci roku 2007 podepsala Česká repub-

grantu – Fondu pro nestátní neziskové organi-

lika Rámcovou dohodu se Švýcarskou federální

zace a Fondu Partnerství.

Program švýcarsko-české spolupráce

Pomoc v sociální oblasti

radou o Programu švýcarsko-české spolupráce.
Díky ní Česko získalo grant v hodnotě 2,2 miliardy Kč (109,78 mil. CHF) na podporu rozvoje
v pěti tématických oblastech - rozvoje bezpečnosti, stability a podpory reforem, životního
prostředí a infrastruktury, podpory soukromého sektoru, rozvoje lidských zdrojů a sociálního
rozvoje a nestátního neziskového sektoru. Jak
tato spolupráce pomohla a co všechno se podařilo díky grantu zlepšit?
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Projekty v jednotlivých oblastech zaměření
byly postupně identiﬁkovány českou stranou
a předkládány švýcarské straně do schvalovacího procesu. V konečné podobě byly do června 2012 švýcarskou stranou odsouhlaseny
granty pro 30 větších individuálních projektů,
2 Programy a 6 Fondů, což představovalo alokování 100% prostředků, jež měla česká strana
k dispozici. Mnohé projekty byly již realizovány,
další jsou v realizační fázi nebo do ní vstupují.
Celkové dokončení realizace všech projektů se
předpokládá v průběhu roku 2016.
Významný podíl grantů byl směřován do sociální oblasti. Na základě otevřené výzvy byly
poskytnuty granty pro realizaci 10 větších individuálních projektů, menší projekty mohli
žadatelé předkládat v rámci výzev Blokového

Česká republika je jednou z 12 zemí, které
získaly grant z tzv. Švýcarského příspěvku
(Swiss Contribution). Původně se jednalo
o grant pro 10 nových členských států EU,
které vstoupily do EU v roce 2004. Později, v roce 2009, přibyly ještě Rumunsko
a Bulharsko. Celková výše ﬁnančních prostředků schválených švýcarskou stranou
pro tyto země je 1, 257 miliardy CHF (cca
28 mld. Kč). Projekty ﬁnancované z těchto zdrojů jsou směřovány do pěti tématických oblastí. Švýcarská strana dnes
eviduje více než 250 projektů, do nichž
směřují granty v celkové hodnotě 1, 156
miliardy CHF, tedy více než 25 miliard Kč.

Individuální projekty
V roce 2010 byla vyhlášena výzva k předklá-

Blokový grant – Fond pro nestátní
neziskové organizace

dání žádostí o grant v oblasti zavádění nových

Fond, který obdržel celkový grant ve výši

metod sociální práce se seniory a zlepšování

6 585 564 CHF, byl zaměřen na dvě prio-

kvality v oblasti poskytování sociálních služeb.

ritní oblasti – Poskytování sociálních služeb

Jejím výsledkem bylo poskytnutí grantů v cel-

a Problematiku životního prostředí. Jako

kové výši 13 052 423 CHF pro realizaci 10 indi-

zprostředkovatel Fondu, zajišťující výběr

viduálních projektů zahrnujících zvýšení kvality

a kontrolu sub-projektů, byla vybrána Na-

a dostupnosti ambulantních a terénních sociál-

dace Partnerství, která postupně vyhlásila

ních služeb a zajištění zázemí pro jejich posky-

celkem čtyři grantové výzvy. První výzva BG

tování, aplikaci nových metod sociální práce

NNO byla vyhlášena v říjnu 2010, poslední

se seniory s možným využitím rekonstrukce či

v dubnu 2013. Podpora byla určena do tří

modernizace institucí, humanizaci stávajících

krajů – Moravskoslezského, Olomouckého

pobytových služeb sociální péče a vznik služby

a Zlínského.

domovů se zvláštním režimem (senioři s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou).

