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Blokový 
grant pomohl 
některým 
neziskovkám 
zpět na nohy!

Rozhovor s Miroslavem 
Kundratou, ředitelem 
Nadace Partnerství. 
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Úvodem



Nadace Partnerství je vnímána jako největší environ-
mentální nadace u nás. Jak složité bylo této pozice 
dosáhnout?
Od počátku 90. let se udržitelnému rozvoji a zapojování 
lidí do rozhodování věnujeme systematicky. To samozřejmě 
nejde bez peněz. Financování našich grantových programů 
na počátku zajišťovaly americké nadace (Environmental 
Partnership for Central Europe), ale postupně jsme naše 
zdroje diverzifikovali. Důležitým milníkem pro nás byl rok 
1998, kdy jsme získali prostředky z nadačního investiční-
ho fondu. Pro nás to byl tehdy úžasný úspěch a ocenění 
poctivé práce; v tendru jsme totiž získali nejvyšší počet 
bodů. Mohli jsme tak pokračovat v grantové podpoře eko-
logických projektů a zároveň jsme přinášeli do ČR inspiraci 
z nejlepší zahraniční praxe. 

Dá se říct, že to je to tedy ten důvod, proč jste v roce 2009 
dostali příležitost k administraci Blokového grantu?
Bezesporu byly naše zkušenosti s grantovým manage-
mentem jedním z faktorů. Od počátku naší existence jsme 
rozdělili více jak 400 mil. korun mezi 3 200 projektů. Sami 
jsme dokonce vyvinuli on-line grantový systém, který nyní 
využívají další nadace i veřejná správa. 

První výzva Blokového grantu proběhla už v roce 2010. 
Dokážete říci, jak důležité tyto finance pro český ne-
ziskový sektor byly?
Nesmírně! Některým neziskovým organizacím doslova po-
mohly postavit se znovu na nohy. Mohly stabilizovat svoji 
činnost a získaly podmínky pro realizaci svých projektů bez 
toho, aby musely v žádostech ohýbat činnost své organiza-
ce podle pravidel tehdejších dotačních programů. Tehdejší 
ekonomická krize totiž jejich činnost velmi citelně zasáhla. 
S jejími následky se vlastně neziskový sektor potýká dopo-
sud. Přestože byl Blokový grant územně omezen na střední 
a severní Moravu, uspěly i celostátní organizace s projekty 
či pobočkami v preferovaném regionu.

Jak tedy vlastně popsat těch uplynulých „5 let s Blokovým 
grantem“?
Nejlépe lze podporu ilustrovat v číslech. O celkových 
115 922 055 Kč se ve čtyřech výzvách ucházelo celkem 
375 projektů v environmentální i sociální oblasti. Žádat 
mohly neziskové organizace působící v Moravskoslezském, 
Zlínském a Olomouckém kraji. V environmentální oblasti 
jsme podpořili 35 projektů částkou 58 245 671 Kč, v sociální 
pak celkem 37 projektů podporou ve výši 57 676 384 Kč. 
Sami vidíte, jak velkou pomoc Blokový grant poskytl.

Jak takový výběr projektů vlastně probíhal? Co rozhoduje 
o tom, zda projekt uspěje či nikoliv?
Dávno skončila doba, kdy byla grantová smlouva mezi 
námi a příjemci postavena především na vzájemné důvěře, 
že příjemce udělá v projektu to, co v žádosti slíbil. V hodno-
ticím procesu je pro nás klíčová transparentnost a zároveň 
jasné nastavení bodového ohodnocení. V Blokovém grantu 

si mohl každý žadatel přesně přečíst, za co a kolik vlastně 
může dostat bodů. Samotné hodnocení mají na starosti 
zkušení nezávislí hodnotitelé, kteří procházejí výběrovým 
řízením. Na jejich podkladě rozhoduje o konečném pořadí 
projektů hodnoticí komise, která má k dispozici srovnání 
všech hodnocených projektů. 

Byl mezi projekty nějaký, jehož přínos byste chtěl zdů-
raznit?
Každý z podpořených projektů má svůj jasný přínos 
a smysl. Jinak by z Blokového grantu podporu nezískal. 
Tím nejvýraznějším a mediálně nejznámějším byl ale asi 
projekt na monitorování a ochranu velkých šelem v Bes-
kydech Hnutí Duha. I díky němu se do volné přírody vrací 
rysové, vlci a medvědi, a s nimi také přirozený stav věcí – 
neúnosné přemnožení spárkaté zvěře a divokých prasat 
totiž působí obrovské škody na lesích i na zemědělských 
kulturách. Právě predátoři jsou v tomto ohledu nenahradi-
telní.

Co dalšího nás v následujících letech čeká?
Případné pokračování schémat finančních mechanismů 
EHP pro neziskovky – tedy nejen toho švýcarského, ale 
i norsko-islandsko-lichtenštejnského, bude záviset na 
dohodě mezi dárcovskými státy a Evropskou komisí a ná-
sledně pak národními vládami.

RNDr. Miroslav Kundrata (1956) 
vystudoval v letech 1975–1980 na Pří-
rodovědecké fakultě MU (tehdy UJEP) obor 
fyzická geografie. Svoji profesní kariéru 
zahájil v územně plánovacím týmu na 
tehdejším Brnoprojektu, poté pracoval 
v Geografickém ústavu ČSAV v Brně, kde 
se zabýval především environmentální 
geografií, krajinnou ekologií, zeměděl-
stvím a životním prostředím. V roce 1986 
spoluzakládal a redigoval ekologický 
časopis Veronica. V roce 1992 se stal 
ředitelem Ekologického centra Veronica, 
dodnes je předsedou správní rady Nadace 
Veronica. Od roku 1994 je ředitelem 
Nadace Partnerství, nejvýznamnější české 
nadace podporující ekologické projekty 
a je i předsedou asociace spolupracujících 
nadací ve střední Evropě, Environmental 
Partnership Association. Předsedá výboru 
EU Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace ČR. 
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Jak pomáhá Program 
švýcarsko-české spolupráce 
a Blokový grant?

Cílem Programu švýcarsko-české spolupráce je podpora snížení hospo-
dářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Doposud 
pomohl v celé České republice finanční pomocí v celkové výši 2,5 miliardy 
korun. Prostřednictvím Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové 
organizace získaly z této částky české neziskové organizace v Moravsko-
slezském, Olomouckém a Zlínském kraji celkem 115 922 055 Kč na projek-
ty týkající se sociálních služeb a ochrany životního prostředí. 

Co je cílem Blokového grantu?

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace si klade za cíl po-
sílit občanskou společnost. Právě ta je totiž důležitým a nezastupitelným 
prvkem soudržnosti společnosti a jejího udržitelného rozvoje. Právě proto 
Blokový grant podporuje projekty neziskových organizací zaměřené na 
poskytování sociálních služeb a projekty neziskových organizací půso-
bících v oblasti životního prostředí, a to s důrazem na posílení kapacit 
podpořených organizací.

Prostřednictvím podpořených projektů Blokový grant 
přispívá…

… ke zvýšení dostupnosti a zlepšení úrovně sociálních služeb a zvýšení 
sociální soudržnosti v podporovaných krajích

… k ochraně životního prostředí, lepší informovanosti o environ-
mentálních tématech a naplňování principu udržitelného rozvoje 

… ke stabilizaci nebo rozšíření činnosti neziskových organizací, čímž 
pomáhá vytvářet prostor pro jejich zapojování do věcí veřejných 
a posilování jejich role jakožto hybatele občanské společnosti

www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant 

O Blokovém grantu

O Nadaci Partnerství

Nadace Partnerství je největší česká envi-
ronmentální nadace, která pomáhá lidem 
pečovat o místo, ve kterém žijí. Během téměř 
25 let své existence podpořila prostřednic-
tvím grantů více jak 3 200 projektů v celkové 
hodnotě převyšující 400 milionů korun. 
Podporuje kvalitní veřejná prostranství, 
zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě 
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou 
turistiku a ochranu přírody. Každoročně 
vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom 
roku, založila tradici Festivalu otevřených 
sklepů, v Brně vybudovala vzdělávací 
a poradenské centrum Otevřená zahrada a je 
také oficiálním administrátorem Blokového 
grantu Programu česko-švýcarské spoluprá-
ce a Fondu pro nestátní neziskové organiza-
ce z fondů EHP a Norska.

www.nadacepartnerstvi.cz
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Slovo 
velvyslance

Message from  
the Ambassador

Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace je 
důležitou součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, 
který byl v referendu schválen švýcarskými občany. Zapo-
jení nevládních organizací do věcí veřejných je nezbytnou 
součástí demokratické společnosti. Prostřednictvím 
Blo   kového grantu bylo finančně podpořeno 35 environ-
mentálních a 37 sociálních projektů. Všechny tyto projekty 
jsou realizovány neziskovými organizacemi působícími 
v České republice. Jedním z cílů Švýcarska je přispět 
k udržitelnosti a rozvoji aktivit nevládních organizací a ke 
zlepšení sociálních a environmentálních podmínek v České 
republice.

Kromě toho, že neziskové organizace realizují projek-
ty, hrají také podstatnou roli obhájce veřejného zájmu. 
Zvyšují povědomí veřejnosti informováním o aktuálních 
problémech a nedostatcích a navíc také stimulují nezbytné 
politické kroky směrem k lepšímu právnímu rámci a od-
povědné správě státu. Švýcarsko považuje implementaci 
Blokového grantu za úspěšnou a je vděčné za všechno 
vynaložené úsilí nevládních organizací a státních orgánů.  

The Block Grant Fund for Non-Governmental Organisa-
tions is an important part of the Swiss-Czech Cooperation 
Programme which was approved by the Swiss people in 
a referendum. NGO participation in public affairs is an 
essential component of a democratic society. The NGO 
Block Grant gave a financial contribution to 35 projects 
in the environmental field and to 37 projects in the area 
of social services. All projects have been implemented by 
NGOs active in the Czech Republic. Switzerland’s goal is to 
contribute to the durable consolidation of NGO activities 
and to improve the social and environmental conditions in 
the Czech Republic. 

NGOs execute projects but also play an important advo-
cacy role. They raise awareness by informing of existing 
problems and shortcomings. In addition, they encourage 
the necessary political steps to a better legal framework 
and governmental action. Switzerland considers the NGO 
Block Grant as a success and is grateful for all the com-
bined efforts of the NGOs and State authorities.

J. E. Markus-Alexander Antonietti,  
velvyslanec Švýcarské konfederace

H. E. Markus-Alexander Antonietti, 
Ambassador of Switzerland
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Realizace Blokového grantu 
v číslech, datech a grafech

O Blokovém grantu

 58 245 671 Kč
ekologické projekty

 Celkem 72 
podpořených projektů za

115 922 055 Kč
57 676 384 Kč

sociální projekty

Moravskoslezský kraj
22 projektů

Zlínský kraj
26 projektů

Olomoucký kraj 
24 projektů

Témata podpořených projektů

8

Sociální poradenství
4 projekty, 
3 788 105 Kč

Služby sociální prevence 
a poskytování informací
6 projektů, 9 914 078 Kč

Služby sociální péče
19 projektů, 31 600 094 Kč

Služby mateřských center
2 projekty, 2 894 247 Kč

Služby hospiců
3 projekty, 3 812 662 Kč

Podpora zaměstnávání 
znevýhodněných osob
3 projekty, 35 667 198 Kč

Udržitelná místní 
ekonomika a rozvoj turistiky
7 projektů, 8 305 307 Kč

Poradenství
8 projektů,
10 063 072 Kč

Péče o krajinu, 
ochrana biodiverzity
12 projektů, 
23 863 608 Kč

Environmentální výchova, 
osvěta a vzdělávání
8 projektů,
16 013 684 Kč

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



HARMONOGRAM GRANTOVÝCH VÝZEV

Datum vyhlášení 
výzvy

Uzávěrka příjmu 
žádostí 

Zahájení realizace 
projektů

Nejzazší ukončení 
realizace projektů 

1. výzva 7. 10. 2010 7. 12. 2010 1. 4. 2011 7. 12. 2010

2. výzva 19. 9. 2011 16. 11. 2011 1. 4. 2012 31. 12. 2014

3. výzva 16. 7. 2012 2. 10. 2012 1. 3. 2013 31. 3. 2015

4. výzva 5. 4. 2013 7. 6. 2013 1. 12. 2013 31. 3. 2015

STATISTIKA DOŠLÝCH ŽÁDOSTÍ 

1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva

Celkem došlých žádostí 89 99 89 80

Žádosti vyloučené z formálních důvodů 
nebo oprávněnosti

18 35 19 18

Podpořené žádosti – sociální služby 13 8 10 6

Podpořené žádosti – životní prostředí 12 7 10 6

Nedokončené žádosti 114 36 43 20

MNOŽSTVÍ ROZDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ A PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V JEDNOTLIVÝCH GRANTOVÝCH VÝZVÁCH

Poskytování sociálních služeb Životní prostředí Celkem

Celková částka Počet projektů Celková částka Počet projektů Celková částka Počet projektů

1. výzva 16 643 292 Kč 13 18 140 092 Kč 12 34 783 384 Kč 25

2. výzva 16 459 204 Kč  8 15 611 702 Kč  7 32 070 906 Kč 15

3. výzva 18 565 022 Kč 10 17 496 692 Kč 10 36 061 714 Kč 20

4. výzva 6 008 866 Kč 6 6 997 185 Kč 6 13 006 051 Kč 12

Celkem 57 676 384 Kč 37 58 245 671 Kč 35 115 922 055 Kč 72

PŘEHLED ČERPÁNÍ GRANTŮ

1. výzva 34 783 384 Kč 30 %

2. výzva 32 070 906 Kč 28 %

3. výzva 36 061 714 Kč 31 %

4. výzva 13 006 051 Kč 11 %
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„Díky realizaci projektu došlo u dětí k většímu rozvoji sebeobsluhy, vědomostí, moto-
riky a mohly být umístěny do školek a základních škol. Rodiny si začaly řešit své 
problémy pomocí svých vlastních sil, staly se méně závislé na institucích a dalších 
orgánech. Některé z nich se začaly věnovat aktivitám, které do té doby považovaly 
za zcela nemožné, např. jet s dítětem s autismem na dovolenou.“ 

—  Dagmar Machová, předsedkyně Střediska rané péče Educo Zlín



Přehled podpořených projektů:
Zlínský kraj
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Rozšíření poskytovaných služeb sociální pre-
vence pro osoby ohrožené sociálním vylou-
čením o službu následné péče. Vytvoření nové 
služby uživatelům nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež a dalším zejména duševně 
nemocným osobám po návratu z léčení. 
Realizace podnikatelského záměru rozvozu 
svačinek a posílení interní kapacity organizace 
efektivním nastavením fundraisingu. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vznik a realizace nové služby – ambulantní 
následné péče a příprava na pobytovou formu 
této služby
 › vytvoření nové služby pro 11 uživatelů
 › rozšíření o cílovou skupinu osob s duševním 

onemocněním
 › 28 setkání skupiny vedené psycholožkou
 › 80 individuálních konzultací mimo skupinu
 › 4 návštěvy potenciálních zájemců o službu 

v psychiatrických léčebnách nebo komu-
nitách

 › vytvoření metodiky práce s klienty
 › 100 propagačních letáků následné péče

Rozvoj fundraisingu
 › absolvování seminářů o fundraisingu
 › uspořádání fundraisingové akce Archa na 

10. vlně
 › organizace pouliční výstavy s prezentací 

činností spolku
 › prezentace v církvích

 › zpracování fundraisingového plánu or-
ganizace

 › vytvoření 400 propagačních předmětů pro 
dárce

Příprava strategických rozhodnutí a strate-
gický plán 2015–2017
 › zaměstnání dvou externích odborníků pro 

podporu a vedení procesu strategického 
plánování a zpracování marketingové studie 
rozjezdu drobné podnikatelské aktivity 
„svačinka“

 › vytvoření strategického plánu organizace
 › vytvoření marketingového plánu prodeje 

„svačinek“, včetně průzkumu trhu
 › výběr a vybavení kuchyně pro přípravu 

„svačinek“

Pilotní podnikatelská aktivita „svačinka“
 › výběr a pořízení osobního automobilu 

s velkým úložným prostorem
 › výběr a vybavení kuchyně pro přípravu 

„svačinek“
 › vytvoření názvu, loga, sloganu a 200 propa-

gačních letáků „svačinky“
 › zaměstnání kuchařky a 2 mobilních servírek 

z cílové skupiny
 › vytvoření elektronického objednávkového 

systému
 › zahájení mobilního prodeje „svačinek“ do 

firem a úřadů

Cesty k rozvoji a růstu
Název projektuPříjemce

NA CESTĚ, z. s.

Výše podpory

1 230 261 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Místo realizace

Vsetín

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Období realizace

prosinec 2013 – únor 2015

Něco málo o realizátorovi

Posláním sdružení je podpora mladých 
lidí v plnohodnotném trávení volného 
času a ve všestranném rozvoji. Služba má 
v průběhu roku 70–80 uživatelů s platnou 
smlouvou, službou projde v průměru 
15 osob denně. Služba má převážně míst-
ní charakter, uživatelé mají ve Vsetíně 
trvalé bydliště, studují zde nebo tu jsou 
ubytováni na internátě.

Webové stránky

www.centrumarcha.cz

Citát

„Za devět let práce v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež jsme byli 
mnohokrát konfrontováni se sku-
tečností, že někteří naši klienti potřebují 
ještě jinou pomoc, než kterou jsme jim 
schopni nabídnout. V případě, že prošli 
léčbou nebo se léčí ambulantně či absti-
nují, potřebují méně či více intenzivní 
socioterapeutickou péči a podporu. 
Rovněž se často vrací bývalí uživate-
lé starší 26 let, těm již však nemůže 
být poskytnuta registrovaná služba 
zařízení.“ 

(Karla Daňová, projektová manažerka)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Ochrana alejí Zlínského, Olomouckého a Mo-
ravskoslezského kraje, prostřednictvím ankety 
„Alej roku“, vzdělávání úředníků a politiků 
a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. 
Dalším cílem je vytvoření metodiky mapování 
a databáze alejí Zlínského kraje, zpracování 
koncepce rozvoje alejí a zapojování veřejnosti 
do rozhodování, vyřešení čtyř modelových 
případů a vysazení jedné aleje. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vyhlášení dvou ročníků (2013 a 2014) ankety 
„Alej roku“
 › nominace alejí veřejností
 › výběr vhodných alejí do soutěže porotou
 › hlasování veřejnosti – celkem 4 274 hlasu-

jících
 › získání 3 patronů pro aleje Radkov-Dubová, 

Malínské aleje na Šumpersku a třešňové 
aleji ve Štípě u Zlína

Otevření poradenského centra ve Zlíně
 › vyškolení dvou poradců a vybavení kanceláře
 › otevření centra v září 2013
 › vytvoření databáze 48 odborníků 
 › poskytnutí 324 konzultací týkajících se 

ochrany krajiny a účasti veřejnosti v roz-
hodovacích procesech pro 247 klientů cent-
ra, řešeny 3 kauzy, 9 jednání a správních 
řízení 

Odborné vzdělávání
 ›  uspořádání série vzdělávacích akcí a vydání 

DVD
 ›  vydání informačních materiálů o ochraně 

alejí a nové legislativě pro zemědělce a pra-
covníky státní správy

Mapování alejí a koncepce správy
 ›  aktualizace a revize metodiky mapování 

alejí
 ›  mapování alejí a vytvoření databáze 996 

alejí ve všech třech krajích
 ›  vytvoření cyklistického průvodce „Cesty 

k moravským alejím“ s 9 výletními trasami 
a 241 alejemi

 ›  zpracování „Koncepce zachování, obnovy 
a péče alejí Moravskoslezského kraje“

Řešení čtyř modelových případů
 › natření kmenů bílou barvou ve 2 alejích
 › vysazení 27 ovocných stromů v aleji mezi 

obcemi Štípa a Velíková u Zlína 
 › ošetření historické aleje s 255 starými lípa-

mi v Šilheřovicích 

Informační kampaň
 ›  spuštění webových stránek www.aleje.org 
 ›  sestavení databáze novinářů, vydávání 

tiskových zpráv a pořádání tiskových konfe-
rencí (celkem 319 mediálních výstupů) 

 ›  vytvoření putovní výstavy o alejích – 
12 panelů s kvízem 

 ›  organizace 16 informačních stánků 
 ›  vydávání informačního newsletteru o alejích
 ›  získání 6 firemních sponzorů a 504 nových 

individuálních dárců z cílových krajů

Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy
Název projektu Příjemce

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Výše podpory

2 141 664 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Místo realizace

Zlínský kraj s přesahem do Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Období realizace

březen 2013 – březen 2015

Něco málo o realizátorovi

Posláním Arniky je pomáhat lidem, kteří 
se chtějí podílet na rozhodování o život-
ním prostředí v místě, kde žijí. Posky-
tuje bezplatnou pomoc jednotlivcům, 
občanským sdružením i obcím. Zamě-
řuje se zejména na problematiku zeleně 
a životního prostředí měst, ochranu vod 
a vodních toků, toxické látky a odpady. 
Prosazuje právo občanů na informace 
a na účast v rozhodování.