V prioritě Poskytování sociálních služeb bylo

ských center bylo zaměřeno 5 sub-projektů.

celkem podpořeno 36 sub-projektů, částkou

Specifikem Fondu pro nestátní organizace

57 mil. Kč. Pro jejich hodnocení byla rozho-

byla možnost žádat i na aktivity zaměřené

dující pouze kvalita předložených žádostí, tj.

na zajištění udržitelnosti činností organiza-

alokace nebyla předem rozdělena rovnoměr-

ce a na posílení organizační, personální a fi-

ně mezi podporované kraje ani mezi podpo-

nanční kapacity organizace, čehož využila

rovaná témata. Zájem žadatelů o podporu

přibližně polovina podpořených žadatelů.

z Fondu v rámci všech 4 výzev několikaná-

Další velkou výhodou (oproti jiným, obdob-

sobně převyšoval možnosti Fondu – celkem

ně zaměřeným fondům) bylo vyúčtovávání

bylo podáno 231 žádostí. Výše sub-projektu

grantů v českých korunách a poskytování

mohla dosáhnout max. 4,6 mil. Kč.

zálohové platby až do výše 60% grantu, která příjemcům umožnila předfinancovat akti-

Nejvíce (18) podpořených sub-projektů bylo

vity sub-projektu.

zaměřeno na služby sociální péče. Mezi ně patří např. Denní stacionář organizace PONTIS

Fond Partnerství

Šumperk o.p.s. nebo Dům Elim organizace

Fond Partnerství je zaměřen na podporu

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

vzájemné spolupráce mezi českými a švýcar-

a diakonii Hranice.

skými subjekty k získání zkušeností, dobré

6

7

praxe a know-how od partnerské instituce ze
Dalším tématem byly služby sociální prevence

Švýcarska.

(6 sub-projektů). Tímto tématem (konkrétně

je 5 050 000 CHF. V rámci jednotlivých pro-

Celkový grant přidělený Fondu

prevencí pro osoby ohrožené sociálním vy-

jektů jsou podporovány aktivity zahrnující

loučením) se zabývá sub-projekt Cesty k roz-

asistenci švýcarských a českých expertů, stu-

voji a růstu Občanského sdružení NA CESTĚ

dijní cesty, organizace seminářů v ČR, účast

ze Vsetína. Oblasti sociálního poradenství

na seminářích ve Švýcarsku a ostatní doplň-

se věnují celkem 4 podpořené sub-projekty,

kové aktivity (externí služby, pořízení vyba-

a institucí. Jednalo se o výměnu zkušeností

V průběhu 12 cyklů Fond přidělil granty

např. sub-projekt Ligy lidských práv Rozvoj

vení, materiálu, drobné stavební práce, pře-

týkající se zemědělství, otázek regionálního

na realizaci 87 projektů v celkové výši pře-

bezplatného právního poradenství pro rodiny

klady a tlumočení) nezbytné k dosažení cílů

a místního rozvoje, školství, životního pro-

sahující 120 milionů Kč. Fond Partnerství

s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji.

sub-projektů. Granty jsou udělovány v Kč,

středí, výzkumné spolupráce, ale i volnoča-

podpořil nejenom vlastní technické výstu-

výše grantů je od 170 tis. Kč do 4, 3 mil. Kč.

sových aktivit dětí a mládeže, kultury, turis-

py projektů, ale zároveň významně přispěl

V rámci Fondu bylo možné žádat i o podpo-

Možnost získat grant byla otevřena širokému

tiky, včetně velice specifických oblastí jako

k navázání bilaterálních vztahů a v případě,

ru zaměstnávání znevýhodněných osob (cel-

spektru žadatelů - institucím veřejné správy,

například řízení profesionálních záchran-

kde již partneři spolupracovali v minulosti,

kem 3 podpořené sub-projekty) – úspěšně

univerzitám a školám, nestátním neziskovým

ných týmů.

k jejich dalšímu prohloubení. Velká část pro-

realizovaným byl Vznik sociálního podniku

organizacím, profesním komorám a svazům

– Masérského centra v Havířově (organi-

a asociacím.

zace UnikaCentrum). Na další dvě témata
Fondu – hospicovou péči a na služby mateř-

Projekty Fondu se dotkly mnoha oblastí

jektů byla zaměřena na sociální oblasti, péči
Česká republika byla v rámci zemí, kterým

o znevýhodněné občany a zlepšení kvality

byl poskytnut Švýcarský příspěvek, prv-

jejich života.

ní zemí, která vyhlásila Fond Partnerství.

Terénní a ambulantní služby
pro seniory na Valašsku

Věra, účastnice kurzu Internet pro začátečníky, Centrum aktivního stáří

„Cítím se zase platná, mohu se seberealizovat a navíc mám
kolem sebe skvělý kolektiv lidí.“
Dáša, masérka masérského centra Havířov

Hlavními nástroji, pomocí kterých bylo reálné
dosáhnout vytčeného cíle, byly obnova vozového parku, nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, materiální vybavení zázemí poskytovatelů služeb, posílení partnerství
mezi organizacemi a proškolení všech pracovníků.
„Bydlím na samotě, ne vždy je v zimě rozhr-

Pracovníci

organizace

dojíždí

celoročně

nuta cesta, pečovatelka musí dojít kus cesty

za klienty na odlehlé samoty, ke kterým je ob-

pěšky, nemá k dispozici dobré auto a cesta

zvlášť v zimních měsících vzhledem k charak-

tak trvá delší dobu, proto přichází jen jed-

teru oblasti obtížný přístup. Cílem projektu

nou za den. Těším se, že se to změní. Nová

„Dostal jsem šanci začít znovu, mám obrovskou motivaci,
budu tu bydlet a mít svůj klid, pomáhám rád.“

auta s pohonem na čtyři kola umožní dojezd
často až na místo a vícekrát za den. Přijedou
podle mých potřeb, abych mohl zůstat doma,

Jiří, obyvatel domu Elim

dokud mi to zdraví trochu dovolí,“ říká jeden
z příjemců pomoci Charity Svaté rodiny.

„Jsem rád, že si o pomoc můžu chatovat. Po telefonu bych se
asi nikdy nedokázal svěřit.“

Název projektu
Cesta za kvalitním životem seniorů
na Valašsku

Mirek, klient chatového poradenství Linky důvěry

Příjemce
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

„Celá nová přestavba a budování zahrady bude nádherným
obohacením mé mysli a jsem za to nesmírně vděčen. Doufám,
že mi bude dopřáno, abych po rekonstrukci spatřil toto dílo
v plné kráse.“
Jan, uživatel služby Charitního domu sv. Václava – domova pokojného
stáří

Individuální
projekty

„Díky projektu se již nemusím ptát vnuků, jak zacházet s mým
novým počítačem a jak si vyhledat informace. Baví mě to,
a navíc jsou tady moc příjemní lidé. Skamarádili jsme se.“

Charita Svaté rodiny v Novém Hrozenkově přišla s projektem Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku. Jeho
cílem je zlepšení situace ambulantních
a terénních služeb pro klienty v náročném horském terénu, zavedení moderních trendů v péči o ně a celkové zlepšení podílu na tvorbě zdravé komunity.

Výše dotace
1 158 070 CHF
Doba realizace
2012 - 2015

bylo zkvalitnění služeb pro lepší život seniorů
na Valašsku. Kromě řešení technického vybavení bylo nutné také systematicky proškolit
pracovníky a posílit jejich schopnosti o nové
odborné kompetence.

Místo realizace
Okres Vsetín
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Lepší služby pro ostravské seniory
a lidi se zdravotním postižením

skupinou jsou primárně uživatelé pobytové služby – kapacita služby bude po rekonstrukci 57 uživatelů. Do aplikace nových me-

klienty – seniory i lidi se zdravotním postiže-

tod bude zapojeno 26 pracovníků za rok.

ním. „Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření relaxačně aktivizační zahrady,
Název projektu
Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
v Charitním domě sv. Alžběty

rozšíření a především zkvalitněni aktivizačního programu pro uživatele služeb prostřed-

Výše dotace
783 754 CHF

nictvím přijetí nového metodika. „Díky rekonstrukci vzniknou nové jednolůžkové pokoje,

Individuální
projekty

se počet uživatelů na jedno hygienické záze-
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Místo realizace
Ostrava-Mariánské Hory

mí. Vzniknou také bezbariérové přístupy pro
uživatele,“ říká vedoucí útvaru pro vztahy
s veřejností Charity Ostrava Dalibor Kraut.