Webové stránky

www.arnika.org

Citát

„Řada moravských regionů má unikátní 
přírodní dědictví, které může podpo-
řit místní turistický ruch, zatím však 
zůstává nevyužito a téměř nepoznáno. 
Typickým prvkem moravské krajiny 
jsou aleje podél silnic a cest, které mají 
pětisetletou historii, ale v dnešní době 
jsou opomíjeny.“ 

(Martin Skalský, vedoucí Centra pro 
podporu občanů)
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CÍL PROJEKTU

Vybudování profesionálního pracoviště pod-
pory rodin pečujících o blízké s handicapem. 
Projekt je propojením profesionalizace činnos-
tí již vykonávaných a rozšířením nabídky 
služeb pro širší cílovou skupinu.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vytvoření Centra pro podporu rodin pečujících 
o blízkého se zdravotním postižením 

 › přestěhování pracoviště do centra města, 
blíže k lidem, do budovy, kde služby 
navazují na práci lékařů

 › vybudování kvalifikovaného profesionálního 
realizačního týmu, proškolení 4 pracovníků

 › zakoupení vozidla pro terénní práci podpory 
pečujících osob (poradenství, krizová inter-
vence)

 › vybavení půjčovny (regály, elektronický 
katalog, zakoupení dalších pomůcek: hand-
bike, chodítko Melwayk, biski, vozík pro 
sálové sporty)

 › vytvořena dlouhodobá koncepce rozvoje, 
plán fundraisingu, posílena ekonomická 
nezávislost organizace

 › právní transformace organizace

Podpora rodin pečujících o děti a následně 
o osoby se ZP
 › vytvoření 8 metodických příruček pro 

pečující osoby
 › vydávání čtvrtletníku pro rodiny pečující 

o osoby s handicapem (celkem 8 vydání)
 › 21 setkání pečujících rodin
 › 27 skupinových terapeutických jednotek, 

43 individuálních terapeutických jednotek, 
21 skupin s klienty s poruchami autistického 
spektra

 › 196 intervencí, asi 1/3 formou terénní práce 
v rodinách, 21 pomocí metody videotréninku 
interakcí

 › krizová podpora v počtu 84 intervencí
 › vytvořeno 227 obrázkových symbolů, 122 

procesuálních schémat a 23 předmětových 
symbolů

 › 24 měsíců profesionálního fungování 
půjčovny kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek

Asistovaná doprava osob se ZP 
 › v rozsahu 10 hodin denně dle aktuální 

potřeby osob s handicapem
 › opakovaně dopravováno 40 osob s nejtěžším 

stupněm handicapu

Centrum pro podporu rodin pečujících 
o blízké osoby s handicapem

Název projektuPříjemce

Asociace rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, klub AuXilium

Výše podpory

1 900 000 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Místo realizace

Zlínský a Moravskoslezský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Něco málo o realizátorovi

Občanské sdružení založené rodinami 
pečujícími o děti a mládež se zdravotním 
postižením, jehož posláním je podpora 
rodin pečujících o děti se zdravotním po-
stižením a dětí samých. Cílem je podpora 
kompetencí pečující rodiny tak, aby rodi-
na mohla žít aktivní plnohodnotný život.

Webové stránky

www.auxilium.cz

Citát

„Poznatky dvou let realizace projektu 
ujasnily skutečné potřeby pečujících 
v praxi, pomohly ověřit předpoklady 
vycházející z původních dotazníkových 
šetření. Prokázala se obrovská indivi-
dualita potřeb pečujících rodin. To nejen 
mezi jednotlivými rodinami, ale velmi 
často individuálně i dle aktuální potřeby 
jedné dané rodiny.“ 

(Božena Mikulíková, ředitelka obecně 
prospěšné společnosti Auxilium)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Péče o přírodní dědictví Beskyd a vybudování 
systému dárcovství, sponzoringu a služeb, 
který zajistí dlouhodobě udržitelné finan-
cování péče.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Péče o lokality a druhy 
 › péče o 50 ha lokalit, které jsou v rámci 

regionu cennými stanovišti nebo kde se vy-
skytují vzácné druhy, částečně se zapojením 
klientů Centra denních aktivit Iskérka

 › studie hodnotící provedení péče o lokality 
s návrhem dalšího postupu péče

Rozvoj poskytovaných služeb 
 › vytvoření nového pracovního místa (úvazek 

1,0) zaměřeného na marketing a fundraising 
 › vytvoření 4 nových produktů (Krajina, 

Invazní druhy, Informace a Monitoring)
 › vytvoření tiskových výstupů pro marketing 

(nabídkové listy nových produktů)
 › modelová studie monitoringu a modelové 

podklady pro průvodce-web
 › zajištění vybavení pro poskytování služeb
 › zakoupení dodávky, 9 křovinořezů a 3 moto-

rových pil k provádění managementových 
prací na cenných lokalitách a pro realizaci 
nově nabízených produktů organizace 

 › zakoupení osobního automobilu, notebooku 
a tiskárny pro marketing a fundraising

Propagace služeb a lobbing 
 › vytipování 121 vhodných firem a rozeslání 

cílené nabídky s nově vytvořenými produkty
 › propagace nově vytvořených produktů 

(4× web, 8× periodika)
 › vytvoření reklamních polepů na nově 

pořízená auta
 › lobbing zástupců veřejné správy na mode-

lovém území (celkem 7 schůzek) zaměřený 
na vytvoření poptávky po ochraně přírody

 › zhotovení srovnávací mapy změny krajiny 
a vytvoření 6 detailních 3D modelů 

 › setkání se zástupci místních samospráv 
mikroregionu s prezentací výsledků 
srovnávacích map za účelem vzniku diskuze 
o ohrožení zájmů cestovního ruchu v regi-
onu

Posílení fundraisingu organizace
 › vytvoření systému firemního dárcov-

ství k zajištění části zdrojů, zejména pro 
managementové práce cenných území 

 › vyškolení nového pracovníka v oblasti 
fundraisingu neziskových organizací 
(celkem 1 kurs a 6 školení)

 › vytvoření externí analýzy firemní kultury 
organizace jako podkladu pro PR aktivity 
organizace

 › zhotovení nabídky zapojení dárců a sponzo-
rů v obdobné formě jako nabídkových 
listů produktů (4 samostatné listy A4 ve 
složkách, náklad 200 ks)

 › vytvoření dokumentu „Systém péče 
o sponzory“

 › vytvoření propagačního materiálu o činnosti 
organizace „Co jsme za 11 let dokázali“ pro 
potřeby prezentace organizace (formát A5, 
rozsah 16 stran v tvrdších deskách, náklad 
300 ks)

 › vydání 2 závěsných kalendářů (2012 
a 2013) jako prezentačního předmětu pro 
oslovované firmy a také pro udržení kontak-
tu s vlastníky pozemků, kteří dali souhlas 
s péčí (formát A5 – po otevření A4, měsíční – 
počet stran 14, každý v nákladu 250 ks)

 › vydání 8 tiskových zpráv prezentujících 
zajímavé činnosti organizace

Posílení organizačního a projektového řízení 
organizace 
 › vypracování nového strategického plánu 

organizace
 › zpracování studie proveditelnosti tří roz-

vojových témat z oblasti ochrany přírody

Udržitelná péče o přírodní dědictví  
v Beskydech

Název projektu Příjemce

ČSOP Salamandr

Výše podpory

2 982 392 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Místo realizace

CHKO Beskydy

CHKO
Beskydy

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Období realizace

duben 2011 – duben 2013

Něco málo o realizátorovi

ČSOP Salamandr je nezisková organizace 
působící v ochraně přírody. Posláním 
organizace je zachování a šetrný rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví Beskyd 
a okolí prostřednictvím praktické péče, 
informovanosti a odborných činností. 

Webové stránky

www.salamandr.info

Citát

„Cílem není ekonomicky neudržitelná 
konzervace přírody a krajiny nebo 
vytváření ‚velkého skanzenu‘, i v minu-
losti byl vývoj v regionu velmi rychlý 
a bouřlivý. Krajina a příroda nejsou nic 
statického, ale představují návaznost, 
ukazují identitu lidské kultury regionu 
a neměly by být výrazně ochuzovány. 
Proto je nutné o ně pečovat a zachovat 
alespoň jejich část.“ 

(Vojtěch Bajer, předseda ČSOP Sala-
mandr)
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CÍL PROJEKTU

Zlepšení přístupnosti informací o přírodě 
Beskyd a její ochraně pro obyvatele a ná-
vštěvníky, prostřednictvím rozšíření a propa-
gace webového portálu, fotosoutěží a rozšíření 
nabídky materiálů pro návštěvníky Beskyd. 
Vybudování systému dobrovolnictví posílí udr-
žitelnost činnosti organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rozšíření a propagace webu Valašskákrajina.cz
 › analýzy, návrhy a konzultace pro úpravy 

a rozšíření stránek
 › zhotovení a distribuce letáku Valašská kraji-

na.cz – 2 verze: pro obyvatele, turisty

Fotosoutěž Valašská krajina 
 › zhotovení reklamního banneru na 

www.beskydy.cz
 › rozšíření fotosoutěže Valašská krajina 

(kategorie a pravidla, prostor pro vklá-
dání fotografií na web, systém hodnocení 
veřejností)

 › zhotovení a distribuce letáku pro propagaci 
fotosoutěže

 › realizace fotosoutěže Valašská krajina s ko-
nečnou účastí 161 autorů a 1 007 fotografií 

 › vernisáž fotosoutěže 23. 11. 2014 v Kar-
lovském muzeu ve Velkých Karlovicích, 
s účastí cca 150 osob a celkovou ná-
vštěvností 3 579 osob

 › zhotovení 20 posterů fotosoutěže, které byly 
vystaveny v Karlovském muzeu ve Velkých 
Karlovicích. Výstava trvala do 14. 4. 2015. 

Průvodce pro návštěvníky 
 › úprava a distribuce průvodce Horní Vsacko, 

Rožnovsko a průvodce pro Frenštátsko 
a Frýdlantsko

Propagace ochrany přírody a organizace 
 › vytvoření 16 komiksů a jejich následná 

publikace na webech salamandr.info, 
valašskákrajina.cz a na facebooku

 › nabídka komiksů tištěným médiím
 › zhotovení a distribuce publikace komiksů
 › zhotovení 16 panelů s komiksy a jejich 

vystavení v několika institucích 
 › vydání tří tiskových zpráv
 › vytvoření 6 videí „Ze života Salamandru“

Rozvoj dobrovolnictví 
 › asistent projektu absolvoval kurs Manage-

ment dobrovolnictví I.
 › vytvoření 4 programů pro dobrovolníky, 

nabídka programů byla umístěna na webu 
salamandr.info

 › založen profil na zapojimse.cz.
 › provedena péče o nelesní lokality v ko-

nečném rozsahu 11,09 ha a o lesní lokality 
v celkovém rozsahu 7 000 stromků

 › výroba a distribuce propagačního diáře
 › výroba 100 ks přívěsků na klíče pro 

dobrovolníky a 130 ks propagačních triček
 › navázání spolupráce se sociální neziskovou 

organizací Iskérka
 › celkem proběhlo 14 akcí s dobrovolníky, 

převážně z firemního sektoru
 › vytvoření dokumentů „Systém dobrovolnic-

tví v ČSOP Salamandr“ a „Zhodnocení 
informování“

Lidé pro přírodu Beskyd
Název projektuPříjemce

ČSOP Salamandr

Výše podpory

1 347 321 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

prosinec 2013 – březen 2015

Místo realizace

CHKO Beskydy

CHKO
Beskydy

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Něco málo o realizátorovi

ČSOP Salamandr je nezisková organizace 
působící v ochraně přírody. Posláním 
organizace je zachování a šetrný rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví Beskyd 
a okolí prostřednictvím praktické péče, 
informovanosti a odborných činností. 

Webové stránky

www.salamandr.info

Citát

„Publikace komiksů a videí zlepšila 
postoj veřejnosti k ochraně přírody. 
Veřejnost takto byla nejen originálně 
informována, ale zároveň nenásilně mo-
tivována k vlastnímu kritickému myšlení 
a pozitivní změně přístupu k ochraně 
přírody. To v dlouhodobém časovém 
horizontu přispěje ke zlepšení vztahu lidí 
ke krajině a životnímu prostředí obecně, 
což má neoddiskutovatelný význam pro 
člověka samotného.“

(Vojtěch Bajer, předseda ČSOP Sala-
mandr)
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CÍL PROJEKTU

Vytvoření komplexní poradenské a aktivizační 
služby pro rodiny, které z různých důvodů 
nedokážou svým dětem zajistit adekvátní pod-
mínky, avšak mají snahu svou situaci zlepšit.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rekonstrukce a vybavení prostor centra pro 
rodinu
 › renovace podlah a výmalby v prostorách 

Centra pro rodinu
 › vybavení velké klubovny (židle, stoly, 

projekční sestava, PC sestava, nástěnky), 
malé klubovny (židle, stoly, skříně, počítač) 
a dětského koutku (hry, hračky, knihy, skří-
ně a regály, židle a stolky)

Vznik ambulantní služby
 › zajištění služeb psychologa, právníka, 

mediátora a terénního asistenta pro výuku, 
určených pro klienty Azylového domu a so-
ciálně aktivizačních služeb

 › kurz mediace (alternativního mimosoudní-
ho způsobu řešení konfliktu za přítomnosti 
nestranné třetí osoby) pro odbornou pra-
covnici organizace v rozsahu 100 vyučova-
cích hodin

Odborné poradenství a vzdělávání pro cílovou 
skupinu
 › 467 poskytnutých odborných konzultací 

v centru pro rodinu
 › uspořádání 17 praktických přednášek 

a 4 kurzů určených pro klienty Azylového 
domu (manželské nebo partnerské dvojice 
i jednotlivce) zaměřených např. na finanční 
gramotnost, zdravé vaření, efektivní řešení 
konfliktů, pracovní právo, stravu pro 
nemocné dítě apod.

 › uspořádání 53 volnočasových akcí pro 
klienty

Centrum pro rodinu Vsetín
Název projektu Příjemce

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

Výše podpory

1 031 506 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

duben 2011 – leden 2013

Místo realizace

Vsetín, Holešov, Zlín

Uherské Hradiště

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc

Zlín

VsetínHolešov

Něco málo o realizátorovi

Organizace provozuje registrované 
sociální služby, a to pobytovou službu 
azylový dům, terénní asistenční službu 
pro rodiny s dětmi a poradnu pro rodi-
nu, která poskytuje odborné sociální 
poradenství rodinám s dětmi a osobám 
nacházejícím se v krizi. 

Webové stránky

www.azylovydum.cz

Citát

„Nabídkou odborného poradenství (psy-
chologa, právníka, mediátora) chceme 
přispět ke zmírňování a předcházení 
konfliktů i celkové stabilizaci rodin, 
které se nacházejí v nepříznivé životní 
situaci.“

(Johana De La Hozová, vedoucí projek-
tových aktivit)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zlepšení informovanosti a ochraně životního 
prostředí ve Zlínském kraji prostřednictvím 
poradenství, osvěty a vzdělávání, podpory 
zpracování a odbytu v oblasti ekologického 
zemědělství. Dalším cílem je také posílení 
kapacit organizace. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Osvěta v ekologickém zemědělství – Dny 
otevřených dveří na ekofarmách Zlínského 
kraje 
 › organizace 8 dnů otevřených dveří na 

ekofarmách a u výrobců biopotravin pro cca 
1 650 účastníků

 › poradenství v ekologickém zemědělství
 › celkem 306 dotazů týkajících se ekolo-

gického zemědělství (e-mail, telefon, pošta, 
osobně) 

 › celkem 463 hodin terénního poradenství 

Vzdělávací aktivity v ekologickém zeměděl-
ství
 › zorganizování 15 nových vzdělávacích akcí 

pro podnikatele v ekologickém zemědělství

Propagace ekologického zemědělství ve 
Zlínském kraji
 › průběžná aktualizace informací na webu 

www.iskopanice.cz (přidáno celkem 
51 nových subjektů v katalogu ekologického 
zemědělství + 50 nových aktualit)

 › vydání brožury „Kam pro bioprodukty a bi-
opotraviny ve Zlínském kraji“ 

 › e-mailová rozesílka ekofarmám – 69 zpráv 
týkajících se zejména legislativy, dění v eko-
logickém zemědělství, informování o vzdě-
lávacích a osvětových akcích, poptávce po 
různých produktech, inzerce ekologické 
produkce atd.

Aktivity zaměřené na posílení a udržitelnost 
organizace 
 › absolvováno 28 nových vzdělávacích akcí 

pro zaměstnance organizace
 › 9 odborných konzultací a poradenství pro 

IS Kopanice
 › pořízení nového HW a SW vybavení or-

ganizace 

Multifunkční síť ekologického zemědělství 
ve Zlínském kraji

Název projektuPříjemce

Informační středisko pro rozvoj Morav-
ských Kopanic, o. p. s.

Výše podpory

1 468 580 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Organizace se věnuje zejména infor-
mačnímu servisu, poradenství, vzdě-
lávání, osvětě a propagaci v ekologickém 
zemědělství v celém Zlínském kraji a na 
Hodonínsku, realizaci aktivit směřujících 
k udržitelnému rozvoji a udržování regio-
nálních tradic. 

Webové stránky

www.iskopanice.cz

Citát

„Často se setkáváme s názorem, že 
málokterý kraj má takové středisko 
multifunkčních služeb v ekologickém 
zemědělství, kterým je naše organiza-
ce. O tom svědčí i zájem ekologických 
podnikatelů z jiných krajů, kteří mají 
zájem být v našich rozesílkových da-
tabázích a kteří navštěvují naše různé 
vzdělávací i osvětové akce.“ 

(Renata Vaculíková, ředitelka)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Vytvoření ambulantní části doléčovacího 
centra v Kroměříži – zajištění prostor pro 
ambulanci doléčovacího centra, vybavení 
ambulance, personální obsazení stanovených 
a potřebných pracovních pozic a následné 
provozování služby pro klienty závislé na 
návykových látkách po dokončení léčby 
závislosti. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zřízení ambulantní služby následné péče
 › přijetí adiktologa, psychologa a specialisty 

na individuální plánování s cílovou skupi-
nou doléčovaných osob

 › výběr vhodných prostor pro Doléčovací 
centrum

 › materiální vybavení centra (nábytek, výpo-
četní technika, terapeutické vybavení)

 › 5 prezentací v psychiatrických léčebnách 
pro oslovení cílové skupiny

Provoz ambulantní služby následné péče
 › bylo přijato 8  klientů do sociální služby 
 › klientům byly nabídnuty tyto základní 

služby:
 › Individuální a skupinová terapie
 › Skupina Prevence relapsu
 › Skupina zvládání života
 › Volnočasové aktivity
 › Individuální sociální poradenství
 › Individuální psychosociální poradenství
 › Individuální zdravotně-sociální (adik-

tologické) poradenství
 › celkem bylo s klienty uzavřeno 23 smluv 

o poskytnutí následné péče
 › bylo poskytnuto 20 telefonických krizových 

intervencí
 › uskutečnilo se 45 setkání terapeutických 

skupin
 › bylo nastaveno 22 individuálních plánů
 › proběhlo 650 individuálních pohovorů
 › proběhlo 46 setkání skupiny prevence 

relapsu
 › uskutečnilo se 12 volnočasových aktivit 

s klienty
 › proběhlo 11 supervizí realizačního týmu

Napříč regiony
Název projektu Příjemce

Darmoděj, o. s.

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Výše podpory

1 169 257 Kč

Období realizace

leden 2014 – prosinec 2014

Místo realizace

Kroměříž

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Občanské sdružení Darmoděj provozuje 
kontaktní centrum pro uživatele omam-
ných a psychotropních látek K-centrum, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
4. lístek, doléčovací program Restart 
a terénní program Babylon. Několik 
stovek klientů, kteří využívají sociálních 
služeb Darmoděje jasně vypovídá o jejich 
potřebnosti. Za dobu činnosti sdružení 
se podařilo motivovat již několik desítek 
klientů k pozitivní změně života. Tým pra-
covníků Darmoděje je tvořen vzdělanými 
odborníky a je kladen důraz na kvalitu 
poskytovaných služeb. 