Název projektu
Zkvalitnění poskytovaných sociálních
služeb v Charitním domě sv. Václava –
domově pokojného stáří

„V rámci zahradních úprav bude vybudována

Denní centrum Charitního domu sv.
Alžběty v Ostravě realizuje projekt s cílem zlepšit podmínky a prostředí centra a přinést klientům nové služby. Začal
se připravovat v roce 2007 a jeho ukončení plánují realizátoři na konec roku
2015. Druhým projektem, za nímž stojí
Charita Ostrava, je humanizace prostředí a vytvoření podmínek pro zavedení
nových metod sociální práce v Charitním domě sv. Václava.
V Charitním domě sv. Alžběty v Ostravě bo-

stezka, altán, vyvýšené zeleninové, bylinkové

Výše dotace
881 942 CHF

a okrasné záhony a vysazeny ovocné a okrasné
stromy. Senioři budou mít možnost se dle aktu-

Doba realizace
2012 – 2015

álního ročního období aktivně účastnit pěstování a sklizně či odpočinku. Vyvýšené záhony

Místo realizace
Ostrava-Heřmanice

budou projektovány pro pohodlnou obsluhu
z invalidního vozíku,“ dodává Dalibor Kraut.
Projekt přeměny Charitního domu sv. Alžbě-

koje pro seniory s Alzheimerovou chorobou.

ty je primárně zaměřen na uživatele pobytové

Nové metody práce s klienty budou využí-

služby - občany důchodového věku. Jedná se

vat vnitřních i venkovních prostor charitní-

o 15 uživatelů denního centra a 29 uživatelů

ho domu, v přilehlé zahradě bude vytvořeno

pobytové služby. Do zavedení nových metod

relaxačně-aktivizační prostředí,“ upřesňuje

bude zapojeno ročně 14 pracovníků.

Dalibor Kraut. Jak dodává, relaxačně-tera-

jují provozovatelé s nedostatečnou kapacitou

peutická zahrada bude zohledňovat ome-

denního centra pro seniory, malým prostorem

Kvalitnější domov pokojného stáří

zení seniorů týkající se pohybu, orientace

pro komunitní aktivity a práci s klienty, ale

Dalším z úspěšných individuálních projektů

a smyslů, aby i přes tato omezení mohli být

také s nevhodným uspořádáním pokojů poby-

je úprava v Charitním domě sv. Václava – do-

v přímém kontaktu s přírodou. Speciální

tové služby a nevyužitou přilehlou zahradou

mově pokojného stáří. „V objektu se budou

vyvýšené záhony umožní seniorům a lidem

objektu. Právě probíhající realizace projektu

zřizovat jednolůžkové pokoje se sociálním

na vozíčku pěstovat zeleninu, trvalky nebo

rozšíření a úprav centra zlepší podmínky pro

zázemím, pokoje pro manželské páry a po-

bylinky a tím rozvíjet své smysly. Cílovou

Individuální
projekty

Doba realizace
2012 – 2015

zvýší se počet dvoulůžkových pokojů a sníží
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diny na zahradě, mohou také chovat domácí
zvířata či se věnovat jakékoli činnosti, která je
baví a učí novým dovednostem.
Jedním z obyvatel domu je i pan Jiří (62 let).
Byl řidič kamionu, pak začal mít problémy s alkoholem, rozvedl se a přišel o majetek, vážně
onemocněl. Po třech letech spaní v ubytovnách
konečně dostal šanci důstojně bydlet. Dva roky
pomáhal při rekonstrukci a byl prvním, kdo se
do domu nastěhoval. „Dostal jsem šanci začít
znovu, mám obrovskou motivaci, budu tu bydlet a mít svůj klid, pomáhám rád,“ říká.
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Název projektu
Dům ELIM a Dům ELIM II.
Příjemce
ELIM Hranice, o.s.
Výše dotace
2x 4 162 500Kč
Doba realizace
2012–2014 a 2013–2014
Místo realizace
Drahotuše, Hranice

Blokový grant – Fond pro
nestátní neziskové organizace

Blokový grant – Fond pro
nestátní neziskové organizace

Dům ELIM:
Nová šance pro lidi bez vlastního domova
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Společnost ELIM Hranice se rozhodla realizovat projekt pobytové služby,
která se stane odrazovým můstkem pro
motivované osoby. S podporou Programu švýcarsko-české spolupráce tak
vznikl dům, v němž našly bydlení dvě
desítky mužů, žen i rodin s dětmi.

ší možnosti trávení volného času. „Lidé, pro

Cílem projektů bylo zlepšit životní podmín-

Každý ubytovaný má na starosti nějakou ob-

ky těchto osob, nabídnout jim dlouhodobou

last nebo činnost v domě. Principem je, aby

jistotu kvalitního bydlení a také možnost prá-

se všichni podíleli na provozu domu a jeho

ce kolem domu i na zahradě, stejně jako šir-

údržbě. Všichni mají možnost pěstovat plo-

které jsme dům stavěli, žili dlouhodobě v neuspokojivých či provizorních podmínkách a přitom nebyli nijak problémoví či nepřizpůsobiví
a mnozí z nich nám rádi pomáhali při jakýchkoliv činnostech či práci,“ říká ředitel společnosti Elim Bohuslav Rybníček.

Centrum aktivního stáří i masérské centrum

které se potýkají na pracovním trhu s diskriminací a mají problémy si najít dlouhodobé
pracovní uplatnění. Přitom právě pracovní
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Blokový grant – Fond pro
nestátní neziskové organizace

Blokový grant – Fond pro
nestátní neziskové organizace

uplatnění je pro lidi se zdravotním postižením
jedna z nejdůležitějších oblastí života,“ vysvětluje David Jelínek.
Projekt nejen dokázal začlenit zdravotně postižené do běžného života, ale také dosáhl
toho, že lidé nepohlíží na přispívání na integraci těchto lidí jako na charitu, ale na jejich
integraci přispívají v rámci platby za kvalitní
služby. „Díky tomuto projektu se cítím zase
platná, mohu se seberealizovat a navíc mám
kolem sebe skvělý kolektiv lidí,“ řekla masérka, paní Dáša.

Prevence sociálního vyloučení a závislosti na službách sociální péče – to
byl hlavní motiv pro vznik karvinského
Centra aktivního stáří. Společnost UnikaCentrum stojí také za dalším úspěšným projektem zaměstnávajícím lidi se
zdravotním postižením – Sociální podnik Masérské centrum v Havířově.

na výběr z deseti typů počítačových kurzů.
Organizátoři mysleli na úplné začátečníky, ale
také na zájemce o techniku úpravy fotograﬁí,
videozáznamů nebo práci s powerpointem.
„Byly také připraveny dva pohybové kurzy
- cvičení pro radost s prvky dramatiky a cvičení pro zdraví, a tvůrčí kurz, kde si kurzisté

Název projektu
Centrum aktivního stáří
Příjemce
UnikaCentrum, o.p.s.
Výše dotace
894 947Kč
Doba realizace
2012 – 2014
Místo realizace
Karviná

mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky,
například enkaustiku, drátkování, anebo výro-

Centrum aktivního stáří pořádá pro klien-

bu šperků,“ říká David Jelínek.

ty počítačové kurzy, tvůrčí kurz a pohybové
aktivity. „Centrum aktivního stáří umožňu-

Na masáž do Havířova

je seniorům kontakt s okolním prostředím

Druhým úspěšným projektem centra je Soci-

a podporuje jejich zájem o okolní svět. Po-

ální podnik – Masérské centrum v Havířově.

máhá

seniorů

Na první pohled funguje stejně jako každá

a působí pozitivně na jejich životní pohodu,

obyčejná masérna, jediný rozdíl je v tom, že

na psychickou, fyzickou i mentální kondici,“

díky ní získali práci tři zdravotně postižení re-

říká ředitel společnosti UnikaCentrum Da-

cepční a 4 zdravotně postižení maséři. „Lidé

vid Jelínek. V karvinském centru mají senioři

se zdravotním postižením patří ke skupinám,

eliminovat

sociální

izolaci

Název projektu
Vznik sociálního podniku – Masérského
centra v Havířově
Příjemce
UnikaCentrum, o.p.s.
Výše dotace
1 792 799Kč
Doba realizace
2011 – 2012
Místo realizace
Havířov
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Provozovatel Pražské linky důvěry,
Centrum sociálních služeb Praha, získal
díky Fondu partnerství podporu pro
dva své projekty – výměnu zkušeností a know-how v poskytování krizové
pomoci a v oblasti prevence syndromu
vyhoření u zdravotnických a krizových
pracovníků.

informačních technologií při poskytování krizové pomoci,“ říká ředitel centra Tomáš Ján.

rozšířit nabídku služeb a získat zkušenos-

Vedle přenosu informací mezi odbornou ve-

ti z oblasti nových informačních technologií.