Webové stránky

www.darmodej.cz

Citát

„Doléčovací program Restart pomáhá 
lidem při návratu v adaptaci na reálný 
život a zajišťuje tak kontinuitu péče 
a propojuje státní a nestátní sektor. 
Cílem je rozšíření Doléčovacího centra 
do Zlínského kraje, kde tento typ soci-
ální služby zcela chybí.“ 

(Petr Laštovica, projektový manažer)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zlepšení komunikace a schopnosti efektivně 
předávat informace směrem k uživatelům, 
veřejnosti a dárcům, zvýšení efektivity soci-
álně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
MOZAIKA a rozšíření aktivizačních programů 
pro uživatele. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rozvoj public relations a fundraisingu or-
ganizace
 › vytvoření nového pracovního místa PR 

pracovnice
 › navázání a prohlubování spolupráce s míst-

ními a regionálními médii
 › pravidelné informování prostřednictvím 

webových portálů
 › organizace a zajištění akcí pořádaných pro 

uživatele služeb a širší veřejnost
 › sestavení marketingového, PR a fundrai-

singového plánu organizace
 › vytvoření jednotného vizuálního stylu 

střediska
 › pořízení 22 typů dárkových předmětů pro 

dárce

Nákup vybavení pro zefektivnění posky-
tovaných terénních služeb
 › zakoupení osobního automobilu pro terénní 

sociální služby pro rodiny s dětmi MOZAIKA

Rozšíření aktivizačních programů
 › rozšíření nabídky aktivizačních programů 

zakoupením 2 keramických pecí a založením 
keramické dílny

 › rozvoj aktivizačních programů pro děti 
a mládež z nízkoprahového klubu Rubikon 
(výtvarné dílny a arteterapie) a ženy využí-
vající služeb Mozaiky (šicí dílna)

 › kurz keramiky se sochařem Pavlem Drdou

Na cestě za rozvojem
Název projektuPříjemce

Diakonie ČCE – středisko Vsetín

Výše podpory

1 733 803 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Vsetín

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Něco málo o realizátorovi

Diakonie ČCE – středisko Vsetín nabízí 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a pasto-
rační služby lidem v nepříznivé životní 
situaci. Diakonie ČCE je v ČR největším 
nestátním subjektem, který poskytuje so-
ciální služby seniorům. Poslání organiza-
ce zní: „Chceme pomoci zvýšit kvalitu 
života sociálně potřebným v regionu. 
Chceme přispět k tomu, aby uživatelé 
Diakonie byli plnohodnotnou součástí 
společnosti, cítili se tak a společnost je 
přijímala.“

Webové stránky

www.diakonievsetin.cz

Citát

„Projekt poskytl možnost efektivně 
skloubit podporu vnitřních kapacit or-
ganizace, zlepšit vybavenost střediska 
prostřednictvím pořízení vozidla pro 
rychlejší přesuny terénních pracovníků 
s potřebami našich uživatelů a zá-
roveň přispívá k propagaci nabízených 
služeb.“

(Hana Skalková, zástupce ředitele stře-
diska)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Vytvoření dvou oddělení Denního stacionáře, 
čímž dojde k navýšení jeho kapacity a tím 
k uspokojení poptávky po této službě. Zároveň 
se rozdělí dvě cílové skupiny (senioři s Alzhei-
merovou nemocí a senioři se zdravotním posti-
žením), pro které je momentálně společný 
pobyt nevhodný. Dalším cílem je udržitelnost 
a stabilizace služby a celé organizace. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Denní stacionář
 › dovybavení denního stacionáře, aby lépe 

reagoval na potřeby cílové skupiny 
 › narostla kapacita v denním stacionáři – 

z 10 míst na 15 míst
 › vzniklo oddělení pro práci s lidmi s pokroči-

lými fázemi demence s kapacitou 5 klientů 

Posílení lidských zdrojů
 › proškolení pracovníků denního stacionáře 

ve specifikách práce s lidmi s demencí
 › 15 dobrovolníků proškolených v základech 

práce s lidmi s demencí
 › 15 dobrovolníků proškolených v základech 

práce se starými lidmi a lidmi s postižením
 › 11 proškolených pracovníků
 › 4 dobrovolnické programy

Posílení vnitřní kapacity organizace
 › zavedení marketingu v organizaci, zvýšení 

počtu PR nástrojů a jejich modernizace
 › posílení postavení organizace v rámci sítě 

poskytovatelů sociálních služeb pro seniory 
a lidi se zdravotním postižením v Mikroregi-
onu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

 › zvýšení počtu dárců a zavedení nových 
forem dárcovství

Udržitelný rozvoj denního stacionáře – 
lépe a více pro klienty

Název projektu Příjemce

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 
Meziříčí

Výše podpory

1 072 393 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

mikroregion Valašskomeziříčsko- 
Kelečsko

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 
Meziříčí se věnuje poskytování sociálních, 
sociálně-zdravotních a zdravotních 
služeb. 

Webové stránky

www.diakonievm.cz

Citát

„Denní stacionář může nyní prostřednic-
tvím realizace projektu využít více 
klientů. Pobytem v ambulantní službě 
tak mohou oddálit budoucí vstup do po-
bytového zařízení. Současně tak mohou 
tito senioři zůstat ve svém domácím 
prostředí, komunitě, a tak zvládají 
i nadále udržovat intenzivní kontakt 
s rodinou, přáteli a vrstevníky.”

(Petra Parmová, vedoucí ekonomického 
a personálního úseku Diakonie)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zachování biodiverzity na vybraných loka-
litách ve Zlínském kraji a vytvoření podmínek 
pro minimalizování finanční závislosti Eko-
centra Čtyřlístek na grantech a dotacích. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Pořízení vybavení pro realizaci aktivit a udrži-
telnosti projektu
 › pořízení automobilu a vozíku
 › pořízení křovinořezů, bubnové sekačky, 

hoblovky, pokosové pily, frézky

Průběžný monitoring biodiverzity a péče 
o krajinu 
 › pravidelné sečení 3 lučních lokalit v Pří-

rodním parku Želechovické paseky 
 › vyčištění tůňky pro obojživelníky od černé 

skládky a naplavenin
 › vyčištění a oprava 190 budek na území PPr 
 › botanický průzkum lokality se zaměřením 

na čeleď vstavačovitých 
 › monitoring avifauny a průzkum plazů 

a obojživelníků vyskytujících se na území 
PPr

 › pravidelné sečení (2× ročně) sadu Pod 
Babou, vyčištění příjezdové cesty od náletu, 
vykácení starých třešní a vysazení nových

 › provedení výchovného řezu u 45 stromků 
v sadu Mladcová a jeho pravidelné sečení 
(2× ročně) 

 › vyrobení a instalace nových ptačích budek, 
lavice a informační tabule o životě v sadech 

 › ošetření 69 stromů zdravotním a bez-
pečnostním řezem v jabloňovém sadu 
Obeciny ve Zlíně

 › úklid spadaných jablek
 › uspořádání víkendové komunitní akce 

s moštováním úrody „Jabloňové Obeciny“
 › celkem bylo posečeno 79 877 m2 luk a sadů, 

odstraněno 2 000 m2 náletových dřevin, 
provedeno 124 výchovných a udržovacích 
řezů stromků, vysazeno 25 nových stromků

Propagace činností organizace
 › vytvoření internetové stránky propagující 

činnost organizace – péči o přírodu a krajinu 
www.priroda-a-krajina.cz

 › prezentace organizace na veletrzích Zelený 
svět, BVV a výstavě Floria v Kroměříži, 
vytvoření a propagace nabídky služeb 
organizace formou letáků, vizitek a inzerce 
v regionálním tisku

 › vytvoření propagačních předmětů – novoro-
čenka s poděkováním za spolupráci 

 › vydání propagační brožury Péče o přírodu 
a krajinu

 › rozeslání nabídkových letáků s vizitkami 
100 obcím ve Zlínském kraji

Zelená krajina se Čtyřlístkem
Název projektuPříjemce

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Výše podpory

1 239 660 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí 

Období realizace

duben 2011 – listopad 2012

Místo realizace

Zlín a Želechovice nad Dřevnicí

Zlín Želechovice 
nad Dřevnicí

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Posláním organizace je vytvářet pod-
mínky pro realizaci a realizovat EVVO na 
Zlínsku a přímá ochrana přírody a kra-
jiny. Udržuje také přírodní památku Pod 
Drdolem, věnuje se přírodnímu parku 
Želechovické paseky a spolupracuje 
s Krajským úřadem a Magistrátem města 
Zlína na ochraně a péči o ZCHÚ, územní 
systém ekologické stability, VKP, biocent-
ra a biokoridory. 

Webové stránky

www.eko4listek.cz

Citát

„V současnosti – rok po ukončení 
projektu je zachována biodiverzita na 
vybraných lokalitách ve Zlínském kraji 
a byly vytvořeny podmínky pro mini-
malizaci finanční závislosti Ekocentra 
Čtyřlístek na grantech a dotacích.“ 

(Martin Davidov, předseda organizace)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Umožnit dětem a mladým lidem z dět-
ských domovů získat praktické zkušenosti 
a dovednosti potřebné pro zvládání požadavků 
samostatného života. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Víkendová setkání
 › 9 víkendových setkání pro klienty z dět-

ských domovů, kteří prošli kurzy roz-
voje osobnosti, rozvoje komunikačních 
dovedností, hospodaření s penězi, systémem 
státní sociální podpory, základních počíta-
čových dovedností, společenské výchovy 

 ›  2 výcviky sociálně-psychologických 
dovedností zaměřených na podporu 
klientů a rozvoj jejich možností, stimulace 
sociálních dovedností a komunikačních 
schopností

Poskytování poradenské podpory 
 › 150 individuálních konzultací s odbornými 

pracovníky projektu (psycholog, speciální 
pedagog) pro celkem 42 klientů z dětských 
domovů

Praktický nácvik v ergoterapeutickém pra-
covišti Mraveniště 
 › uspořádání 40hodinového terapeuticko-

praktického kurzu pro 16 zájemců o za-
řazení do plného provozu v ergoterapeu-
tické kavárně Mraveniště

 › praktický nácvik absolventů kurzu 
v kavárně 

Vzdělávání odborných pracovníků projektu 
 › celkem 10 odborných pracovníků projektu 

se zúčastnilo 15 vzdělávacích seminářů 
a kurzů na témata, jako jsou psychosoci-
ální výcvik, dramaterapie, sociální práce 
v  sociálně-právní ochraně dětí, terapeutické 
techniky zaměřené na narativní přístup 
apod.

Uspořádání odborného workshopu s názvem 
„Úskalí náhradní rodinné a výchovné péče“ 
 › vytvoření metodických listů pro workshop
 › uspořádání workshopu pro zástupce dět-

ských domovů, zástupce Magistrátu města 
Zlína, zástupce spolupracujících organiza-
cí – celkem se zúčastnilo 23 osob

Mraveniště
Název projektu Příjemce

DOMINO cz, o. p. s.

Výše podpory

2 475 316 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Zlín

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi 

Posláním organizace DOMINO je podpora 
aktivit zaměřených na ochranu dětí 
a mládeže před sociálně nežádoucími 
a negativními jevy, upevňování a roz-
víjení rodičovských rolí, doprovázení 
náhradních rodin za účelem posilování 
rodinných vazeb, pomoc a podpora 
rodičům s dětmi v náhradní rodinné péči 
a sociálně znevýhodněných rodin při za-
čleňování do běžného života, poskytování 
preventivních opatření v rámci sociálního 
vyloučení rodin s dětmi, integrace rodin 
do společnosti.

Webové stránky

www.idomino.eu

Citát

„Služba, kterou realizací projektu na-
bízíme, neposkytuje žádná organizace 
ve Zlínském kraji. Inovativnost projektu 
spatřujeme v použití speciálních metod 
sociální práce, jako je ergoterapie, po-
radenství, supervize, zážitkové aktivity 
a techniky individuální a skupinové 
práce.“

(Leona Hozová, předsedkyně správní 
rady)
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Zajištění dlouhodobé ochrany velkých šelem 
před přerušením jejich klíčových migračních 
koridorů, zajištění monitoringu využívání 
vytipovaných koridorů v návaznosti na jádrové 
oblasti výskytu velkých šelem a zajištění 
dostatku klidových území a kvalitních biotopů 
pro tyto zákonem chráněné druhy.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Monitoring klíčových migračních koridorů 
a jádrových oblastí velkých šelem v CHKO 
Beskydy a okolí 
 › vypracování studie využívání migračních 

koridorů pro velké savce (včetně vyhodno-
cení intenzity dopravy)

 › pořízení techniky pro monitoring – sněžnice, 
GPS přístroje, zabezpečené fotopasti (kame-
ry) včetně příslušenství (celkem 82 kusů)

Vzdělávání a poradenství chovatelům hospo-
dářských zvířat, osvěta myslivců, úředníků 
a dalších cílových skupin
 › vytvoření webové aplikace o výskytu velkých 

šelem v Beskydech www.mapa.selmy.cz
 › vydání aktualizované publikace o významu 

velkých šelem (celkem 1 000 ks)
 › dotisk publikace o způsobech ochrany 

hospodářských zvířat proti šelmám (celkem 
200 ks)

 › průběžné poradenství chovatelům

 › zakoupení 8 elektrických síťových ohradní-
ků a jejich zapůjčování chovatelům hospo-
dářských zvířat

Monitoring zvláště chráněných lesních druhů 
ve Vsetínských vrších 
 › studie návrhu nových rezervací ve Vsetín-

ských vrších 

Ochrana klíčových migračních koridorů a bi-
otopů velkých šelem v rámci rozhodovacích 
procesů 
 › 14 návrhů na začlenění migračních kori-

dorů do územních plánů obcí, vyjádření, 
připomínky aj. k plánovaným záměrům či 
vydaným rozhodnutím

 › zajištění trvalé udržitelnosti financování 
projektů na ochranu velkých šelem 

 › vydání propagačních diářů pro roky 2012 
a 2013 s informacemi o velkých šelmách 
a práci Hnutí DUHA (celkem 680 ks)

 › 2 monitorovací akce pro zahraniční ná-
vštěvníky

Zvýšení finanční, personální a organizační 
stability organizace 
 › vytvoření strategického plánu organizace 

pro ochranu velkých šelem
 ›  vytvoření organizačního řádu organizace 

zahrnující systém hodnocení a motivování 
zaměstnanců

 ›  zvyšování kvalifikace zaměstnanců – ab-
solvování 10 kurzů, školení a seminářů

Ochrana velkých šelem v dlouhodobé 
perspektivě: prostupná krajina, trvalá 
udržitelnost

Název projektuPříjemce

Hnutí Duha Olomouc

Výše podpory

2 700 000 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2011 – duben 2013

Místo realizace

CHKO Beskydy

CHKO
Beskydy

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Něco málo o realizátorovi

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 10 po-
boček celostátní ekologické organizace 
Hnutí DUHA. Základním posláním 
organizace je zlepšování stavu životního 
prostředí a informovanosti občanů o eko-
logických tématech na Olomoucku. 

Webové stránky

www.hnutiduha.cz/olomouc

Citát

„Velké šelmy jsou vrcholoví predátoři, 
kteří mají zásadní vliv na udržování pří-
rodní rovnováhy a biodiverzitu lesních 
ekosystémů. Jsou ohroženy především 
pytláctvím a z dlouhodobého hlediska 
fragmentací a zástavbou krajiny, což 
vede k narušení jejich migračních kori-
dorů a ztrátě návaznosti na slovenské 
populace velkých šelem.“ 

(Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí Duha 
Olomouc)
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Zvýšení povědomí cílových skupin o velkých 
šelmách jako vlajkových druzích biologické 
diverzity a zvýšení zájmu o aktivní zapojení do 
řešení problematiky ochrany velkých šelem. 
Projekt také rozvíjí aktivity směřující k trvalé 
udržitelnosti a samofincování ochrany velkých 
šelem.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zvyšování povědomí veřejnosti o velkých 
šelmách
 › systematická práce s médii (celkem 17 tis-

kových zpráv, 366 referencí v mediích)
 › pravidelná aktualizace a rozvoj webu 

Šelmy.cz
 › příprava a rozesílání 18 newsletterů 

o velkých šelmách
 › organizace 21 informačních stánků 

o velkých šelmách pro místní obyvatele 
v Beskydech

 › podíl na přípravě 2 dokumentárních filmů 
(30–60 min.) o životě vlků a rysů

 › vydání (dotisk) informačních materiálů 
o šelmách (celkem 70 tis. ks)

Zapojování veřejnosti do ochrany velkých 
šelem
 › zakoupení 17 nových fotopastí s funkcí HD 

video a jejich instalace v terénu 
 › 7 školicích seminářů pro nové dobrovolníky 

v Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech

 › setkání stávajících dobrovolníků v Besky-
dech

 › 83 vícedenních akcí pro dobrovolníky 
zaměřených na monitoring šelem v CHKO 
Beskydy a CHKO Jeseníky 

 › 2 akce pro místní veřejnost zaměřené na 
sázení stromů v migračním koridoru šelem 
na Jablunkovsku 

Průvodcování v chráněné krajinné oblasti 
Beskydy
 › terénní exkurze pro 240 zájemců vedené 

zkušeným lektorem z Hnutí DUHA 
 › snížení rizika synantropizace medvědů
 › výroba a instalace speciálního víka na 

kontejnery zabraňujícího vniknutí medvědů 
na 7 lokalitách ve 3 modelových obcích

Rozvoj samofinancování a organizační rozvoj
 › vytvoření a propagace internetového obcho-

du (obchod.selmy.cz) nabízejícího atraktivní 
předměty s tematikou velkých šelem

 › vytvoření fundraisingového plánu na zís-
kání trvalých dárců

 › letní direct-dialogová kampaň v Olomouci, 
díky které se podařilo získat 57 nových 
dárců s trvalým příkazem

 › rozvoj dlouhodobé péče o dárce a postupné 
zvýšení počtu trvalých darů

 › týdenní workshop ve Švýcarsku u partne-
ra ProNatura pro vybrané zaměstnance 
a dobrovolníky

Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta 
a zapojování veřejnosti

Název projektu Příjemce

Hnutí Duha Olomouc

Výše podpory

3 446 874 Kč

Období realizace

duben 2013 – březen 2015

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký 
kraj

Zlín

Uherské
Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 10 
poboček celostátní ekologické organiza-
ce Hnutí DUHA. Základním posláním 
organizace je zlepšování stavu životního 
prostředí a informovanosti občanů o eko-
logických tématech na Olomoucku. 

Webové stránky

www.hnutiduha.cz/olomouc

Citát

„Po desetiletích nepřítomnosti nebo jen 
sporadického výskytu velkých šelem 
v našem státě je povědomí mezi širokou 
veřejností malé a téměř každá zmínka 
o výskytu vlka nebo medvěda vyvolává 
bouřlivé reakce médií, často spojené 
s poplašnými zprávami. Je proto nutné 
systematicky pracovat s mediálním 
obrazem velkých šelem.“ 

(Miroslav Kutal, koordinátor Hnutí Duha 
Olomouc)
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Zkvalitnění programů a služeb v krajském sys-
tému EVVO ve Zlínském kraji prostřednictvím 
posílení organizační, personální a finanční 
kapacity Lísky jako profesionálního a odborné-
ho partnera environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Poskytování informací o environmentálních 
tématech 
 › 44 elektronických rozesílek Lísky
 › úprava webové stránky 
 › průběžně aktualizovaný krajský kalendář 

akcí EVVO 
 › aktualizace databáze elektronické knihovny 
 › příprava, vytvoření či inovace 4 osvětových 

kampaní („Ptáci – žijí tady s námi“, kampaň 
na podporu Fair Trade a regionálních výrob-
ků „Poctivě vyrobené, spravedlivě zapla-
cené“, kampaň „Přírodní zahrada – příroda 
pod našimi okny“, kampaň „Stromy a my“)

Environmentální vzdělávání s aspektem napl-
ňování principů udržitelného rozvoje 
 › nabídka vzdělávacích témat, metodické 

podpory a různých forem vzdělávacích 
programů pro zvolené cílové skupiny 

 › vytvoření databáze lektorů, konzultantů 
a ekoporadců

Stabilizace Lísky jako partnera pro EVVO ve 
Zlínském kraji 
 › aktualizovaný strategický plán, nový mar-

ketingový plán 
 › nové propagační nástroje a materiály Lísky, 

zpracování vizuální identity Lísky
 › nový systém finančního plánování, 

vč. vnitřních směrnic
 › vytvoření Klubu Lísky jako významného 

nástroje pro získávání dlouhodobé finanční 
podpory

 › vypracován, ověřen a realizován placený 
základní servis pro členy Lísky

 › vytvořeno portfolio pro potenciální sponzo-
ry Lísky

Cestou informací, vzdělávání a osvěty 
k lidem i k přírodě – regionální informační, 
vzdělávací a poradenské centrum pro EVVO 
ve Zlínském kraji

Název projektuPříjemce

Líska – občanské sdružení pro environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
ve Zlínském kraji

Výše podpory

1 711 097 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Sdružení Líska se zabývá environ-
mentální výchovou, vzděláváním 
a osvětou. Poskytuje školám, organiza-
cím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti 
informace, vzdělávací, výukové a osvě-
tové programy, metodickou pomoc a po-
radenství. Vydává informační a osvětové 
materiály, koordinuje a propaguje aktivity 
a rozvíjí užitečné místní a regionální 
partnerství. 

Webové stránky

www.liska-evvo.cz

Citát

„Líska se stala vyhledávaným místem 
pro poskytování informací i konzultací, 
například pro mateřské školy při zpra-
cování projektů na přírodní zahrady. 
Hlavními tématy pro konzultace jsou 
přírodní zahrady, zpracování a realizace 
projektů, školní program EVVO, regio-
nální výrobky, fair trade. Cílová skupina 
vysoce hodnotí vydávané metodické 
listy, nově jsme začali vydávat listy pro 
rodiče s dětmi – Listy skřítka Lískáčka 
(1 za měsíc).“

(Yvona Koutná, výkonná ředitelka)
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Posílení místní ekonomiky na území Zlínského 
kraje prostřednictvím posílení spolupráce 
mezi řemeslníky, drobnými výrobci a zeměděl-
ci, zvyšování jejich znalostí a dovedností v ob-
lasti udržitelného a „zeleného“ marketingu 
a zvýšení zájmu o lokální výrobky u veřejnosti. 
Dalším cílem projektu je posílení stability 
organizace.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Podrobné mapování potřeb producentů na 
lokálním trhu a zmapování poptávky po 
regionálních výrobcích 
 › příprava, návrh a korekce dotazníků, po-

drobné mapování a vyhodnocení
 › zpracování dat do podoby interní databáze 
 › zpracování podrobné zprávy a medializace 

výsledků

Vytvoření platformy pro vzájemnou spoluprá-
ci v rámci udržitelné ekonomiky 
 › propojování organizací, subjektů a osobnos-

tí, které se zabývají podporou řemeslníků, 
drobných výrobců, firem a zemědělců

 › vytvoření platformy pro diskuzi 
o možnostech podpory místních producentů

 › zpracování koncepce regionální soutěže, 
propozice a přihlášek

 

Identifikace regionálních výrobců podporují-
cích místní udržitelnou ekonomiku 
 › získání 20 výrobců pro motivační soutěž
 › slavnostní předání certifikátů na Jablečné 

slavnosti v Hostětíně (28. 9. 2014) 
 › jednodenní kurz marketingu pro účastníky 

soutěže (21 osob)

Vytvoření marketingových plánů pro regio-
nální výrobce 
 › spolupráce s externím expertem na marke-

ting a učiteli a studenty FMK UTB Zlín
 › zpracování marketingového plánu se zapo-

jením studentů pro 5 vybraných výrobců 
 › prezentace výstupů na slavnosti Poctivá 

výroba a řemesla dne 26. 2. 2015 ve Zlíně

Realizace propagační a osvětové kampaně 
 › konzultace kampaně s expertem na marke-

ting a s UTB Zlín 
 › vytvoření loga kampaně a tematických 

ilustrací 
 › vydání 6 tiskových zpráv, rozesílka news-

letterů, organizace soutěže, dny otevřených 
dveří, slavnost Poctivá výroba a řemesla, 
výukové programy pro školy

 › vytvoření 3 questingových tras v terénu 
zaměřených na objevování původu místního 
výrobku od suroviny či zdroje po finální 
výrobek 

 › vytvoření 5 televizních spotů zaměřených 
na propagaci místních výrobků a udržitelné 
spotřeby

 › vytvoření propagačních materiálů od regio-
nálních výrobců

Poctivě vyrobené – podpora udržitelné 
místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Název projektu Příjemce

Líska – občanské sdružení pro environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
ve Zlínském kraji

Výše podpory

1 341 826 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

prosinec 2013 – březen 2015

Místo realizace

Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Sdružení Líska se zabývá environ-
mentální výchovou, vzděláváním 
a osvětou. Poskytuje školám, organiza-
cím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti 
informace, vzdělávací, výukové a osvě-
tové programy, metodickou pomoc a po-
radenství. Vydává informační a osvětové 
materiály, koordinuje a propaguje aktivity 
a rozvíjí užitečné místní a regionální 
partnerství. 