řejností měl projekt také rozšířit nabídku slu-

„Projekt zajistil vzájemný přenos informací,

žeb pro klienty o nové formy elektronické

zkušeností a praxe mezi zúčastněnými part-

komunikace. Například zavedené chatové po-

nery. Byly identiﬁkovány prvky dobré praxe

radenství se těší stále větší oblibě především

v oblasti metodiky telefonické krizové pomoci

u mladší generace. Umožňuje navíc poskyt-

a využívání moderních informačních techno-

nout pomoc také lidem se sluchovým nebo

logií pro krizové poradenství. Tyto prvky pak

řečovým handicapem.

Fond
partnerství

byly přeneseny do Česka a testovány v praxi.
Pražská linka důvěry poskytuje kromě telefo-

Získané zkušenosti byly poskytnuty odborné

Jak na syndrom vyhoření

nické krizové pomoci i e-mailové poradenství.

veřejnosti spolu s vytvořenou univerzálně po-

Druhým projektem ﬁnancovaným z Fondu

Aby byly služby co nejkvalitnější, bylo nutné

užitelnou metodikou pro využívání moderních

partnerství byla snaha o rozšíření povědomí
o problému syndromu vyhoření mezi odbornou i laickou veřejností. „Syndrom vyhoření
ovlivňuje nejen postiženého jedince, ale vý-
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znamně zasahuje i jeho rodinu a širší sociální
okolí. Vzhledem k tomu, že je charakteristický
pro profese, kde je častý nebo celodenní styk
s lidmi, má dopady i na klienty a ve zdravot-

Název projektu
Poskytování krizové pomoci – výměna
zkušeností a know-how
Příjemce
Centrum sociálních služeb Praha – Pražská
linka důvěry
Švýcarský partner
Dargebotene Hand
Výše dotace
1 381 179Kč
Doba realizace
2011 – 2012
Místo realizace
Praha, Bern, Curych

nictví na pacienty a ovlivňuje tak významně
poskytované služby a péči,“ vysvětluje Tomáš
Ján.
Žadatelé projektu absolvovali studijní cestu do partnerské organizace ve Švýcarsku,
uspořádali konferenci v Praze, vytvořena byla
studie a analýza porovnávající současný stav
v této oblasti a spuštěn byl internetový portál.
Cílem internetového portálu projektu a otevřené konference bylo přiblížit široké veřejnosti srozumitelné informace o této poruše,
včetně odkazů na odborné publikace a poradenství.

Název projektu
Vzájemná výměna zkušeností a transfer
know-how na poli prevence syndromu
vyhoření u zdravotnických a krizových
pracovníků
Příjemce
Centrum sociálních služeb Praha
Švýcarský partner
Psychiatrich-Psychologisher Dienst der
Stadt Zurich
Výše dotace
912 553Kč
Doba realizace
2011 – 2012
Místo realizace
Praha, Curych

Fond
partnerství

Kvalitnější poskytování krizové pomoci
i prevence
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Ochrana práv dětí i nové metody práce
s rodinami

Vzdělávání pedagogů
Povědomí pedagogů v České republice o právech dítěte a o tom, jak je možné s žáky v této
oblasti pracovat, nedosahuje úrovně vyspělých států Evropské unie a dalšího světa. Cílem projektu bylo zpracování vzdělávacích
materiálů a vytvoření metodické příručky pro
další vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany
práv dítěte s využitím zkušeností dobré praxe
švýcarského partnera. Metody pedagogické
práce ve školách vedou ke zlepšování klima-

Název projektu
Inovace služeb a metod práce s ohroženými
dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady
dobré praxe ve Švýcarsku
Příjemce
Česko-britská o. p. s.
Švýcarský partner
Institut International des Droits de l´Enfant
Výše dotace
1 449 967Kč
Doba realizace
2013 – 2014
Místo realizace
Brno, ČR, Švýcarsko

Fond
partnerství

cí dětí a žáků, kteří jsou ve výuce a v práci
ve škole vedeni k samostatnosti i přijímání
odpovědnosti vůči sobě i ostatním.