Webové stránky

www.liska-evvo.cz

Citát

„Koncept udržitelné místní ekonomiky je 
postaven na podpoře místních výrobců 
a producentů, kteří vyrábějí z místních 
surovin a jejichž výroba nezatěžuje 
životní prostředí a mají významný 
sociální aspekt, např. v zaměstnávání 
místních obyvatel. Do tohoto stavu 
je však potřeba ujít ještě značný kus 
cesty, neboť na současném trhu je velký 
převis nabídky zboží, jejichž původ 
není regionální, jehož výroba zároveň 
nekoresponduje s principy udržitelného 
rozvoje, popř. je diskutabilní.“

(Yvona Koutná, výkonná ředitelka)
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Zvýšení kvality života osob se zdravotním 
znevýhodněním v regionu Kroměřížska se za-
měřením na mikroregiony Koryčansko-Zdou-
necko a Morkovsko.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zřízení odloučeného pracoviště Osobní asi-
stence ve Zdounkách, které slouží pro:
 ›  činnost sociální pracovnice
 ›  setkání pro seniory (1 za 14 dní)
 ›  setkání klubu maminek (příležitostně)
 ›  duchovní slovo (1 měsíčně)
 ›  supervizní případovou podporu
 ›  nácvik používání kompenzačních pomůcek
 ›  porady, jednání a konzultace s odborníky

Pořízení osobního automobilu pro terénní 
službu

Rozšíření časové dostupnosti služby
 › přijetí dvou nových pracovníků
 › postupné navýšení kapacity z 6 osob za den 

na 19 osob
 › 3 323,5 poskytnutých hodin osobní asistence

Rozšíření cílové skupiny na rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením 
 › v květnu 2013 registrována cílová skupina 

osob se zdravotním postižením od 6 let věku
 › v říjnu 2013 registrována cílová skupina 

osob se zdravotním postižením od 4 let věku

Zkvalitnění poskytovaných služeb
 › zajištění provozu NONSTOP telefonního 

čísla pro případ pádu imobilních a částečně 
mobilních klientů, včetně 5 výjezdů

 › pořízení pomůcek a vybavení pro cílovou 
skupinu

 › případová supervizní podpora týkající se 
klientů

 › 68 setkání pastoračního asistenta s klienty 
a pracovníky střediska

 › speciální úprava místa v automobilu pro 
převoz klientů

 › pořízení 15 přenosných kompenzačních 
pomůcek

 › proškolení pracovníků střediska – celkem 
vydáno 59 osvědčení za 888 hodin strá-
vených odborným vzděláváním

 › vytvoření 4 nových koncepcí – logopedické, 
ergoterapeutické, bazální stimulace a remi-
niscence

 › 40 hodin supervizní podpory

Zprostředkování informací o službě osobní 
asistence v regionu
 › 20 konzultací s odborníky navazujících slu-

žeb, na kterých bylo přítomno 156 osob
 › uspořádání konference Celostní přístup 

v péči o seniora pro 284 osob
 › 5 přednášek, celkem pro 109 osob
 › vytištění 129 ks plakátů o přínosech projektu
 › vytištění 750 ks manuálu o osobní asistenci

Spolu to zvládneme
Název projektuPříjemce

Oblastní charita Kroměříž

Výše podpory

2 524 273 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

Kroměřížsko

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Posláním Oblastní charity Kroměříž je 
praktická a konkrétní pomoc potřebným, 
kteří se nacházejí v tělesné, duševní, 
sociální nebo duchovní nouzi. Organiza-
ce poskytuje charitní pečovatelskou 
službu, charitní ošetřovatelskou službu – 
domácí péči, sociální poradnu, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
provozuje Charitní dům – Azylové uby-
tování pro matky s dětmi a ženy v tísni, 
Kontaktní a poradenské centrum PLUS, 
svépomocnou skupinu pro pečující o oso-
by trpící Alzheimerovou chorobou, Cha-
ritní dům pokojného stáří pro osoby trpící 
Alzheimerovou chorobou, odlehčovací 
službu, sociální rehabilitaci ZAHRADA 
pro osoby trpící chronickým duševním 
onemocněním.

Webové stránky

www.kromeriz.charita.cz

Citát

„Bylo nám již nepříjemné a proti 
profesnímu cítění odmítat zájemce 
o službu proto, že je kapacita osobní 
asistence naplněna, právě i z důvodu, 
že je časově náročné se ke klientům 
dopravovat veřejnými dopravními 
prostředky.“ 

(Renata Gabrhelíková, vedoucí střediska 
Osobní asistence)



29

Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zvýšení kapacity služby rozšířením místní 
a časové dostupnosti a nabídkou nového pe-
čovatelského úkonu „nácvik motorických (po-
hybových) dovedností pro seniory, zdravotně 
a tělesně postižené osoby“ v kroměřížském 
regionu. Projekt také řeší udržitelnost, konku-
renceschopnost a další rozvoj služby.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zavedení nového fakultativního pečovatelské-
ho úkonu „nácvik motorických dovedností“
 › nákup kompenzačních, rehabilitačních a an-

tidekubitních pomůcek (celkem 101 ks)
 › 1 nový pečovatelský úkon
 › 1 katalog pomůcek 
 › 8 pracovníků absolvovalo kurz Rehabilitační 

péče, potřebný pro poskytování úkonu 
„nácvik pohybových dovedností“

 › 186 poskytnutí nového úkonu „nácvik moto-
rických dovedností“ 

Služba o pečující v domácnosti – realizace 
svépomocné skupiny
 › informační materiály jsou každý měsíc 

distribuovány do stejných subjektů a do obcí 
(celkem natištěno 3 500 ks)

 › 1 vybavená místnost pro setkávání svépo-
mocné skupiny

 › 16 setkání svépomocných skupin od začátku 
realizace 

 › svépomocnou skupinu navštívilo celkem 
40 pečujících, z toho 8 opakovaně

 › 5 informačních návodů pro pečující – Polo-
hování, Příspěvek na péči, Dávky pro osoby 
se zdravotním postižením, Alzheimerova 
choroba, Opatrovnictví a další možnosti 
zastupování osob

Podpora udržitelnosti, konkurenceschopnosti 
a rozvoj služby
 › realizace 6 akcí pro veřejnost 
 › absolvování 1 kurzu fundraisingu
 › 2 realizované kurzy (Doprovázení jako 

nástroj komunikace s umírajícími a pozůsta-
lými a Spirituální kompetence sociálního 
pracovníka – duchovní potřeby v se-
niorském věku) 

DOMA je DOMA
Název projektu Příjemce

Oblastní charita Kroměříž

Výše podpory

1 310 990 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Kroměřížsko

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Posláním Oblastní charity Kroměříž je 
praktická a konkrétní pomoc potřebným, 
kteří se nacházejí v tělesné, duševní, 
sociální nebo duchovní nouzi. Organiza-
ce poskytuje charitní pečovatelskou 
službu, charitní ošetřovatelskou službu – 
domácí péči, sociální poradnu, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
provozuje Charitní dům – Azylové 
ubytování pro matky s dětmi a ženy 
v tísni, Kontaktní a poradenské centrum 
PLUS, svépomocnou skupinu pro pečující 
o osoby trpící Alzheimerovou choro-
bou, Charitní dům pokojného stáří pro 
osoby trpící Alzheimerovou chorobou, 
odlehčovací službu, sociální rehabilitaci 
ZAHRADA pro osoby trpící chronickým 
duševním onemocněním.

Webové stránky

www.kromeriz.charita.cz

Citát

„Vznikla i setkání pro novou cílovou 
skupinu pečujících, kteří v rodinném 
prostředí pečují o své blízké. Pro ně-
které uživatele se tak setkání stalo 
pravidelnou záležitostí a jedinou 
možností vyměnit si zkušenosti s lidmi 
s podobnými problémy.“ 

(Romana Hejdová, vedoucí Charitní 
pečovatelské služby)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zachování a ochrana ubývajících a ohro žo-
va ných vodních zdrojů v krajině na Valašsku 
a v Pobečví a seznámení veřejnosti se zásada-
mi ochrany drobných vodních zdrojů.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Monitoring a obnova 10 studánek
 › vyčištění a zastřešení tradičních, ale za-

nedbaných 10 studánek u turistických tras 
a cyklostezek

 › u všech zastřešených studánek došlo 
k odebrání vzorků vody a akreditované-
mu laboratornímu rozboru – kopie těchto 
rozborů jsou k dispozici na webu Národního 
registru a ČSOP Valašské Meziříčí

 › vytvoření stručné metodiky sledování pra-
menů a studánek

 › vytištění 10 000 kusů skládaček „Zachraň-
me studánky a prameny“

 › 4 akce pro děti a mládež s tématem 
studánek

Monitoring vodních lokalit ve středním 
Pobečví
 › získání dat o přírodně zajímavých a význam-

ných lokalitách na Valašsku a středním 
Pobečví (mokřad Rybníky u Hrachovce, 
území Doubrava-Bečva, lom v Opatovicích), 
která v současné době nejsou vyhlášena za 
chráněná území

 › vytvoření inventarizačního seznamu 
chráněných druhů ptáků, savců, obojživelní-
ků, plazů a některých bezobratlých

 › návrh ochranářských opatření na zachování 
a případné zvýšení biodiverzity

Obnova a vytváření vodních ploch na Valašsku
 › managementová opatření spojená 

s obnovou, hloubením a vytvořením nových 
tůní na 6 lokalitách na Valašsku

 › vykosení mokřadní louky na Choryňském 
mokřadu

Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality 
na Valašsku a v Pobečví

Název projektuPříjemce

OV ČSOP Vsetín

Výše podpory

466 515 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2011 – duben 2012

Místo realizace

Valašsko a Střední Pobečví

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Něco málo o realizátorovi

Okresní výbor Českého svazu ochránců 
přírody Vsetín pečuje o přírodně cenná 
území, provádí přírodovědné průzkumy 
a mapování, snaží se o zachování 
druhového bohatství živočichů a rost-
lin, pracuje s dětmi a mládeží, provádí 
vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečuje 
o zraněné a jinak handicapované živoči-
chy, účastní se rozhodování ve správních 
řízeních, podílí se na ochraně kulturních 
památek a vyvíjí řadu dalších aktivit.

Webové stránky

www.ochranci.cz

Citát

„Česká a moravská krajina se prokaza-
telně odvodňuje – vlivem hospodář-
ských činností v posledních šedesáti 
letech i klimatických změn (ubývá 
trvalejších dešťů a přibývá přívalových 
srážek). Chceme proto přispět k ochraně 
mokřadů a drobných vodních zdrojů – 
pramenišť, pramenů i studánek a na 
konkrétních příkladech seznámit také 
veřejnost se zásadami jejich ochrany.“

(Karel Kredba, předseda OV ČSOP Vsetín)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření po-
skytovaných služeb a zajištění lepší infor-
movanosti o environmentálních tématech 
a naplňování základních principů udržitelného 
rozvoje vytvořením vhodného a odpovídající-
ho zázemí na realizaci EVVO, poradenských 
a informačních služeb ve valašskomeziříčském 
regionu. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rekonstrukce a vybavení objektu Valašského 
ekocentra 
 › získání stavebního povolení na rekonstrukci 

Valašského ekocentra 
 › výběr dodavatele stavebních prací na zákla-

dě výběrového řízení 
 › realizace stavebních prací 
 › slavnostní otevření nově vybudovaného 

Valašského ekocentra 8. 4. 2014

Materiálové a technické vybavení ekocentra
 › pořízení nábytku – knihovna, kuchyňská 

linka, skříňky, stoly, židle apod.
 › vybavení kuchyně – myčka, digestoř, rych-

lovarná konvice, lednice, sporák apod. 
 › pořízení technického vybavení – stolní 

počítač, plátno, záložní zdroj k počítači, 
tiskárna apod.

 › pořízení vybavení pro realizaci výukových 
programů – konduktometr, detektor ne-
topýrů, návleky apod.

Poradenské a informační služby, realizace 
EVVO, správní řízení 
 › účast ve 14 správních řízeních a řízeních EIA 
 › poskytování poradenství v oblasti ochrany 

přírody a krajiny – celkem bylo poskytnuto 
200 poradenských intervencí

 › celoroční činnost oddílu mladých ochránců, 
EVVO pro veřejnost a uzavřené cílové sku-
piny, přednášky, semináře, odborné exkurze 
s průvodcem, soutěže pro děti, osvětové 
akce, uspořádání 10 řemeslných dílen, 
vytvoření 10 nových výukových programů 
celkem pro 1 459 osob

Informování o projektu a aktivitách organizace
 › vytvoření 4 nabídek poskytovaných služeb, 

aktivit a činností ekocentra
 › zpracování a vydání skládačky „Valašské 

ekocentrum“ v nákladu 5 000 ks
 › natočení krátkých reportáží, které doku-

mentovaly průběh realizace projektu
 › vytvoření informačního koutku v ekocent-

ru s odbornou literaturou a informačními 
materiály

 › vydání 14 tiskových zpráv a mediálních 
prezentací 

 › vytvoření webových stránek ekocentra

Zvyšování odbornosti a posílení kapacity 
organizace
 › proškolení lektorů a koordinátora projektu
 › vytvoření strategického plánu organizace
 › vytvoření provozního řádu a směrnic
 › podání 28 projektových žádostí do gran-

tových a dotačních řízení
 › podání 5 nabídek do výběrových řízení

Valašské ekocentrum – rekonstrukce
Název projektu Příjemce

Severomoravské regionální sdružení 
ČSOP

Výše podpory

4 153 540 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

listopad 2012 – říjen 2014

Místo realizace

Valašskomeziříčsko

Zlín

Val. Meziříčí

Uherské Hradiště

VsetínKroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Něco málo o realizátorovi

Severomoravské regionální sdružení Čes-
kého svazu ochránců sdružuje více než 
40 základních organizací ČSOP z krajů 
Moravskoslezského, Zlínského a Olo-
mouckého. Organizace v současnosti sídlí 
ve vlastní budově Valašského ekocentra 
ve Valašském Meziříčí, která byla v roce 
2013 zrekonstruována. Budova ekocent-
ra, okolní zahrada se sadem a lesopark 
se zachovalým rybníkem jsou ideálním 
místem pro rozvoj ochranářských 
a ekovýchovných aktivit, kterým se or-
ganizace věnuje.

Webové stránky

www.ochranci.cz

Citát

„Budova centra umožní realizaci 
např. výukových programů pro školy, 
celoroční mimoškolní činnost kolektivu 
Mladých ochránců přírody, přednášky, 
semináře, kurzy tradičních řemesel 
atd., vše pod jednou střechou v klidové 
zóně areálu bývalého cvičiště, který se 
postupně rekonstruuje na lesopark.“

(Petr Křístek, člen výkonného výboru) 



32

Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zkvalitnění života nejmenších zdravotně 
postižených dětí a jejich rodin ve Zlínském 
kraji, rozšíření služby rané péče o nové metody 
a postupy, zvýšení kapacity služby a stabiliza-
ce organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zvýšení kapacity a kvality služby, rozšíření 
aktivit
 › zvýšení kapacity střediska o 10 rodin
 › 489 terénních konzultací v rodinách (celkem 

pro 38 rodin) zahrnující praktické a odborné 
rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, 
metodické vedení rodičů apod.

 › sociální, školské a právní poradenství, po-
moc rodinám při jednání a doprovázení na 
úřady a instituce, zprostředkování kontaktů 
na další odborníky – celkem 142 konzultací

 › odborné kurzy pro pracovníky organizace
 › 13 víkendových setkání rodin, jejichž cílem 

je seznámení rodin s novými zkušenostmi 
a aktivitami v jejich okolí a sdílení zku-
šeností

Zajištění materiálního a prostorového vyba-
vení
 › pořízení osobního vozu na terénní konzul-

tace
 › zajištění a vybavení prostor pro práci s cí-

lovou skupinou
 › nákup didaktických a rehabilitačních pomů-

cek, hraček a odborné literatury

Rozvoj vnějších vztahů, publicita, PR 
strategie, prezentace služby cílové skupině, 
tiskové výstupy
 › vydání 500 ks informačních letáčků o službě 

rané péče 
 › dvoudenní setkání zástupců středisek rané 

péče v ČR 
 › uspořádání semináře pro 40 pracovníků 

sociálních odborů z měst a obcí za účelem 
uspořádání 4 přednášek pro studenty po-
máhajících středních škol v regionu

 › vydání 3 publikací – „Péče o děti se zdravot-
ními problémy v raném věku“, „Péče o děti 
s poruchou autistického spektra“ a „Ranná 
péče ve Zlínském kraji“

 › vytvoření nových propagačních materiálů 
organizace – DVD 500 ks

Posílení organizačního a personálního řízení 
organizace
 › vytvoření nového organizačního řádu 

střediska
 › rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků
 › vytvoření individuálních vzdělávacích plánů 

pracovníků
 › zavedení procesů hodnocení zaměstnanců
 › vytvoření marketingového a fundrai-

singového plánu včetně databáze dárců 
a sponzorů

 

Domov je doma
Název projektuPříjemce

Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.

Výše podpory

1 859 851 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – květen 2013

Místo realizace

Zlínský kraj s přesahem do Olomouckého 
kraje

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Posláním organizace je poskytovat ve 
Zlínském a Olomouckém kraji terénní so-
ciální službu ranou péči rodinám s dětmi 
se zdravotním postižením od narození 
do sedmi let s ohledem na individuální 
potřeby každého klienta. 

Webové stránky

www.ranapecezlin.cz

Citát

„Díky realizaci projektu došlo u dětí 
k většímu rozvoji sebeobsluhy, vě-
domostí, motoriky a mohly být umístěny 
do školek a základních škol. Rodiny si 
začaly řešit své problémy pomocí svých 
vlastních sil, staly se méně závislé na 
institucích a dalších orgánech. Některé 
z nich se začaly věnovat aktivitám, 
které do té doby považovaly za zcela 
nemožné – např. jet s dítětem s au-
tismem na dovolenou.“ 

(Dagmar Machová, předsedkyně spolku)
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Zlínský kraj

CÍL PROJEKTU

Zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření po-
skytovaných služeb a zajištění lepší infor-
movanosti o environmentálních tématech 
a naplňování základních principů udržitelného 
rozvoje vytvořením vhodného a odpovídající-
ho zázemí na realizaci EVVO, poradenských 
a informačních služeb ve valašskomeziříčském 
regionu. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zvýšení samostatnosti a nezávislosti rodin při 
péči o postižené dítě
 › 400 konzultací v rodinách zaměřených na 

podporu rodin, vývojové úrovně jednot-
livých dětí, naslouchání rodičům, sdílení 
jejich problémů, přímou práci s dítětem 
a nácvik nových dovedností

 › využití metody „videotrénink interakcí“ 
v 6 rodinách, při které terapeut používá 
videozáznam běžných situací v rodině s ná-
slednou analýzou 

 › využití metody „výměnný obrázkový ko-
munikační systém“ v 10 rodinách s dítětem 
s poruchou autistického spektra, při které 
se rodiče učí se svým dítětem komunikovat 
a dorozumět se, děti mohou vyjádřit své 
potřeby

 › využití metody „PORTAGE“ ve 22 rodinách 
zaměřené na rozvoj motoriky, sebeobsluhy, 
řeči, komunikace a socializace 

 › zakoupení a půjčování hraček a pomůcek

Zlepšení situace rodin a zvýšení motivace 
rodičů
 › 2 setkání rodin s dětmi v hipocentru v Kory-

čanech pro 25 rodin
 › 3 rehabilitační plavání pro 30 rodin
 › 6 psychoterapeutických sezení s psycho-

logem ve středisku
 › 2 setkání s ukázkou canisterapie ve středis-

ku pro 8 rodin 
 › 7 seminářů pro rodiče na téma komunikace 

s úřady, asertivní jednání – prosazování 
práv a zájmů rodiny 

 › zprostředkování 132 kontaktů na odborné 
pracovníky – rehabilitační pracovník, dětský 
neurolog, dětský psychiatr, speciální mateř-
ské školky a školy, SPC, logoped apod. 

 › poskytnutí bezplatného poradenství 
(180 konzultací), se zaměřením na možnosti 
rodin v získávání finančních příspěvků, 
řešení různých sociálních situací v rodinách 
apod. 

Vzdělávání zaměstnanců 
 › účast pracovnic organizace na seminářích 

zaměřených na alternativní komunikaci 
a práci s dětmi s autismem, dokumentaci 
klientů, komunikaci v rodině, psychohygi-
enu, prevenci syndromu vyhoření, apod.

Zajištění materiálního vybavení
 › vybavení místnosti pro přímou práci s klienty
 › nákup didaktických pomůcek

Komunikovat znamená žít
Název projektu Příjemce

Středisko rané péče Educo Zlín, z. s.

Výše podpory

1 320 325 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2013 – březen 2015

Místo realizace

Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Něco málo o realizátorovi

Posláním organizace je poskytovat ve 
Zlínském a Olomouckém kraji terénní so-
ciální službu ranou péči rodinám s dětmi 
se zdravotním postižením od narození 
do sedmi let s ohledem na individuální 
potřeby každého klienta. 

Webové stránky

www.ranapecezlin.cz

Citát

„Pro cílovou skupinu bylo velkým příno-
sem zvýšení odborných znalostí rodičů, 
ať už prostřednictvím poskytování me-
todického vedení ohledně vývoje dítěte 
nebo poskytováním školského a soci-
álního poradenství při řešení aktuálních 
situací v jednotlivých rodinách.“

(Dagmar Machová, předsedkyně spolku)
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CÍL PROJEKTU

Vytvoření Interpretačního plánu CHKO Bílé 
Karpaty a příprava podmínek pro jeho realiza-
ci a šetrnou interpretaci přírodního a kul-
turního dědictví (včetně modelových aktivit) 
a zvýšení kvality průvodcovských služeb. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Interpretační plán CHKO Bílé Karpaty 
 › výběr odborného poradce
 › analýza stávající interpretace a potenciálu 

pro interpretaci v území – sběr dostupných 
dat na území CHKO Bílé Karpaty zahrnující 
rozsáhlou práci v terénu

 › obecná koncepční část Interpretačního 
plánu – příprava hlavních sdělení o Bílých 
Karpatech, práce se sesbíranými daty, 
konzultace s dotčenými subjekty – Správa 
CHKO, zástupci obcí, mikroregiony, MAS, 
instituce a organizace realizující interpretaci 
místního dědictví, včetně NNO a zástupců 
subjektů z oblasti cestovního ruchu

 › příprava modelových interpretací – se zapo-
jením místních lidí byly připravovány a od-
borným poradcem konzultovány modelové 
interpretace (modelová exkurze, průvodce 
k naučné stezce, beetaggová stezka, série 
interpretačních článků v regionálním tisku)

 › vytvoření elektronické i tištěné verze in-
terpretačního plánu 

 › prezentace plánu a jeho postupná dis-
tribuce – plán obdrželi jako první průvodci, 
držitelé osvědčení Místní průvodce v Bílých 
Karpatech 

Příprava průvodců pro kvalitní průvod-
covskou službu
 › vytipování a oslovení stávajících průvodců 

a potenciálních zájemců o školení průvodců
 › příprava sylabu školení ve spolupráci 

s odborným poradcem a zajištění odborných 
lektorů 

 › účastníci absolvovali tyto části školení: 
Interpretace a průvodcovské dovednosti – 
teoretické přednášky a praktické konzultace 
v terénu, Základy první pomoci, Příroda 
Bílých Karpat, Krajina Bílých Karpat, Etno-
grafie Bílých Karpat, Historie Bílých Karpat 
a Ochrana přírody

 › zakončení školení psaným testem a ústní 
zkouškou, 22 úspěšných absolventů získalo 
osvědčení Místní průvodce Bílých Karpat 

Setkání Správy CHKO, obcí, informačních 
center a průvodců
 › uspořádání 2 setkání ve spolupráci se 

Správou CHKO Bílé Karpaty s cílem pre-
zentovat účel a postup realizace přípravy 
Interpretačního plánu CHKO Bílé Karpaty 
i rozvoj průvodcovské služby

Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty
Název projektuPříjemce

Vzdělávací a informační středisko 
Bílé Karpaty, o. p. s.

Výše podpory

1 100 000 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

CHKO Bílé Karpaty

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

CHKO 
Bílé Karpaty

Něco málo o realizátorovi

Obecně prospěšná společnost Vzdělávací 
a informační středisko Bílé Karpaty se 
zabývá environmentálním vzděláváním, 
výchovou a osvětou v oblasti jihovýchodní 
Moravy (včetně CHKO Bílé Karpaty) od 
roku 1997. Přestože sídlo organizace je 
v Jihomoravském kraji, 3 km za hranicí 
Zlínského kraje, 70 % aktivit a služeb, 
včetně služeb průvodcovských, organiza-
ce v současné době realizuje a poskytuje 
na území Zlínského kraje. 

Webové stránky

www.bilekarpaty.cz/vis

Citát

„Po absolvování kvalitního školení 
průvodců zůstávají průvodci nadále 
v kontaktu a navzájem se informují 
o možnostech dalšího vzdělávání. 
Motivací je také skutečnost, že prů-
vodcovství je pro mnohé z nich zdrojem 
příjmů, které v některých případech 
přispívají i k finanční udržitelnosti jejich 
organizace.“ 

(Marie Petrů, ředitelka střediska)
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CÍL PROJEKTU

Zvyšování kvality poskytovaných služeb 
v oblasti živé a neživé interpretace místního 
dědictví v CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském 
kraji prostřednictvím založení Centra pro 
interpretaci místního dědictví, jehož hlavním 
cílem je koordinace interpretačních ak-
tivit, vzdělávání realizátorů interpretace 
prostřednictvím kurzů pro průvodce, bench-
markingů a dílen v oblasti neživé interpretace, 
organizace pravidelných setkání interpretáto-
rů za účelem síťování, sdílení inspirace a kon-
cepční práce s „Interpretačním plánem CHKO 
Bílé Karpaty“ a nabídka odborných konzultací.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rozvoj terénní průvodcovské služby v Bílých 
Karpatech – kurz pro průvodce
 › oslovení stávajících průvodců a potenci-

álních zájemců o školení průvodců
 ›  příprava sylabu školení a zajištění od-

borných lektorů
 ›  účastníci postupně absolvovali 4 tematická 

školení („Organizace a marketing služby“, 
„Komunikační dovednosti průvodce“, „Ko-
munikace s médii“, „Zdravověda“) a 7 ex-
kurzí po regionech Bílých Karpat

 ›  předání osvědčení „Místní průvodce Bílých 
Karpat“ 11 úspěšným účastníkům školení 

 › ustavení Centra pro interpretaci místního 
dědictví

Benchmarking (porovnávání a měření produk-
tů, procesů a metod)
 › pro organizace nabízející průvodcovské 

služby v Bílých Karpatech byly zor-
ganizovány 2 benchmarkingové výjezdy 
(pro 10 účastníků a facilitátora) – u Slavo-
nické renesanční, o. p. s. a u GOOD PRAGUE 
TOURS, s. r. o.

 › podklady z exkurzí byly následně zpracová-
ny do dokumentu „Implementace zkušenos-
tí z benchmarkingu“

Dílny k přípravě specifických forem neživé 
interpretace
 › pro realizátory interpretací v Bílých Karpa-

tech bylo zorganizováno 5 dílen neživé 
interpretace – „Questing“, „Stezky a pane-
ly“, „Tištěné materiály, kešky a QR kódy“, 
„Expozice“

Setkání průvodců a realizátorů interpretace 
na území CHKO Bílé Karpaty
 › organizace 2 setkání pro výměnu zkušeností 

a informací o stavu interpretace v různých 
částech CHKO, aktuálních realizacích, vývoji 
návštěvnosti a využití „Interpretačního 
plánu CHKO Bílé Karpaty“

Interpretace místního dědictví 
v CHKO Bílé Karpaty

Název projektu Příjemce

Vzdělávací a informační středisko 
Bílé Karpaty, o. p. s.

Výše podpory

1 113 300 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

únor 2014 – březen 2015

Místo realizace

CHKO Bílé Karpaty

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

CHKO 
Bílé Karpaty

Něco málo o realizátorovi

Obecně prospěšná společnost Vzdělávací 
a informační středisko Bílé Karpaty se za-
bývá environmentálním vzděláváním, vý-
chovou a osvětou v oblasti jihovýchodní 
Moravy (včetně CHKO Bílé Karpaty) od 
roku 1997. Přestože sídlo organizace je 
v Jihomoravském kraji, 3 km za hranicí 
Zlínského kraje, 70 % aktivit a služeb, 
včetně služeb průvodcovských, organiza-
ce v současné době realizuje a poskytuje 
na území Zlínského kraje. 

Webové stránky

www.bilekarpaty.cz/vis

Citát

„Realizace projektu vyžadovala in-
tenzivní zapojení do odborných činností, 
například při přípravě plánu činnosti 
centra či přípravě vzdělávacích akcí – 
tedy jednotlivých školení a dílen. Tím 
jsme získali velmi cenné know-how 
v oblasti interpretace místního dědictví, 
částečně i participativního plánování 
a organizace.“

(Marie Petrů, ředitelka střediska)
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CÍL PROJEKTU

Poskytnutí srozumitelných a aktuálních infor-
mací o konkrétních environmentálně šetrných 
technologiích a postupech, motivace cílové 
skupiny k environmentálně šetrnému způsobu 
chování a poskytnutí podkladů pro další rozvoj 
modelových projektů v Hostětíně jakožto 
základny pro EVVO.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vytvoření a standardizace nabídky doplň-
kových programů EVVO
 › vytvoření inovované exkurze modelovými 

projekty v Hostětíně
 › 4 tematické přednášky
 › vytvoření programu pro rodiče s dětmi, 

dobrovolnického modulu a terénních 
praktik

 › vytvoření nabídky studentských prací 
a praxí 

 › pilotní ověření nových programů – celkem 
pro 314 osob

 › zakoupení sady pomůcek potřebných pro 
programy EVVO

 › vytvoření databáze 40 lektorů
 › proškolení 10 lektorů EVVO
 › vytvoření propagačního plánu

 

Srozumitelné a atraktivní zpřístupnění infor-
mací z modelových projektů udržitelného 
rozvoje v Hostětíně
 › přestrukturované a doplnění webové 

stránky
 › 13 mediálních výstupů
 › 5 akcí k rozvoji modelových projektů (se-

tkání, exkurze), účast celkem 30 osob

Rozvoj ekoporadenství v Centru Veronica 
Hostětín
 › vyškolení 2 ekoporadců
 › vybudování místní informační základny

Monitoring a zpřístupnění získaných dat 
cílovým skupin
 › vytvoření odborného návrhu optimalizace 

modelového projektu a jeho zveřejnění
 › vytvoření online aplikace ke sledování 

výkonu fotovoltaické elektrárny, výtopny 
a spotřeby energií v pasivním domě

 › 5 akcí k rozvoji modelových projektů (se-
tkání, exkurze) pro 30 účastníků

 › ukázková výsadba mokřadních rostlin 
(vč. infotabule pro návštěvníky)

Slova hýbají, příklady táhnou: modelové 
projekty udržitelného rozvoje jako zdroj 
vzdělávání a motivace

Název projektuPříjemce

ZO ČSOP Veronica

Výše podpory

1 642 837 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Hostětín, okres Uherské Hradiště

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Hostětín

Něco málo o realizátorovi

Svou expertní a vzdělávací činnos-
tí poskytuje interpretaci odborných 
environmentálních témat. Působí v Brně 
a v Hostětíně, zabývá se jak městským, 
tak venkovským prostředím. Aktivity roz-
víjí v širokém záběru od místního detailu 
po mezinárodní souvislosti „z Hostětína 
po Evropu“. Veronica vydává od roku 
1986 stejnojmenný environmentálně kul-
turní časopis, založila a rozvíjí ekologické 
poradenství v České republice a vybu-
dovala Centrum Veronica Hostětín, kde 
ověřuje teoretické poznatky na mode-
lových projektech udržitelného rozvoje.

Webové stránky

www.veronica.cz

Citát

„Naše organizace se nachází ve ven-
kovském prostředí s problematickým 
vztahem k trhu práce – není jednoduché 
nalézt kvalitní pracovníky a dochází 
k jejich fluktuaci. Díky projektu jsme 
stabilizovali nabídku našich služeb tak, 
aby i v této situaci mohli noví pracovníci 
ihned převzít zodpovědnost za realizaci 
programů EVVO.“ 

(Hana Machů, projektová manažerka)
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Podpora místní ekonomiky v obci Hostětín 
a regionu Bojkovsko a podpora udržitelnosti 
činností organizace. Projekt má čtyři klíčové 
aktivity: „Centrum Veronica jako aktér místní 
ekonomiky“, „EVVO – poutavě a nevtíravě“, 
„Vybavení pro nové programy“ a „Kroky k udr-
žitelnosti.“ 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Centrum Veronica jako aktér místní ekono-
miky
 › analýza spotřebitelského chování Centra 

Veronica, vč. analýzy potřeb, soupisu regi-
onálních výrobců a poskytovatelů služeb, 
analýzy legislativních i psychologických 
bariér prodeje ze dvora a manuálu prodeje 
a nákupu ze dvora 

 › seminář o místní ekonomice a podmín-
kách prodeje ze dvora pro veřejnost (účast 
86 osob)

 › 20 scénářů doplňkových aktivit
 › 138 ověření scénářů doplňkových aktivit
 › 1 ceník výrobků a služeb regionu, strategie 

propagace a logistika prodeje

EVVO – poutavě a nevtíravě
 › 2 scénáře kurzu pečení a vaření včetně 

seznamu lektorů – řemeslníků a dalších
 › 34 účastníků pilotního ověření kurzu pečení 

a vaření
 › 13 pomůcek pro EVVO (včetně hvězdářského 

dalekohledu, polního triedru apod.)

Kroky k udržitelnosti
 › 1 aktualizace strategického plánu
 › 1 zpracovaná nabídka programů a doplň-

kových aktivit centra
 › cenové kalkulace jednotlivých služeb 

a balíčků včetně systému přípravy nabídky 
na klíč

 › nový objednávkový systém na webu
 › 12 zaměstnanců Centra Veronica ab-

solvovalo tréninkové programy v oblasti 
měkkých dovedností 

 › leták s nabídkou služeb pro cílové skupiny
 › 1 nový koncept propagace 
 › sada výtvarných návrhů pro propagační 

předměty a publikace

Hostětínskou cestou: rozvojem místní 
ekonomiky k udržitelnosti organizace 
i regionu

Název projektu Příjemce

ZO ČSOP Veronica

Výše podpory

1 358 517 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2013 – duben 2014

Místo realizace

Hostětín, okres Uherské Hradiště

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Hostětín

Něco málo o realizátorovi

Ekologický institut Veronica je profe-
sionální pracoviště Základní organiza-
ce Českého svazu ochránců přírody 
Veronica. Svou expertní a vzdělávací 
činností poskytuje interpretaci odborných 
environmentálních témat. Působí v Brně 
a v Hostětíně, zabývá se jak městským, 
tak venkovským prostředím. Aktivity roz-
víjí v širokém záběru od místního detailu 
po mezinárodní souvislosti „z Hostětí-
na po Evropu“. Posláním je podpora 
šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím 
přírodním i kulturním hodnotám. 

Webové stránky

www.veronica.cz

Citát

„Začali jsme více komunikovat i s výrob-
ci a řemeslníky v regionu a spolu s nimi 
a našimi odborníky jsme připravili nové 
doplňkové programy, kurzy a aktivity, 
které nám umožnily rozšířit nabídku 
našich služeb a udržet tak návštěvníky 
Centra v regionu déle.“ 

(Marie Křiváková, ředitelka Centra Vero-
nica Hostětín)



ZO ČSOP Veronica

Slova hýbají, příklady 
táhnou (modelové projekty 

udržitelného rozvoje jako 
zdroj vzdělávání a motivace)

Hnutí Duha Olomouc

Ochrana velkých šelem 
v dlouhodobé perspektivě



Severomoravské 
regionální sdružení 
ČSOP

Valašské ekocentrum – 
rekonstrukce

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
v  ČR, klub AuXilium

Centrum pro podporu rodin 
pečujících o blízké osoby 
s handicapem

Zlínský kraj: 
Fotopříloha



NA CESTĚ, z. s.

Cesty k rozvoji a růstu

Diakonie ČCE – středisko 
Vsetín

Na cestě za rozvojem

Středisko rané péče Educo Zlín, o. s.

Komunikovat znamená žít



Diakonie ČCE – středisko ve 
Valašském Meziříčí

Udržitelný rozvoj denního 
stacionáře: lépe a více pro 
klienty

Arnika – Centrum pro 
podporu občanů

Ochrana alejí pro rozvoj 
regionů Moravy

DOMINO cz, o. p. s.

Mraveniště



ČSOP Salamandr

Lidé pro přírodu Beskyd



Vzdělávací a informační 
středisko Bílé Karpaty, 
o. p. s. 

Průvodcovství v CHKO Bílé 
Karpaty

Diakonie ČCE – středisko 
Vsetín

Na cestě za rozvojem



„Nelze chránit například mokřad uprostřed luk a nevšímat si toho, co se s loukami 
děje a jak se na nich hospodaří. A tak kromě mokřadu pečujeme o louky, ty nepotřebují 
mulčování jako doposud, ale senoseč. Uděláme senoseč a máme seno. Sena je mnoho, 
potřebujeme ovci, kozu. Ty si se senem poradí, ale co s hnojem? Tak uděláme z hnoje 
kompost a spotřebujeme jej v obnovovaném sadu. Ty stromy tak dobře rostou – co zkusit 
záhon a na něm byliny, zeleninu, koření, do sadu patří také včely. A než se nadějete je 
z vás poloviční chovatel, pěstitel, prostě poloviční zemědělec a máte místní produkt. 
Jablko, hrušku, med, jehněčí, kůzlečí, seno, kompost, sazenice, semena. A ještě k tomu 
(aby toho nebylo málo) legislativní předpisy. Najednou nevystačíte s příručkou ochrany 
obojživelníků, musíte se naučit spoustu věcí. Pečo vat o zvířata, rostliny, prodávat na 
trhu, stáčet med a vyrábět z mléka sýr, přemýšlet o místní ekonomice.“

—  Lumír Kuchařík, koordinátor projektu Komunitní zahrady



Přehled podpořených projektů:
Moravskoslezský kraj
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Moravskoslezský kraj

CÍL PROJEKTU

Přispět k uchování biodiverzity a stability 
krajiny prostřednictvím zajištění a zkvalitnění 
služeb záchranné stanice v Bartošovicích. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Provoz záchranné stanice a zajištění zá-
chranných programů v nových legislativních 
podmínkách
 › vyčlenění 2 pracovníků organizace 

výhradně na provoz záchranné stanice 
a vyloučení dobrovolníků pro přímou práci 
se zvířaty v souladu s novou legislativou

 › nákup nového vozidla splňujícího veteri-
nární podmínky pro převoz zvířat

 › vytvoření podmínek pro vedení adminis-
trativy související s evidencí příjmů, zásahů 
a transferů ohrožených zvířat

 › zajištění záchranných projektů ohrožených 
druhů (v regionu stanice) – sýček obecný 
a sova pálená včetně vypuštění několika 
desítek mláďat

 › pokračování záchranného projektu „Ná-
vrat orla skalního do ČR“ – monitoring 
vypuštěných jedinců, ochrana hnízdních 
teritorií a další managementové zásahy

 › vybudování nové voliéry, z které byly vy-
puštěny 4 mláďata orlů skalních

 › dohledávání hnízdních teritorií orlů 
skalních, zaznamenáno úspěšné hnízdění 
v Oderských vrších s 1 mládětem – první 
orel skalní narozený ve volné přírodě ČR po 
více než 100 letech

Posílení marketingového řízení organizace – 
vytvoření strategie péče o sponzory 
 › nově vytvořeno pracovní místo pro fundrai-

sing (0,5 úvazku) 
 › nastartování nového systému práce s dárci 

a sponzory pro dlouhodobou udržitelnost 
ochranářských aktivit organizace 

 › vydání nových propagačních materiálů s 
tématikou záchranných programů a handi-
capovaných zvířat

 › zpracování a podání několika projektových 
žádostí

 

Druhová ochrana přírody v podmínkách 
záchranné stanice

Název projektuPříjemce

ZO ČSOP Nový Jičín

Výše podpory

1 750 723 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

červenec 2011 – červen 2013

Místo realizace

Moravskoslezský kraj – mimo Rýmařov 
a Bruntál
Zlínský kraj – v okrese Vsetín a na území 
obce Bystřice pod Hostýnem
Olomoucký kraj – na území měst Hranice 
a Lipník nad Bečvou

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

ZO ČSOP Nový Jičín je občanským sdru-
žením zaměřeným na ochranu přírody 
a ekologickou výchovu a osvětu. Provo-
zuje záchrannou stanici pro volně žijící 
živočichy a centrum ekologické výchovy 
v Bartošovicích.

Webové stránky

www.csopnj.cz 

Citát

„Projekt výrazně přispěl k stabilizaci 
nově vznikající populace orlů skalních 
a díky probíhajícímu záchrannému 
programu sýčka obecného je naše 
zájmová oblast jednou z mála hnízdních 
lokalit na území ČR.“ 

(Petr Orel, vedoucí záchranné stanice)
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Moravskoslezský kraj

CÍL PROJEKTU
Zvýšení dostupnosti hospicových služeb 
prostřednictvím komplexního systému hospi-
cové a paliativní péče poskytované Charitou 
Ostrava. Dojde ke zvýšení úrovně technicko-
materiální základny a zvýšení počtu pracovní-
ků, což napomůže k uspokojení potřeb většího 
počtu uživatelů služeb a také k lepšímu infor-
mování veřejnosti o paliativní a hospicové péči.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Posílení PR a fundraisingu
 › vytvoření nové fundraisingové strategie
 › podání 15 žádostí do nadačních fondů, 

nadací a k dalším donátorům
 › propagace nabídky komplexu charitních 

hospicových služeb pomocí 5 typů propa-
gačních materiálů (celkem 5 000 ks letáků)

Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek 
 › pořízeno 41 ks kompenzačních pomůcek 

a zdravotnické techniky (7 ks polohovacích 
postelí, 10 ks mechanických vozíků, 10 ks 
toaletních židlí, 3 ks koncentrátorů kyslíku, 
4 ks elektrických odsávaček, 4 ks sedáků do 
vany, 3 ks zvedáků do vany)

Rozšíření poskytování terénních služeb mobil-
ního hospice 
 › rozšíření personálu o jedno pracovní místo 

registrované zdravotní sestry (0,5 úvazku)
 › 376 návštěv zdravotní sestry
 › rozšíření vozového parku mobilního hospice 

o 2 nové vozy

Rozvoj charitních hospicových služeb 
na území města Ostravy

Název projektu Příjemce

Charita Ostrava

Výše podpory

1 811 109 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Ostrava

Zlín

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Filozofie Charity vychází z křesťanského 
chápání světa a člověka jako neopakova-
telné bytosti se svou důstojností. Nabízí 
sociální, sociálně-zdravotní a zdravotní 
služby především seniorům, lidem 
bez domova, matkám s dětmi v tísni, 
ohroženým dětem a mládeži, osobám se 
zdravotním postižením, lidem nevyléči-
telně nemocným v terminálním stádiu 
života, osobám s duševním onemocně-
ním, lidem v tíživé životní situaci a dalším 
lidem, kteří to potřebují. 