Práva českých dětí
Třetím z úspěšných projektů byla Implementa-
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ce zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dítěte ve Švýcarsku do podmínek
ochrany práv dětí u nás. Cílovou skupinou byli
sociální pracovníci, pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, právníci, soudci a dal-

Název projektu
Práva dítěte ve školské praxi
Příjemce
Česko-britská o. p. s.
Švýcarský partner
Institut International des Droits de l´Enfant
Výše dotace
1 761 509Kč
Doba realizace
2013
Místo realizace
Brno, ČR

ší odborná veřejnost. Byly vytvořeny vzdělávací moduly pro odbornou veřejnost, které

Hned tři úspěšné projekty realizovala
organizace Česko-britská o.p.s. díky
dotacím z Programu švýcarsko-české
spolupráce. Zaměřeny byly na inovace
služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami, práva dítěte ve školské
praxi a implementaci zkušeností dobré
praxe ve vzdělávání v oblasti práv dítěte ve Švýcarsku do podmínek ochrany
práv dětí v České republice.

První z projektů Česko-britské o.p.s. se zamě-

v ČR dosud chyběly: Práva dítěte v kontextu,

řoval na terénní pracovníky s rodinami a ohro-

Justice nad mládeží, Vzdělávání dětí-migran-

ženými dětmi napříč pracovišti v celostátní síti

tů: jak určit, co je dobrá a co špatná praxe,

Fondu ohrožených dětí i nestátních organiza-

Dětská práce a právo na vzdělání, Práva dítěte

cí. Účelem byl přenos zkušeností ze Švýcarska

a vývoj společnosti, Dítě a rodina. Realizace

do Česka v oblasti práce s ohroženými dětmi

projektu významně přispěla k řešení situace

a při realizaci sociálně právní ochrany dětí.

České republiky v oblasti ochrany práv dítěte,

Projekt reagoval na kritiku Výboru OSN pro

kdy musí Česko postupně přijmout systémová

práva dítěte a přispěl ke zvýšení kvality sociál-

opatření k této problematice.

ních služeb respektujících práva a nejlepší zájem dítěte, a tím také ke snížení rozdílů v této
oblasti mezi ČR a vyspělými zeměmi Evropy.

Název projektu
Implementace zkušeností dobré praxe
ve vzdělávání v oblasti práv dítěte
ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv
dětí v České republice
Švýcarský partner
Institut International des Droits de l´Enfant
Výše dotace
3 541 795Kč
Doba realizace
2010 – 2011
Místo realizace
Brno, ČR, Sion

Fond
partnerství

tu ve školách, k rozvoji klíčových kompeten-
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INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

NÁZEV PROJEKTU

PŘÍJEMCE GRANTU

GRANT
(v CHF)

Domov Harmonie

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

1 548 205

Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním

Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku

Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov

1 158 070

Můj přítel kůň

Občanské sdružení Ryzáček

Domov je doma

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

1 859 851

Vznik sociálního podniku - Masérského centra v Havířově

UnikaCentrum, o.p.s.

1 792 799

Centrum pro rodinu Vsetín

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

1 031 506

Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami

Setkávání

349 902

Bezbariérové úpravy a optimalizace materiálně-technického vybavení pro
zkvalitnění služeb klientům se sníženou mobilitou

Charita Konice

890 037

Zajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Mraveniště

OMINO cz, o.p.s.

2 475 316

Zkvalitnění poskytované sociální služby terénní programy Babylon

Darmoděj o.s.

1 223 908

Na cestě za rozvojem

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

1 733 803

Mobilní hospic

Slezská diakonie

1 466 089

Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě

Moravskoslezský kraj

Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava –
domově pokojného stáří

Charita Ostrava

2 185 689
881 942

Projekt 5xE (Edukace, Etika, Empatie, Energie, Entuziasmus) – naše cesta
ke klientovi = naše cesta k člověku

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality
poskytovaných služeb

Město Bílovec

1 102 845

Kvalitní život i v nemoci

Slezská diakonie Ostrava

1 266 984

Humanizace Domova pro seniory ve Frýdlantu nad Ostravicí

Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, p.o.

Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě
sv. Alžběty

Charita Ostrava

Dům pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm – Humanizace pobytových
služeb

Sociální služby Vsetín p.o.

1 449 430

1 239 412
783 754
1 436 092

FOND PARTNERSTVÍ
NÁZEV PROJEKTU
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PŘÍJEMCE GRANTU

GRANT
(v Kč)

NÁZEV PROJEKTU

PŘÍJEMCE GRANTU
Zahrada 2000 o.s.

GRANT
(v Kč)
1 786 069
884 255

535 464

Spolu proti problémům

Slezská diakonie

614 293

Centrum aktivního stáří

UnikaCentrum, o.p.s.

894 974

Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém kraji

Sdružení D

Rodina a handicap

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

1 862 741

ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

ROZKOŠ bez RIZIKA

3 011 140

Klub AuXilium

Centrum pro podporu rodin pečujících o blízké osoby
s handicapem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR

1 900 000

1 606 857

Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí
ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice

Česko-britská o.p.s.

Doteky

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

Přenos know-how a dobré praxe v dlouhodobé péči o seniory

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,
o.s.

2 298 536

Dům ELIM

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii
Hranice, o. s.

4 162 500

Doteky II

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

1 205 532

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Oblastní charita Kroměříž

2 524 273

Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi
v Olomouckém kraji

Liga lidských práv

Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: Ústřední církevní kancelář ČCE
(sociální práce a hymnologie)

Českobratrská církev evangelická

Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence
syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků

Centrum sociálních služeb Praha-Krizové centrum RIAPS

Spoluprací ke kvalitnější práci Fáze II: sbory a členové sborů ČCE (sociální
práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží)

Československá církev evangelická

3 560 037
258 120

316 584
1 759 006
734 286

Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how

Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry

Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči
o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života

1 525 833

Život bez bariér, o.s.

Doteky III

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

1 130 579

Práva dítěte ve školní praxi

Česko-britská, o.p.s.

1 761 509

1 713 171

Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné osoby - švýcarské know-how

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

444 440

Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi

Česko-britská o.p.s.

1 449 967

Doteky IV

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

1 848 427

Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících
život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí

Život bez bariér, o.s.

Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými
speciﬁckými potřebami

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o.s.

Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné

Rozkoš bez rizika

828 583
1 590 908
1 905 914

496 719

Komunikovat znamená žít

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

1 320 325

Udržitelný rozvoj denního stacionáře - lépe a více pro klienty

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

1 072 393

Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy

Charita Ostrava

Zvládneme to!

Středisko rané péče SPRP Olomouc

2 280 510

Denní stacionář

PONTIS Šumperk o.p.s.

1 692 349

Aktivizace a integrace rodin imigrantů

Žebřík, o. s.

1 522 506

Domov Daliborka - místo pro společný život

Charita Prostějov

1 304 010

„DOMA je DOMA“

Oblastní charita Kroměříž

1 310 990

Dům ELIM II.

ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii
Hranice, o. s.

4 162 500

Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyﬂoCentra
Olomouc, o.p.s.

TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s.

2 088 330

1 811 109

Jak z toho ven?

Vzájemné soužití o.p.s.

1 157 529

Cesty k rozvoji a růstu

Občanské sdružení NA CESTĚ

1 230 261

Napříč regiony

Darmoděj o.s.

1 169 257

Z ghetta na dobrou adresu

Romodrom o.p.s.

Bezpečné místo pro děti a mládež

Charita Ostrava

611 351
1 240 602
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KONTAKTY
Národní koordinační jednotka - Ministerstvo ﬁnancí
odbor 58 - Mezinárodní vztahy
Centrum pro zahraniční pomoc
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: +420 257 042 750
www.swiss-contribution.cz
e-mail: czp-swiss@mfcr.cz

Velvyslanectví Švýcarska v ČR – Kancelář Programu (SCO)
22

Pevnostní 7
162 01 Praha 6
Tel.: +420 220 400 611
www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic
e-mail: prag@eda.admin.ch

Švýcarská agentura
pro rozvoj a spolupráci (SDC)
www.sdc.admin.ch

Švýcarská státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO)
www.seco-cooperation.admin.ch

www.swiss-contribution.cz