Webové stránky

www.ostrava.charita.cz

Citát

„Vybudováním hospice a propojením 
všech zmiňovaných služeb směřuje Cha-
rita Ostrava k dosažení důležitého cíle, 
který se pomalu dostává do povědomí 
společnosti: začlenit umírání a smrt 
jako přirozenou součást lidského života 
do rodinného společenství.“ 

(Ondřej Zuchnický, projektový manažer)
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Moravskoslezský kraj

CÍL PROJEKTU

Rozvoj činností Charitního střediska Michala 
Magone – nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež se zaměřením na klubové aktivity 
zejména pro mladé lidi. Součástí projektu 
je rovněž zajištění bezpečného prostoru pro 
děti a mládež docházející do nízkoprahového 
centra, a to prostřednictvím výměny oken 
v celém objektu. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Stavební úpravy a vybavení
 › úprava místnosti dříve sloužící jako sklad 

na „Oranžovou klubovnu“ pro realizování 
individuální práce s uživateli služby

 › Vybavení místnosti novým nábytkem (stůl, 
skříň, 8 židlí, PC stůl) a novou elektronikou 
(LED TV, herní konzole X-BOX, hry na 
X-BOX, hudební minivěž)

 › úprava vestibulu Charitního střediska, ve 
kterém probíhá část činností a zároveň je 
zde místo vyhrazené pro informace o ak-
tivitách a pro informační letáky

 › výměna oken v budově Charitního střediska 
Michala Magone

 › zateplení fasády objektu

Hudební zkušebna
 › pořízení zvukové izolace pro zkvalitnění 

soužití s obyvateli okolních domů a pro 
umožnění pravidelnějšího využívání zku-
šebny

 › zakoupení chybějícího vybavení umožňující 
aktivní zapojení více uživatelů do hudebních 
aktivit

KLAB4U
 › realizace nízkoprahových aktivit pro mladé 

lidi ve věku 15–18 let prostřednictvím in-
dividuální komunikace s klienty, kulturních 
programů, besed a přednášek, tvůrčích 
aktivit, sportovních aktivit, výletů a zážit-
kových akcí

 › zapojení pracovníků a uživatelů služby do 
programu Dofe Award

Bezpečné místo pro děti a mládež
Název projektuPříjemce

Charita Ostrava

Výše podpory

1 240 602 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

prosinec 2013 – březen 2015

Místo realizace

Ostrava

Zlín

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Filozofie Charity vychází z křesťanského 
chápání světa a člověka jako neopakova-
telné bytosti se svou důstojností. Nabízí 
sociální, sociálně-zdravotní a zdravotní 
služby především seniorům, lidem 
bez domova, matkám s dětmi v tísni, 
ohroženým dětem a mládeži, osobám se 
zdravotním postižením, lidem nevyléči-
telně nemocným v terminálním stádiu 
života, osobám s duševním onemocně-
ním, lidem v tíživé životní situaci a dalším 
lidem, kteří to potřebují. 

Webové stránky

www.ostrava.charita.cz

Citát

„Cílem služby střediska je vytváření 
motivujícího a bezpečného prostoru, kde 
se děti a mládež mohou setkat se svými 
kamarády a také navázat nová přátel-
ství – předcházení vyloučení jedince ze 
společnosti.“ 

(Ondřej Zuchnický, projektový manažer) 
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Moravskoslezský kraj

CÍL PROJEKTU

Zvýšení účinné ochrany životního prostředí 
prostřednictvím právního ekoporadenství 
občanům a sdružením, které řeší environ-
mentální problémy.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Poskytování základního právního poradenství
 › poskytnutí 350 individuálních rad a konzul-

tací
 › 12 manuálů právních informací
 › 24 měsíčníků právních dotazů 
 › tisk publikace „Průvodce povolováním 

staveb“

Rozšiřování povědomí o možnostech řešení 
problémů v životním prostředí právní cestou
 › vydání 2 tiskových zpráv
 › vytvoření webového formuláře umožňující-

ho vyhledání odpovědí a vložení dotazů do 
poradny 

 › vytvoření 6 modelových případů partnerů, 
které jsou prezentovány v mapě případů na 
webu www.frankbold.org

 › vypracování a rozeslání 10 vypracovaných 
manuálů právních dotazů

Poskytování rozšířeného právního poraden-
ství 
 › navázání spolupráce se 7 partnery z dot-

čených krajů 
 › poskytnutí celkem 40 dní managementu 

případu pro 7 partnerů projektu 
 › 14 konzultačních schůzek pro partnery 
 › 4 právní školení pro partnery 
 › společné setkání partnerů 13. 4. 2013 

v Ostravě

Satelity právního ekoporadenství
Název projektu Příjemce

Frank Bold Society

Výše podpory

731 114 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2011 – duben 2013

Místo realizace

Ostravice, Ostrava, Valašské Meziříčí, 
Olomouc, Frenštát pod Radhoštěm

Zlín

Vsetín

Kroměříž

Přerov
Prostějov

Nový Jičín

OstravaKarviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Ostravice

Frenštát
pod Radhoštěm

Valašské
Meziříčí

Olomouc

Něco málo o realizátorovi

Frank Bold Society (dříve Ekologický 
právní servis) je nevládní nezisková or-
ganizace právníků hájících práva občanů 
a životního prostředí v České republice. 
Cílem Frank Bold Society je eliminovat 
případy nezákonného a nekorektního 
rozhodování úřadů ve věcech ochrany 
životního prostředí a pomáhat lidem 
v přístupu k soudům prostřednictvím 
bezplatné právní pomoci, zvyšovat právní 
vědomí veřejnosti a prosazovat odpo-
vědnost nadnárodních korporací.

Webové stránky

www.frankbold.org 

Citát

„Jednotlivec či sdružení jednotlivců 
nejsou schopni bez poskytnutí právní 
pomoci při prosazování práva na 
ochranu životního prostředí uspět.“ 

(Hana Sotoniaková, právnička Frank Bold 
Society)
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Moravskoslezský kraj

CÍL PROJEKTU

Zvýšení účinné ochrany životního prostředí 
prostřednictvím právního ekoporadenství 
subjektům z Moravskoslezského, Zlínské-
ho a Olomouckého kraje, které řeší dílčí 
environmentální problémy, a tyto aktivní 
subjekty spojovat a posilovat za účelem vzniku 
uvědomělé občanské společnosti složené 
z informovaných občanů a grassrootových 
lokálních iniciativ.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Základní environmentální právní poradenství
 › poskytnutí 200 individuálních právních rad 

a konzultací na dotazy
 › vytvoření 15 manuálů právních informací
 › 12 měsíčníků právních dotazů
 › 2 právní podání pro klienty
 › vybudování fungující poradny v ostravské 

pobočce, která funguje každý pátek 

Komplexní environmentální právní poraden-
ství 
 › poskytnutí 300 hodin rozšířeného právní-

ho poradenství partnerským neziskovým 
organizacím (Terra Natura, Občané Karviné 
proti těžbě a Naše Beskydy) 

 › 2 školení pro NNO partnery
 › účast na 10 konzultačních návštěvách 

a 4 lokálních akcích

 › vytvoření webového formuláře umožňující-
ho vyhledání odpovědí a vložení dotazů do 
poradny 

 › příprava 2 textů o nových partnerech 
a jejich případech 

 › Posílení právního ekoporadenství zapojením 
studentů do případů partnerů  

 › zapojení 5 studentů do kontinuální práce na 
případech partnerů z dotčených krajů 

Mediální osvěta široké veřejnosti
 › 8 medializací případů partnerů z krajů 
 › propagace případů partnerských NNO 

Aktivity zaměřené na zajištění udržitelnosti 
činností organizace 
 › vybavení poradenské kanceláře ostravské 

pobočky
 › jazykový kurz, školení soft-skills a super-

vize psychologa pro realizační tým
 › zakoupení právní literatury
 › vypracování akčního plánu rozvoje ostrav-

ské pobočky
 › vypracování plánu propagace, marketingo-

vé strategie a strategie péče o dárce
 › zpracování 4 e-bulletinů (newsletterů) pro 

Občany 2.0, videospot Občana 2.0
 › sestavení databáze dárců a sympatizantů

Posílení a rozvoj environmentálního 
právního poradenství

Název projektuPříjemce

Frank Bold Society

Výše podpory

1 739 034 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2012 – duben 2014

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Frank Bold Society (dříve Ekologický 
právní servis) je nevládní, nezisková or-
ganizace právníků hájících  práva občanů 
a životního prostředí v České republice. 
Cílem Frank Bold Society je eliminovat 
případy nezákonného a nekorektního 
rozhodování úřadů ve věcech ochrany 
životního prostředí a pomáhat lidem 
v přístupu k soudům prostřednictvím 
bezplatné právní pomoci, zvyšovat právní 
vědomí veřejnosti a prosazovat odpo-
vědnost nadnárodních korporací. 

Webové stránky

www.frankbold.org

Citát

„I přes odpor občanů jsou nezákonně 
povolovány stavby nebo plánovány 
obrovské průmyslové zóny v blízkosti 
lidí, vodních zdrojů nebo cenné přírody, 
káceny dřeviny, používány nedosta-
tečné a znečišťující technologie apod. 
Bohužel je tento stav způsobován také 
nízkou informovaností běžných občanů 
o možnostech řešit environmentální 
problémy právní cestou.“ 

(Hana Sotoniaková, právnička Frank Bold 
Society)
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Zajištění ochrany životního prostředí pomocí 
podpory aktivního občanství v dotčených regi-
onech. Hlavními nástroji jsou právní osvěta 
občanů a rozšiřování povědomí o možnostech 
veřejnosti zapojovat se do environmentálního 
rozhodování a veřejných záležitostí, navazující 
právní poradenství občanům, systematická 
právní a odborná podpora lokálních iniciativ 
aktivně řešících kauzy veřejného zájmu a sou-
visející práce s mladými studenty práv.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Právní ekoporadenství a systematická podpo-
ra lokálních partnerů 
 › 154 právních rad klientům poradny z dot-

čených krajů
 › právní podpora lokálním partnerům 

v kauzách veřejného zájmu (150 hodin)
 › 8 konzultačních schůzek s partnery (část 

z nich za účasti odpovědných stážistů) 
 › 2 pozvánky do komunikační platformy, 

5 pomocí s medializací a 1 školení 
 › dohromady 16 akcí z „Banky nadstandartní 

odborné podpory“

Šíření právní osvěty: nová generace aktivních 
občanů v MS, ZL a OL kraji 
 › provozování on-line webové poradny v prů-

běhu projektu

 › 10 aktualizovaných právních manuálů 
přístupných on-line

 › 3 000 ks tištěných právních manuálů ve 
dvou druzích

 › rozeslání elektronické verze 2 graficky 
zpracovaných právních manuálů 

 › účast na 2 lokálních akcích v MS, OL a ZL 
kraji

 › 11 zpravodajů Občana 2.0
 › 5 elektronických newsletterů s právními 

radami a tipy distribuovaných Občanům 2.0 
v MS, OL, ZL kraji 

 › 1 banner „staňte se Občanem 2.0“ na 
webových stránkách 5 lokálních partnerů 

 › 5 886 prokliků na stránky díky online 
kampani projektu Občan 2.0 zacílené na 
občany z MS, ZL, OL kraje 

Společné setkání partnerů a Občanů 2.0
 › setkání se zúčastnilo 13 partnerů a 7 Ob-

čanů 2.0 z dotčených krajů, 3 právníci Frank 
Bold, 6 stážistů Frank Bold a 2 hosté – ex-
perti s vlastním výstupem/příspěvkem

 › zapojení stážistů do právní podpory občanů 
 › dvoudenní právní vstupní školení pro nové 

stážisty 
 › společné právní porady jednou za dva 

měsíce (celkem 20 setkání po dobu trvání 
projektu)

 › 188,75 hodin odpracovaných stážisty na 
kauzách partnerů 

Podporou aktivního občanství k ochraně 
životního prostředí

Název projektu Příjemce

Frank Bold Society

Výše podpory

1 268 072 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

prosinec 2013 – únor 2015

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Frank Bold Society (dříve Ekologický 
právní servis) je nevládní, nezisková or-
ganizace právníků hájících práva občanů 
a životního prostředí v České republice. 
Cílem Frank Bold Society je eliminovat 
případy nezákonného a nekorektního 
rozhodování úřadů ve věcech ochrany 
životního prostředí a pomáhat lidem 
v přístupu k soudům prostřednictvím 
bezplatné právní pomoci, zvyšovat právní 
vědomí veřejnosti a prosazovat odpo-
vědnost nadnárodních korporací.

Webové stránky

www.frankbold.org

Citát

„Díky naší právní i neprávní činnosti 
a práci našich 20 stážistů se podařilo 
významnou měrou přispět k tomu, aby 
se občané a partneři nebáli využít svých 
práv, zapojili se do veřejného dění a svý-
mi aktivitami a podáními (podpořenými 
naším právním know-how) chránili 
přírodu a životní prostředí v dotčených 
regionech. V některých případech jsme 
se aktivně podíleli na medializaci dané-
ho případu.“

(Libor Jarmič, právník Frank Bold Society)
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Zapojení veřejnosti do aktivní přímé ochra-
ny životního prostředí a zvýšení povědomí 
o vzácných lokalitách v Moravskoslezském, 
Olomouckém a Zlínském kraji. Projekt 
kombinuje aktivity přímé ochrany lokalit při 
naplňování plánů péče, jakož i vzdělávací 
a osvětové prvky. Zaměřuje se na oslovení 
dospělé veřejnosti v cílových krajích.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Týdny pro les a divočinu a jejich propagace
 › organizace 10 Týdnů pro les a divočinu, kte-

rých se zúčastnilo 143 lidí z cílových skupin 
(odpracovali 5 148 dobrovolnických hodin 
na ochraně přírody a krajiny vybraných 
krajů) 

 › propagace Týdnů na webových stránkách 
a sociálních sítích

Lesní vzdělávací kurz
 › organizace Lesního vzdělávacího kurzu 

(od 13. 7. do 20. 7. 2014 v obci Huslenky 
na Vsetínsku – CHKO Beskydy – pro 
23 dobrovolníků a pracovníků neziskových 
organizací

 › propagace Lesního vzdělávacího kurzu na 
webových stránkách a sociálních sítích 

Práce s médii a propagační kampaň ochrany 
přírody a krajiny
 › série 6 článků pro časopis Sedmá generace
 › vydání speciálního čísla časopisu Sedmá 

generace o měkkém turismu v cílových 
krajích

 › vydání pohlednic z fotografií z Týdnů pro les 
a krajinu 2013, 4 druhy, náklad 20 tis. ks

 › vydání 5 tiskových zpráv s celostátním do-
padem a 4 zpráv s regionálním dopadem

 › průběžná aktualizace facebooku a interne-
tových stránek Hnutí DUHA a spolupracují-
cích organizací

 › propagační články na serverech Novinky.cz, 
Ekolist a Tipy na výlet propagující hlasování 
o nejhezčí fotografii a zároveň pozvánku na 
Týdny pro les a divočinu

Aktivně pro ochranu přírody 
na Moravě

Název projektuPříjemce

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech 
Republic

Výše podpory

1 959 858 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2013 – duben 2015

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje eko-
logická řešení, která zajistí zdravé a čisté 
prostředí pro život občanů ČR. Navrhuje 
konkrétní opatření, jež sníží znečištění 
vzduchu a vody, pomohou omezit množ-
ství odpadu, chránit krajinu nebo zbavit 
potraviny toxických látek. Práce organiza-
ce zahrnuje jednání s úřady a politiky, 
návrhy zákonů, kontrolu průmyslových 
firem, pomoc lidem, rady domácnostem 
a vzdělávání, výzkum, informování novi-
nářů i spolupráci s obcemi.

Webové stránky

www.hnutiduha.cz 

Citát

„Díky projektu se nám především podaři-
lo navázat velice cenná spojenectví se 
spolupracujícími organizacemi, kterým 
jsme se stali partnery nejen v pomoci při 
aktivní ochraně přírody a krajiny, ale 
především v debatě o celkové koncepci 
ochrany daných území. To je pro nás 
velice důležitá pozice pro celkový rozvoj 
organizace a našich možností zapojovat 
se do odborných debat na toto téma na 
celorepublikové úrovni.“ 

(Eliška Kvitová, koordinátorka projektu)
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Zkvalitnění poskytování odborného sociální-
ho poradenství a poradenství pro pozůstalé, 
kteří se ocitli v krizi z důvodu blízkosti smrti 
a nemají vlastní vnitřní zdroje tuto situaci 
řešit obvyklým způsobem a za pomoci svých 
blízkých. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Přijetí nového sociálního pracovníka s ade-
kvátním vzděláním a kvalifikací

Poskytování poradenství lidem v krizi z důvo-
du blízkosti smrti
 › 274 konzultací klientům mobilního hospice
 › 92 konzultací klientům zavedené „Sociální 

poradny a poradny pro pozůstalé“
 › konzultace se týkaly zejména psychosoci-

ální péče, zprostředkování, psychologické, 
psychiatrické a duchovní péče a právní 
pomoci, poradenství ohledně výběru 
kompenzačních pomůcek, pomoc s vyři-
zováním sociálně-právních otázek (např. 
příspěvek na péči), poradenství pro pozůsta-
lé, provázení obdobím truchlení apod.

Další činnosti 
 › organizace a vedení svépomocné skupiny 

pro pozůstalé
 › školení a výběr dobrovolníků a koordinace 

jejich činnosti
 › provoz půjčovny zdravotních pomůcek
 › organizace akcí pro pozůstalé (např. mše, 

předvánoční adorace)
 › vyhledávaní dalších zdrojů financování
 › přednášková činnost a informování 

o možnostech pomoci

Zajištění odborného sociálního poradenství 
a poradenství pro pozůstalé

Název projektu Příjemce

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Výše podpory

535 464 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Ostravsko

Přerov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Něco málo o realizátorovi

Mobilní hospic Ondrášek poskytuje 
zdravotní, psychologickou, sociální 
a spirituální péči těžce nemocným lidem 
v terminálním stádiu nemoci v jejich 
domovech. Paliativní péče je zaměřená 
na snížení bolestí a příznaků nemoci, na-
bízí zkvalitnění života v jeho posledních 
stádiích a důstojné umírání. 

Webové stránky

www.mhondrasek.cz

Citát

„Klienti, kteří jsou pozůstalými, se často 
cítí ve své situaci osamoceni a reakce 
okolí bývají projevem nepochopení 
a strachu z jednání s nimi. Sociální 
pracovnice tedy napomáhala těmto kli-
entům pochopit různé reakce a postoje 
okolí a zlepšovala komunikaci s ním.“ 

(Radka Adamcová, koordinátorka Centra 
vzdělávání)
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Zvýšení ekogramotnosti rodin s dětmi 
z Moravskoslezského kraje prostřednictvím 
environmentální analýzy provozu mateřských 
center, realizovaných technických opatření 
k jejich ekologizaci, ekovýchovných programů 
a pobytů pro rodiny s dětmi. Součástí projektu 
je také posílení kapacity organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zpracování metodiky environmentálních 
analýz mateřských center 
 › zpracování metody analýzy dopadů činnosti 

mateřských center na životní prostředí 
(energetika, odpady, spotřeba energií 
a vody, apod.)

 › návrh hodnocení EVVO, včetně popisu 
návrhu potenciálních opatření, která mohou 
být použita podle charakteru a potřeb 
jednotlivých center

Zpracování environmentálních analýz čtyř 
mateřských center
 › prezentace postupu analýzy zástupcům 

center
 › obhlídky center a vyplnění úvodního dotaz-

níku, strukturované rozhovory
 › zpracování analýzy pro každé centrum

Ukázka dobré praxe – exkurze
 › organizace exkurze do Centra environ-

mentálního vzdělávání Lipka – Jezírko
 › prohlídka areálu střediska, předvedení 

programu pro předškolní děti „Příroda 
kolem nás“

Realizace vybraných opatření
 › provedení celkem 33 konkrétních opat-

ření – náhrada světelných zdrojů a svítidel, 
vybavení environmentálně vhodnými 
hračkami, vybavení zahrady ekovýchovnými 
zahradními prvky, nákup košů na tříděný 
odpad, opatření pro snížení spotřeby vody, 
nákup hliníkových folií za radiátory apod.

Sestavení ročního programu pro návštěvníky 
mateřských center
 › rešerše vhodných témat k rozpracování do 

ekovýchovných programů
 › sestavení seznamu 12 workshopů pro rodiče 

a děti s environmentální tématikou – např. 
„Za bylinkovými skřítky“, „Jedlé plevele“, 
„Podzim v přírodě“, „Masopustní zvyky 
a tradice“

 › zpracování témat dle vytvořené osnovy 
a předání mateřským centrům

 › realizace pilotní části sestaveného progra-
mu v jednotlivých centrech 

 › zhodnocení pilotní části a zapracování 
výsledků do konečné podoby celoročního 
programu

Posílení kapacity organizace
 › nábor a školení pracovníků
 › nákup relevantní literatury a metodických 

pomůcek, nákup zařízení a vybavení ne-
zbytného pro realizaci projektu

EVVO pro rodiny
Název projektuPříjemce

Eko-info centrum Ostrava

Výše podpory

1 199 693 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Ostrava, Frýdek-Místek, Malenovice, 
Havířov, Karviná

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava Karviná

Havířov

Malenovice

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Něco málo o realizátorovi

Hlavním cílem Eko-info centra Ostrava 
je ochrana životního prostředí a udr-
žitelného rozvoje. Tento cíl naplňuje 
zejména prostřednictvím zvyšování 
environmentálního vědomí veřejnosti, 
rozvojem a realizací volnočasových 
aktivit dětí, včetně předškolních, a rodičů 
s dětmi obsahujících prvky ekologické 
výchovy a environmentální osvěty. EICO 
také provozuje lesní školku Heřmánkov 
a věnuje se sociálnímu poradenství a ko-
munitní práce.

Webové stránky

www.eico.cz

Citát

„Z diskusí na workshopech i v rámci 
běžných programů MC je zřejmé, že se 
zvýšila ekologická gramotnost klientů 
center a že se podařilo rozšířit počet 
zájemců o činnosti MC prostřednictvím 
atraktivity programu a že se tak rozší-
řilo společenství, životnímu prostředí 
přátelských rodin.“

(Ivana Mariánková, předsedkyně o. s.)
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Zkvalitnění a zvýšení počtu nabízených služeb 
pro mladistvé a mladé dospělé s těžkým 
tělesným handicapem, za pomoci profesio-
nálních umělců. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vytvoření fundraisingové a PR strategie a její 
zavedení do organizace
 › zahájení pravidelné práce fundraisera v or-

ganizaci, práce na strategii
 › postupné zavádění vybraných a pečlivě 

schválených kroků, práce na nových 
dotačních řízeních, oslovování partnerů 
a komunikace s nimi

 › vytvoření prezentačních materiálů 
a podkladů pro fundraisera, oslovovacích 
dopisů a jednotné komunikační linie

 › zapojení širšího okruhu členů do vybraných 
fundraisingových aktivit (jako např. vytvá-
ření databázi potenciálních partnerů) či 
hledání možností pro osoby s handicapem, 
jak se zapojit do propagace sdružení

Vzdělávání tanečních lektorů
 › dvě lektorky sdružení absolvovaly několik 

tanečních a pohybových worskhopů 

Vytvoření přípravné třídy
 › rozdělení jedné velké taneční skupiny na 

dvě menší dle schopností, dovedností a míry 
handicapu tanečníků

 › pravidelné tréninky přípravné třídy, in-
dividuální tréninky jednotlivých tanečníků 
a nastavení jejich individuálních plánů

 › jednou měsíčně společné tréninky skupiny 
pokročilých členů a přípravky

Nemůžeš chodit, můžeš tančit! II.
Název projektu Příjemce

Občanské sdružení Bílá holubice

Výše podpory

599 866 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

únor 2015 – červen 2015

Místo realizace

Ostrava

Zlín

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Občanské sdružení Bílá holubice se 
věnuje integraci dětí a mladých lidí 
s tělesným handicapem prostřednictvím 
spolupráce s profesionálními umělci. 
Členové sdružení jsou mladí, tělesně 
handicapovaní lidé, většinou trpící 
následky dětské mozkové obrny, kteří se 
za pomocí dobrovolných lektorů aktivně 
věnují výrazovému tanci. Právě ten jim 
pomáhá se sociálním začleněním do 
společnosti a zároveň jim poskytuje 
náplň volného času. Účastí na veřejných 
představeních a aktivní spoluprací při 
jejich vzniku získávají handicapovaní tolik 
potřebné sebevědomí pramenící z po-
znání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, 
a to dokonce hodnoty umělecké.

Webové stránky

www.bila-holubice.cz

Citát

„Individuální přístup a podobný stupeň 
handicapu jednotlivých tanečníků 
přineslo prostor pro lektory vést taneční 
tréninky více na míru jednotlivým sku-
pinám handicapovaných.“ 

(Ivana Martáková Blaťáková, předsed-
kyně sdružení)
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Vytvoření a rozvoj produktů udržitelného 
cestovního ruchu v Jeseníkách, které rozšíří 
nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit 
a budou zároveň odrážet potřeby ochrany 
přírody v oblasti chování návštěvníků a jejich 
vnímání přírody a krajiny, pochopení a přijetí 
určitých omezení vyplývajících ze začlenění 
území do CHKO. Cílem projektu je rovněž po-
sílení kapacity organizace, zlepšení fungování 
organizace, vytvoření produktů a strategie, 
které posílí její soběstačnost a sníží závislost 
na dotacích.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vypracování interpretačního plánu CHKO 
Jeseníky na základě plánu péče
 › vypracování osnovy interpretačního plánu 

CHKO Jeseníky
 › stanovení cílů interpretačního plánu
 › zpracování přehledu interpretačních a infor-

mačních aktivit v CHKO Jeseníky
 › sběr podkladů a tvorba textů
 › 3 setkání s odbornou veřejností
 › 5 seminářů k interpretačnímu plánu pro 

veřejnost
 › zapracování připomínek
 › vypracování finální verze interpretačního 

plánu
 › zpracování databáze kontaktů na ubytova-

tele v CHKO Jeseníky a okolí, databáze škol 
v CHKO Jeseníky, databáze obcí, databáze 
informačních center

Vytvoření nabídky exkurzí s průvodcem 
v CHKO Jeseníky
 › zpracování databáze informací k jednot-

livým přírodním jevům, zajímavostem, 
zajímavým místům v CHKO Jeseníky

 › pro 30 vytipovaných tras byly vypracovány 
itineráře

 › příprava a distribuce letáku (5 000 ks), 
brožury (3 000 ks) a banneru s nabídkou 
exkurzí pro ubytovatele, školy, informační 
centra

 › kurz pro místní průvodce, pro 3 pracovníky 
organizace a dva externisty

 › sestavení plánu organizovaných exkurzí
 › celkem proběhlo 14 exkurzí pro veřejnost, 

které byly nabídnuty osobně, a 17 exkurzí na 
objednávku

Stabilizace organizace
 › vytvoření marketingového plánu organizace
 › vzdělávání – kurz průvodce CR pro 4 osoby
 › revize strategického plánu organizace
 › finanční a fundraisingový plán
 › plány práce jednotlivých pracovníků
 › audit organizace
 › nákup relevantní literatury a metodických 

pomůcek, nákup zařízení a vybavení ne-
zbytného pro realizaci projektu

Nové produkty udržitelného cestovního 
ruchu v Jeseníkách

Název projektuPříjemce

ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu

Výše podpory

1 029 766 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

leden 2013 – prosinec 2014

Místo realizace

CHKO Jeseníky

Opava

Bruntál

CHKO
Jeseníky

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Actaea se zabývá ochranou přírody a kra-
jiny, její současností i historií. Sdružení 
vydává informační letáky, populární 
i odborné publikace, pořádá přednášky, 
exkurze, semináře a školení, připravuje 
naučné stezky, zpracovává plány péče 
pro chráněná území, botanické a zoolo-
gické inventarizační průzkumy a odborné 
ekologické posudky a studie, zabývá 
se ekologickou výchovou, vzděláváním 
a osvětou.

Webové stránky

www.actaea.cz

Citát

„Správa CHKO Jeseníky nemá na zpra-
cování interpretačního plánu kapacitu, 
pro práci s veřejností je zaměstnán jeden 
pracovník na půl úvazku. Propagace 
cílů ochrany přírody tak není dosta-
tečná vzhledem k velké rozloze území 
a stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků 
hor, kterým je třeba vysvětlovat potřebu 
a nutnost určitých, někdy nepopulárních 
opatření a například také pružně rea-
govat na vzniklé problémy a kampaně 
proti ochraně přírody.“ 

(Kateřina Kočí, předsedkyně organizace)
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Zvýšení úrovně bydlení rodin ohrožených 
sociálním vyloučením v okrese Karviná 
prostřednictvím individuální podpory jednot-
livých rodin s akcentem na rozvoj vlastní 
zodpovědnosti. Dalším cílem je vybudování 
know-how organizace v oblasti podpory byd-
lení uživatelů.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Příprava a podpora pracovníků pro práci 
s cílovou skupinou 
 › absolvování kurzů „Občanský zákoník – 

majetek, právní vztahy k věcem, katastr 
nemovitostí“ a „Úvod do účinné motivace 
klienta jako základního předpokladu 
změny“

 › konzultace s externí konzultantkou na téma 
bydlení v družstevních domech a při-
pravované zákony pro rok 2015 

Přímá práce s cílovou skupinou
Spolupráce se 6 rodinami týkající se zejména:
 › intenzivní spolupráce s realitním makléřem 

při vyhledávání optimálního bydlení vzhle-
dem k nabídce bytů a možnostem rodin

 › prohlídky bytů
 › sestavování rodinného rozpočtu
 › podpora a motivace uživatelů k řešení jejich 

problémů, zjišťování jejich požadavků na byt 
(lokalita, velikost, výše nájmu aj.)

 › oslovování majitelů bytových jednotek, 
družstev a navázání a prohlubování spolu-
práce

 › hledání možných individuálních řešení 
stávající situace jednotlivých rodin v oblasti 
stávajícího bydlení, možnosti sociálních 
dávek, rodinného rozpočtu a hospodaření, 
povinné školní docházky atd.

 › pomoc s vyhledáním vhodného zaměstnání 
a motivování k dosažení vyššího stupně 
vzdělání

 › motivace uživatelů vedoucí ke snížení soci-
álního vyloučení

 › pomoc se stěhováním a zařízením bytu 
(vyhledání nábytku, předání informací 
o stěhovacích firmách)

 › průběžné návštěvy u přestěhovaných rodin, 
kontrola stavu bytu a hrazení nájmu, rea-
lizace doprovodného sociálního programu 
se zaměřením na udržení kompetencí 
k bydlení

V průběhu realizace projektu byla navázána 
spolupráce s 68 uživateli, z nichž bylo vyti-
pováno 17 rodin pro užší spolupráci v rámci 
projektu. Z těchto 17 rodin byly úspěšně 
přestěhovány 4 rodiny.

Budování know-how organizace v oblasti 
podpory bydlení
 › vypracována kazuistika, která bude sloužit 

jako podklad pro další praxi v metodice pro 
podporu bydlení

Z ghetta na dobrou adresu
Název projektu Příjemce

Romodrom, o. p. s.

Výše podpory

611 351 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

prosinec 2013 – březen 2015

Místo realizace

Horní Suchá, Petřvald, Karviná

Nový Jičín

Ostrava
Karviná

Horní Suchá

Petřvald

Frýdek-Místek

Opava

Něco málo o realizátorovi

Posláním sdružení je prosazování práv 
a integrace osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Organizace dlouhodobě 
poskytuje registrované sociální služby: 
terénní programy v sociálně vyloučených 
lokalitách, sociálně-aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, odborné sociální 
poradenství, vězeňské pogramy, sociální 
rehabilitaci a NZDM. Dále se specializuje 
na realizaci projektů zaměřených na 
vzdělávání sociálně znevýhodněných 
dětí a podporu rodičovských kompetencí 
rodičů těchto dětí. V centru pozornosti 
sdružení je také zvyšování kvality a pří-
stupu k bydlení sociálně znevýhodněných 
osob.

Webové stránky

www.romodrom.cz

Citát

„Úroveň bydlení uživatelů našeho 
terénního programu v Horní Suché, 
Petřvaldě a Karviné je v mnoha přípa-
dech tristní. Rodiny žijí na ubytovnách, 
v azylových domech, v naprosto 
nevyhovujících bytových podmínkách, 
bez řádných smluv. V neodpovídají-
cích prostorách se tísní rodiče s dětmi, 
z nichž některé již mají děti vlastní a ne-
daří se jim získat samostatné bydlení.“ 

(Michaela Cinová, vedoucí volnočasových 
programů)
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Otevírat téma násilí mezi klientkami a infor-
movat je o problematice a možnostech jejich 
obrany. Metodou empowermentu ženy posílit, 
aby se dokázaly násilí bránit, motivovat je, aby 
využily terapeutickou pomoc pomáhajících 
organizací. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Školení pro terénní sociální pracovnice
 › terénní sociální pracovnice zapojené do 

projektu absolvovaly celkem 16 školení 
v poskytování těchto specifických služeb

Technické vybavení
 › pořízení osobního vozu pro terénní práci 

v nedostupných či vzdálených lokalitách 
regionu a ke zvýšení bezpečnosti sociální 
práce

 › pořízení vybavení k zjišťování, zpracování 
a úschově dat získaných při terénní práci 
a on-line monitoringu

Pořízení informačních materiálů a prostředků 
prevence 
 › příprava, tisk a distribuce brožury „S te-

bou ne“ (2 200 ks) 
 › bylo pořízeno a opatřeno informacemi 

o projektu a kontakty 8 386 prostředků 
prevence (osobní alarmy pro klientky na 
privátech, kondomy, lubrikační gely, testy, 
propisky, zapalovače ad.) – tyto materiály 
byly předávány klientkám při terénní práci

On-line monitoring inzerce privátní sféry 
 › vyhledávání a tvorba databáze kontaktů na 

1 272 žen pracujících na privátech v regionu

Terénní práce 
 › 197 výjezdů do přirozeného prostředí se-

xuálních pracovnic 
 › 16 výjezdů sanitou s gynekologickou ordi-

nací
 › vyhledání, kontaktování a navštívení 

69 privátů a 177 klubů
 › 101 poskytnutých služeb krizové interven-

ce a terapie, a to jak osobně v erotickém 
podniku, tak mimo něj nebo po telefonu 

 › 100 poskytnutých terapeutických služeb
 › 50 následných intervencí typu doprovod 

klientky k soudu, do nemocnice, na úřady 
nebo předání klientky jiné pomáhající 
organizaci

ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ
Název projektuPříjemce

ROZKOŠ bez RIZIKA

Výše podpory

3 011 140 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

červen 2012 – květen 2014

Místo realizace

Moravskoslezský kraj

Zlín

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

KarvináOstrava

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

ROZKOŠ bez RIZIKA je ojedinělou 
organizací s nejdelší tradicí v oblasti 
poskytování služeb cílové skupině 
sexuálních pracovnic v České republice. 
Má know-how v terénní práci se sexuální-
mi pracovnicemi, věnuje se publikování 
a lektorování. Hlavní činnost R-R spočívá 
v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně 
přenosných infekcí, poskytování soci-
álních a terapeutických služeb a pro-
sazování práv sexuálních pracovnic. 

Webové stránky

www.rozkosbezrizika.cz

Citát

„Prožité násilí, především sexuální zneu-
žívání v dětství, bývá považováno za 
jeden z faktorů, které mají vliv na vstup 
do prostituce. Pilotní průzkum v regi-
onu severní a střední Moravy potvrdil 
vyšší výskyt násilí u žen provozujících 
komerční sex (násilnou zkušenost uvádí 
82 % dotázaných) a jejich neochotu 
využívat institucionální zdroje pomoci 
z důvodů různých obav.“

(Lucie Šídová, výkonná ředitelka)
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Poskytnutí vzdělávací, metodické a informační 
podpory pro poskytovatele poradenství (stáva-
jících i potenciálních) v regionu Moravsko-
slezského kraje a prezentace ekoporadenství 
důležitým regionálním partnerům STEP. 
Interním cílem projektu je také reagovat na 
personální změny uvnitř organizace a stabi-
lizovat aktivity organizace.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Networking, komunikace, prezentace
 › komunikace a prezentace aktivit a záměru 

projektu navenek
 › prezentace v médiích – vydání 5 tiskových 

zpráv
 › vytvoření seznamu regionálních partne-

rů/stakeholderů za účelem následného 
vzdělávání

 › realizace výstavy příkladů dobré praxe

Příprava a tvorba vzdělávacích nástrojů
 › vytvoření nového programu „Regionální 

program vzdělávání ekoporadců v MSK“
 › příprava 4 třídenních modulů pro vzděláva-

cí program „Environmentální poradenství“ 
 › učební texty pro účastníky, manuály/meto-

dické listy pro lektory, prezentace, seznamy 
lektorů a možných stáží pro účastníky, 
zadání samostatných prací pro účastníky

Pilotní realizace a ověření vzdělávacích 
nástrojů
 › ověření nastavených metodik vzdělávání, 

lektorů, organizací a propagace 
 › evaluace pomocí dotazníků vyplňovaných 

účastníky i lektory
 › zpracování hodnoticích zpráv a následná 

revize dokumentace pro následující 
4 moduly: „Environmentální poradenství“, 
„Udržitelná spotřeba domácností“, „Zelené 
úřadování“ a „Ochrana ovzduší“

Rozvoj kapacit STEP v regionu
 › zpracování dokumentu „Strategie regio-

nálních aktivit STEP“ a jeho schválení na 
valné hromadě

 › zvýšení kvalifikace zaměstnanců 
prostřednictvím 5 školení a 1 absolvování 
nabízeného vzdělávacího modulu

Rozvoj aktivit Sítě ekologických aktivit
Název projektu Příjemce

Síť ekologických poraden

Výše podpory

769 865 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Moravskoslezský kraj

Zlín

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

KarvináOstrava

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Síť ekologických poraden (STEP) byla 
založena v září 1997 jako občanské sdru-
žení subjektů zabývajících se environ-
mentálním poradenstvím. STEP sdružuje 
v současnosti v rámci České republiky 
16 poraden, které poskytují informace, 
rady a pomoc občanům, obcím i podni-
katelům. 

Webové stránky

www.ekoporadna.cz

Citát

 „Ekoporadci jsou poměrně úzká cílová 
skupina. V projektu se chceme zaměřit 
na vzdělávání stávajících ekopo-
radců (další profesní vzdělávání), 
nezaměstnaných, kteří by měli o tuto 
profesi zájem, absolventů VŠ a dalších.“ 

(Kamila Kameníková, výkonná ředitelka)
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Příprava komplexního vzdělávacího programu 
pro zaměstnance veřejných institucí v oblasti 
udržitelné spotřeby. Dalším cílem projektu je 
vytvoření strategického dokumentu k finanční-
mu řízení organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Příprava a tvorba vzdělávacího programu
 › zpracování dokumentace ke vzdělávacímu 

programu pro MSK a Olomoucký kraj na 
základě výstupů předchozího workshopu 
lektorů

 › příprava dokumentace k akreditaci
 › udělení akreditace vzdělávací instituce 

STEP a 7 samostatných vzdělávacích kurzů 

Pilotní realizace vzdělávacího programu 
a evaluace
 › oslovení cílové skupiny s nabídkou vzdě-

lávání
 › výběr vhodné školicí místnosti s přihlédnu-

tím na dostupnost
 › pilotní ověření vzdělávacího programu 

v cílových krajích (MSK a OLK) – celkem 
13 kurzů pro celkem 208 účastníků, týkající 
se např. environmentálně příznivého provo-
zu a opatření v instituci, příkladů dobré 
praxe a pozitivní komunikace a motivace 
k dosahování cílů

 › realizace evaluačního workshopu a zpra-
cování hodnoticích zpráv na základě 
zpětných vazeb od účastníků

Posílení finančního řízení STEP
 › organizace workshopu k finančnímu řízení 

STEP
 › vytvoření dokumentu „Finanční řízení STEP“ 

ve vztahu k MSK a Olomouckému kraji
 › vytvoření propagačních materiálů s logy or-

ganizace – poznámkový blok, plátěná taška
 › zvyšování kvalifikace zaměstnanců – účast 

na 8 školeních o PR, fundraisingu, apod.

Komunikace a prezentace
 › zpracování kompletního seznamu obecních 

úřadů v MSK a OL kraji pro budoucí roze-
sílku

 › vytvoření a distribuce informačního letáku 
s nabídkou vzdělávání pro každý kraj

 › vytvoření stolního kalendáře 2015 s texty 
obsahujícími příklady dobré praxe

 › vydání dvou tiskových zpráv na portálu 
zaměřujícího se na veřejnou správu

 › prezentace projektu v médiích a na webu
 › na webu organizace zveřejněny nabídky 

vzdělávání pro cílovou skupinu projektu

Podpora environmentálně příznivých 
opatření ve veřejných institucích

Název projektuPříjemce

Síť ekologických poraden

Výše podpory

1 179 859 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2013 – březen 2015

Místo realizace

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Zlín

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

KarvináOstrava

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Síť ekologických poraden (STEP) byla 
založena v září 1997 jako občanské sdru-
žení subjektů zabývajících se environ-
mentálním poradenstvím. STEP sdružuje 
v současnosti v rámci České republiky 
16 poraden, které poskytují informace, 
rady a pomoc občanům, obcím i podni-
katelům. 

Webové stránky

www.ekoporadna.cz

Citát

„Mezi konkrétní přínosy projektu patří 
vytvoření zcela nového akreditovaného 
vzdělávacího programu pro veřejnou 
správu v tématech zeleného úřadování.“ 

(Kamila Kameníková, výkonná ředitelka)
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Vytvoření a poskytnutí nástrojů pro meto-
dickou a informační podporu ekoporaden 
prostřednictvím rozšíření vzdělávacího 
programu o distanční formu. Dalším cílem 
je i podpora spolupráce mezi poradnami, 
zviditelnění poradenství a jeho metod dalším 
institucím v rámci propagace ekoporadenství. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Příprava a tvorba koncepce distančního vzdě-
lávání ekoporadců
 › 1 workshop lektorů s cílem vytvořit koncep-

ci distančního vzdělávání 
 › 1 návrh regionální koncepce včetně doku-

mentace a příloh
 › 3 metodické listy pro lektory 
 › 1 seznam lektorů jednotlivých kurzů 

Aktualizace a doplnění vzorových ekopora-
denských „otázek a odpovědí“
 › celkem 297 nových nebo zrevidovaných 

otázek v kartotéce
 › aktualizace verze wikikartotéky na novější 

verzi

Tvorba e-learningového vzdělávacího progra-
mu, jeho pilotáž a evaluace
 › 3 e-learningové vzdělávací moduly pro 

ekoporadce
 › 3 dokumentace k modulům vzdělávacího 

programu (učební texty, souhrn kladených 
otázek, ověřovací test)

 › pilotní ověření 3 modulů
 › 1 evaluační workshop (účast lektorů, meto-

dičky, administrátorky i studenta)

Komunikace a prezentace
 › tvorba seznamů potenciálních zájem-

ců o e-learningový kurz (vysoké školy, 
organizace zabývající se poskytováním 
informací o ochraně ŽP) 

 › nabídka vzdělávání na webových stránkách
 › 2 tiskové zprávy

Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců
Název projektu Příjemce

Síť ekologických poraden

Výše podpory

756 481 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

leden 2014 – prosinec 2014

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký 
kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o  realizátorovi

Síť ekologických poraden (STEP) byla 
založena v září 1997 jako občanské sdru-
žení subjektů zabývajících se environ-
mentálním poradenstvím. STEP sdružuje 
v současnosti v rámci České republiky 
16 poraden, které poskytují informace, 
rady a pomoc občanům, obcím i podni-
katelům. 

Webové stránky

www.ekoporadna.cz

Citát

„Mezi hlavní přínosy patří vytvoření zce-
la nového konceptu vzdělávání ekopo-
radců prostřednictvím e-learningu, 
který oslovil řadu ekoporadců a pra-
covníků v NNO, kteří upřednostňují 
samostudium s vedením prostřednictvím 
internetu. STEP má tímto konceptem 
možnost oslovit i pracovníky malých 
či zaneprázdněných organizací, které 
příliš nepodporují rozvoj lidských zdrojů 
a vzdělávání svých zaměstnanců.“ 

(Kamila Kameníková, výkonná ředitelka)
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Vytvoření služby doprovázení pro umírající 
a jejich rodinné příslušníky a posílení kapacity 
organizace prostřednictvím aktualizace stra-
tegického plánu a rozvoje PR organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vytvoření vzdělávacího modulu zaměřeného 
na službu doprovázení umírajících a jejich 
rodinných příslušníků 
 › vytvoření modulu
 › proškolení 25 osob a z toho 12 osob dále 

pokračuje jako dobrovolníci ve službě 
doprovázení

 › návazné vzdělání pro dobrovolníky
 › navázání kontaktů s novými lektory z okolí 

i ze zahraničí

Služba doprovázení
 › proškolení 25 dobrovolníků, z nichž aktivně 

k příjemcům docházelo 13 dobrovolníků
 › službu doprovázení přijalo 20 příjemců 

v domácím prostředí i v zařízení sociálních 
a zdravotních služeb

 › pravidelná měsíční supervize pro 
dobrovolníky pod vedením psychoterapeuta

 › společné intervize pro dobrovolníky
 › 1 víkendové podpůrné setkání pro 

dobrovolníky, zaměřené na prevenci vyho-
ření a upevnění role dobrovolníka

Osvěta a informovanost odborné i laické 
společnosti
 › 24 setkání v nejrůznějších zařízeních soci-

álních služeb, církevních sborech, školách, 
veřejných prostorech – celkem bylo infor-
mováno kolem 300 osob

 › realizace kulatého stolu pro odbornou 
veřejnost

 › tisk 1 000 ks letáku

Strategické plánování
 › 5 workshopů ke zpracování strategického 

plánu organizace na léta 2012–2014
 › zpracování strategického plánu externí 

firmou

PR organizace
 › vznik propagačního filmu o Slezské diakonii
 › realizace 11 fotovýstav po celém Moravsko-

slezském kraji
 › zapojení osob se zdravotním postižením 

do výroby propagačního materiálu pro 
veřejnost

 › navázání spolupráce s místním i regio-
nálním tiskem, rádiem Čas Rock

Mobilní hospic
Název projektuPříjemce

Slezská diakonie

Výše podpory

1 466 089 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

září 2011 – září 2013

Místo realizace

Ostravsko a Těšínsko

Vsetín

Nový Jičín

Ostrava

Český Těšín

Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Něco málo o realizátorovi

V centru pozornosti Slezské diakonie 
stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez 
domova a všichni ti, kteří se dostali do 
nejrůznějších těžkých životních situa-
cí. Posláním je poskytování kvalitních 
sociálních služeb potřebným lidem na 
základě křesťanských hodnot. 

Webové stránky

www.slezskadiakonie.cz

Citát

„Společnost by neměla smrt tabuizovat, 
nýbrž přijímat fázi umírání a smrti 
jako přirozenou součást života. K tomu 
potřebuje podporu a znalost, jak se 
chovat k osobám umírajícím a posléze 
k osobám truchlícím.“

(Renata Sniegoňová, vedoucí Oblasti 
Těšínsko)
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Posílení lidských práv, konkrétně pomoc 
občanům zorientovat se v platné legislativě, 
zplnomocnit je pro řešení problémů, a tím 
upevnit jejich sebevědomí.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Dovybavení konzultovny a zlepšení pracovní-
ho zázemí poradců 
 › dovybavení kanceláře
 › aktualizace odborné literatury a zpracování 

katalogu

Vzdělávání pracovníků 
 › odborné vzdělávání pro zkvalitnění od-

borného sociálního poradenství – celkem 
19 certifikátů o absolvovaných kurzech

Poskytování odborného sociálního poraden-
ství 
 › poskytnutí 1 500 konzultací cílové skupině

Vzdělávací aktivity a propagace projektu
 › uspořádání 16 vzdělávacích besed pro 

celkem 250 osob
 › pravidelné zveřejňování kazuistik (celkem 

20) v regionálních novinách a na webu 
organizace s cílem zesílit prevenci, zajistit 
informování o aktivitách a podpořit zájem 
veřejnosti

 › uspořádání kulatého stolu na závěr projektu 
se spolupracujícími organizacemi

 › vydání 1 000 ks letáku s nabídkou poraden-
ství

Spolu proti problémům
Název projektu Příjemce

Slezská diakonie

Výše podpory

614 293 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – květen 2013

Místo realizace

Okres Karviná

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Něco málo o realizátorovi

V centru pozornosti Slezské diakonie 
stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez 
domova a všichni ti, kteří se dostali do 
nejrůznějších těžkých životních situa-
cí. Posláním je poskytování kvalitních 
sociálních služeb potřebným lidem na 
základě křesťanských hodnot. 

Webové stránky

www.slezskadiakonie.cz

Citát

„Přestože heslo dnešní doby zní ‚Stejné 
příležitosti pro všechny,‘ nedokáží se 
mnozí ani po dvou desetiletích demo-
kracie ztotožnit se ztrátou patriarchální 
role státu. Touto nedobrovolnou pasivi-
tou pak poškozují nejen sebe, ale i své 
rodiny či dokonce okolí.“ 

(Iveta Kuczerová, vedoucí Občanské 
poradny Karviná)
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Vytvoření ziskového, konkurenceschopného 
sociálního podniku – Masérského centra 
v Havířově, umožňujícího vytvořit sedm 
nových pracovních míst pro osoby se zdravot-
ním omezením. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Přípravy provozu masérského centra
 › vymalování a vybavení prostor
 › výběr pracovníků z řad cílové skupiny, 

vytvoření sedmi nových pracovních míst – 
3 recepční (částečné úvazky), 4 maséři 
(kombinované úvazky)

 › následné vzdělávání a proškolení za-
městnanců

 › zajištění propagace centra prostřednictvím 
webových stránek a tištěných materiálů

Zahájení provozu Masérského centra v Haví-
řově
 › realizováno 23 vzdělávacích kurzů v oblasti 

masérství
 › zakoupení osobních ochranných pracovních 

prostředků pro maséry a recepční
 › intenzivní propagace masérského centra

Vnitřní stabilizace a zjednodušení řízení 
společnosti
 › vytvoření vnitřních směrnic a nastavení 

procesů
 › profesionalizace v oblasti marketingu a PR

Vznik sociálního podniku – Masérského 
centra v Havířově

Název projektuPříjemce

UnikaCentrum, o. p. s.

Výše podpory

1 792 799 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

červen 2011 – srpen 2012

Místo realizace

Havířov, okres Karviná

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava
Havířov

Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Něco málo o realizátorovi

UnikaCentrum, o. p. s. byla založena 
s posláním pomáhat lidem se zrakovým 
postižením a podporovat sociální integra-
ci zdravotně a sociálně znevýhodněných 
osob a seniorů. Mezi činnosti společnosti 
patří realizace projektů na podporu 
zaměstnanosti cílové skupiny a prodej 
kompenzačních pomůcek pro zrakově 
postižené klienty. 

Webové stránky

www.unikacentrum.cz

Citát

„Chceme ukázat veřejnosti, že lidé se 
zdravotním postižením jsou schopni 
dobře pracovat, pokud je jim nabídnuto 
vhodné pracovní uplatnění a zvolí se 
přiměřený pracovní úvazek.“

(David Jelínek, ředitel UnikaCentra)
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Rozšíření nabídky kvalitních a cenově pří-
stupných služeb pro seniory ve městě Karviná 
prostřednictvím zřízení Centra aktivního stáří.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zřízení Centra aktivního stáří
 › vybavení počítačové učebny pro vzdělávání 

seniorů a sociálních pracovníků (vybavení 
nábytkem, dataprojektorem, notebookem 
a šesti počítači)

 › vznik sedmi nových počítačových kurzů 
(rozsah 20 hodin), dva pohybové kurzy, 
jeden kurz tvůrčích aktivit

 › propagace: rozšíření webových stránek, 
1 reklamní plachta, 7 druhů tištěných 
propagačních materiálů (celkem 1 000 ks), 
inzeráty v místním tisku, 2 reportáže v regi-
onální TV Polar

 › 18 školení absolvovaných lektory Centra 
aktivního stáří

Pilotní ověření kurzů pro seniory
 › realizace vytvořených kurzů, které za 

zvýhodněných finančních podmínek ab-
solvovalo 68 seniorů

Akreditace vzdělávacích kurzů pro sociální 
pracovníky
 › vytvoření 2 kurzů a podkladů pro jejich 

akreditaci
 › pilotování kurzů na cílové skupině (13 pro-

školených osob)
 › získání akreditace pro kurzy „Kompenzační 

pomůcky pro osoby se zrakovým 
a sluchovým postižením a jejich využití 
v každodenním životě,“ „Zásady správné 
komunikace s osobami se zrakovým 
a sluchovým postižením“

Centrum aktivního stáří
Název projektu Příjemce

UnikaCentrum, o. p. s.

Výše podpory

894 974 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

listopad 2012 – leden 2014

Místo realizace

Karviná

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Něco málo o realizátorovi

UnikaCentrum, o. p. s. byla založena 
s posláním pomáhat lidem se zrakovým 
postižením a podporovat sociální integra-
ci zdravotně a sociálně znevýhodněných 
osob a seniorů. Mezi činnosti společnosti 
patří realizace projektů na podporu 
zaměstnanosti cílové skupiny a prodej 
kompenzačních pomůcek pro zrakově 
postižené klienty. 

Webové stránky

www.unikacentrum.cz

Citát

„Realizace projektu přispěla k aktivní-
mu trávení volného času seniorů. Cent-
rum aktivního stáří seniorům z Karviné 
nabídlo nové aktivity, které jim přinesly 
nové vědomosti i přátele. Senioři jsou 
tak delší dobu v lepší psychické a fyzic-
ké kondici, oddaluje se potřeba pečo va-
tele nebo závislost na službách sociální 
péče.“

(Lucie Tomanová, členka správní rady 
UnikaCentra)
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Rozšíření činnosti pozemkového spolku 
o založení komunitních přírodních zahrad pro 
produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů 
(med, byliny, domácí koření, sadební mate-
riál). Produkce z těchto ploch byla zapojena 
do bedýnkového systému distribuce a prodeje 
„jídla z blízka“ místní i širší komunitě.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vnitřní podpora organizace
 › uspořádání několika plánovacích setkání
 › aktualizace strategického, akčního a PR 

plánu, včetně plánu produkce
 › absolvování 12 tematických vzdělávacích 

akcí (např. přírodní zahrady, pěstování 
zeleniny v ekologické produkci a další)

Rozšíření plochy komunitních zahrad 
a zlepšení zázemí pro pěstování místní 
produkce
 › rozšíření rozlohy komunitních zahrad na 

1,1 ha
 › vytvoření 5 nových ploch pro pěstování 
 › vytvoření 4 ploch pro kompostování
 › vytvoření 1 přístřešku pro skladování sadby 

a množení bylin
 › úprava původních stájí na 2 sklady pro 

místní produkci
 › úprava 2 přístřešků pro skladování nářadí a 

zachytávání dešťové vody
 › celkem bylo upraveno 55 m2 prostor

 › oplocení pozemků – celkem 550 m nového 
oplocení

 › dokoupení vybavení pro bedýnkový systém 
prodeje

 › dokoupení zemědělské techniky – motorové 
rotační plečky, motorové pohonné jednotky 
s příslušenstvím

 › zajištění pěstování vlastních produktů (ovo-
ce, zeleniny, bylin)

Koordinační a marketingové aktivity prodeje 
místně vypěstovaných produktů 
 › realizace bedýnkového prodeje pro cca 

29 pravidelných odběratelů 
 › uspořádání 2 dnů otevřených dveří
 › organizace 6 workshopů pro potenciální 

odběratele

Komunitní zahrady
Název projektuPříjemce

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Výše podpory

893 318 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí 

Období realizace

květen 2013 – listopad 2014

Místo realizace

Nový Jičín, Přerov a Vsetín

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín
Kroměříž

Přerov
Prostějov

Nový Jičín

OstravaKarviná

Frýdek-Místek

Opava

BruntálŠumperk

Olomouc

Něco málo o realizátorovi

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Jeseník nad Odrou 
působí v regionu od roku 1994. Jejím 
posláním je ochrana přírody a životního 
prostředí a podpora environmentální vý-
chovy. Její hlavní aktivitou je péče o loka-
lity prostřednictvím pozemkového spolku 
Domov a klub Mladých ochránců přírody, 
kterým prošly za dobu její existence desí-
tky dětí. Společně s dalšími dvěma NNO 
(Bayerův odkaz, o. s. a Ekocentrum RS 
ČSOP Novojičínska) vlastní a revitalizuje 
objekt bývalého kláštera (dnes komunitní 
centrum), kde také sídlí.

Webové stránky

www.psdomov.wz.cz

Citát

„Celkově nám projekt dodal energii 
otevírat nová témata (nakládání s pů-
dou, místní ekonomika a potravinová 
bezpečnost), která jsou ve společnosti 
diskutována a NNO k nim mají nejen co 
říci, ale jsou hlavně těmi, kteří mohou 
ostatní inspirovat na cestě k udržitelné-
mu rozvoji komunit.“ 

(Lumír Kuchařík, ZO ČSOP Jeseník nad 
Odrou)
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Zvyšování právního povědomí obyvatel 
Ostravy a okolí prostřednictvím poskytování 
odborného sociálního a právního poradenství 
v oblastech problémů s bydlením, zadluženos-
tí, sociálními dávkami, tvorbou a distribucí 
tématických informačních brožurek a letáků 
a tématickými setkáváními.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Činnost odborné Sociálně právní poradny
 › poradna otevřena 3 dny v týdnu po 2 roky 

trvání projektu
 › poskytování odborného sociálního a právní-

ho poradenství v oblastech problematiky 
financí (zejména dluhů a exekucí), bydlení 
(hledání bydlení, nájemní smlouvy, služby 
apod.) a sociálních dávek 

 › celkem byla poskytnuta podpora 569 jedi-
nečným klientům, s nimiž se uskutečnilo 
1 706 konzultací 

 › zlepšení materiálního vybavení poradny 
(51 ks nového vybavení)

 › Informační letáky a brožury o řešení 
konkrétních situací

 › vytvořeno a distribuováno 17 informačních 
letáků a 15 tematických brožur (např. „Po-
třebuji péči jiné osoby nebo se o někoho 
starám“, „Oddlužení“, „Přišel mi vysoký 
nedoplatek – co mohu dělat?“)

 › celkem vytištěno 850 kusů letáků 
a 1 500 kusů brožur

Tematická setkávání s cílovou skupinou
 › uspořádání 5 tematických setkání pro 

celkem 53 účastníků na téma: dluhy, exeku-
ce, bydlení, sociální dávky 

Jak z toho ven?
Název projektu Příjemce

Vzájemné soužití, o. p. s.

Výše podpory

1 157 529 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

prosinec 2013 – březen 2015

Místo realizace

Ostrava

Zlín

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Vzájemné soužití, o. p. s. působí v Ost-
ravě od září 1997. V současné době se 
soustřeďuje na oblast komunitní práce, 
vzdělávání, prevenci, sociálně právní 
poradenství, terénní programy v sociálně 
vyloučených romských lokalitách Slezské 
Ostravy, pomoc rodinám ohroženým 
odebráním dětí do ústavu a těm, které 
již děti v ústavech mají. Věnuje se také 
depistáži lichvářství a jiných trestných 
činů páchaných na a v romské komunitě.

Webové stránky

www.vzajemnesouziti.cz

Citát

„Klienti často podléhají tzv. dobré-
mu slovu, výhodným nabídkám, 
vyhrožování ze strany vymahačů, ať 
exekučních či z různých vymahačských 
firem, neumějí komunikovat s úředníky – 
mnohdy jim nerozumí, nechápou se. 
Přitom kdyby měli potřebné informa-
ce, mohli by se vyvarovat pozdějším 
složitým a mnohdy těžce řešitelným 
problémům.“

(Lucie Mastná, ředitelka sociálních 
služeb)



Frank Bold Society

Satelity právního 
ekoporadenství

Hnutí DUHA – Friends of the 
Earth Czech republic

Aktivně pro ochranu přírody 
na Moravě



UnikaCentrum, o. p. s.

Centrum aktivního stáří

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Komunitní zahrady

Moravskoslezský kraj: 
Fotopříloha



UnikaCentrum, o. p. s.

Vznik sociálního 
podniku – Masérského 

centra v Havířově

ZO ČSOP Nový Jičín

Druhová ochrana přírody 
v podmínkách záchranné 
stanice



Charita Ostrava

Bezpečné místo pro děti 
a mládež

Občanské sdružení 
Bílá holubice

Nemůžeš chodit, 
můžeš tančit! II.



ROZKOŠ bez RIZIKA

ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

Síť ekologických poraden

Rozvoj aktivit Sítě 
ekologických poraden 

v Moravskoslezském kraji



Frank Bold Society

Podporou aktivního 
občanství k ochraně 
životního prostředí

UnikaCentrum, o. p. s.

Centrum aktivního stáří



„Všechny zapojené osoby s duševním onemocněním uvedly, že se jejich 
finanční situace díky možnosti zaměstnání v řemeslné dílně výrazně 
zlepšila, většina uvedla, že se díky zaměstnání cítí výrazně lépe.“ 

— Stanislav Turek, ředitel sdružení Zahrada 2000



Přehled podpořených projektů:
Olomoucký kraj
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Zlepšení zázemí pro práci s mládeží a rodinami 
na pořádaných víkendových a týdenních ak-
cích prostřednictvím kompletní rekonstrukce 
kuchyně a instalace tepelných čerpadel.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rekonstrukce místnosti kuchyně
 › demontáž stávajícího vybavení kuchyně
 › instalace nových rozvodů elektřiny, vody, 

odpadů a plynu v místnosti kuchyně
 › položení dlažby a obkladů
 › opětovné nastěhování provozuschopného 

stávajícího vybavení a jeho napojení na nové 
rozvody

Instalace tepelných čerpadel
 › instalace 2 tepelných čerpadel systému 

vzduch-voda ve sklepě
 › napojení tepelných čerpadel přes výměník 

na stávající topný systém

Vybavení kuchyně novou gastronomickou 
technologií
 › výběr dodavatele gastronomické techno-

logie
 › deinstalace původního vybavení kuchyně
 › revize připojení gastronomické technologie
 › sestavení provozního řádu kuchyně a jídelny

Realizace týdenních a víkendových akcí 
s cílovou skupinou
 › uspořádání 12 týdenních kurzů a 16 víken-

dových kurzů ročně pro celkem 650 osob

Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží 
a rodinami

Název projektuPříjemce

Setkávání, o. s.

Výše podpory

349 902 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

květen 2011 – květen 2012

Místo realizace

Javorník, Travná

Olomouc

Javorník
Travná

Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Setkávání, o. s. navazuje na tradici mezi-
národních setkání mládeže. Zaměřuje 
se na setkání mládeže i dospělých při 
společných činnostech, jako je vzdě-
lávání, aktivní odpočinek a práce. Tím 
vzniká platforma pro předávání zdravých 
hodnot, vedení příkladem a budování 
charakteru pro zodpovědný život upro-
střed evropské společnosti.

Webové stránky

www.travna.cz

Citát

„Naším cílem je přispět k proměně 
osobností účastníků, jejich osobnímu 
růstu vlivem kladných vzorů, osvojení 
si zdravých hodnot, a tím přispět 
k budování zodpovědné evropské 
společnosti.“ 

(Petr Jasinský, projektový manažer)
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobé zajištění ochrany synantropních 
druhů živočichů ohrožených stavebními 
úpravami na území Olomouckého a Zlínské-
ho kraje, předcházení konfliktům a střetům 
mezi rekonstrukcí a druhovou ochranou 
prostřednictvím osvěty, vzdělávání a motivací 
široké veřejnosti, odborné veřejnosti (projek-
tantů a stavebních firem) a veřejné správy. 
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vzdělávání, odborné poradenství a konzul-
tační činnost
 › vytvoření a vybavení nového poradenského 

a konzultačního centra
 › vyškolení 4 regionálních poradců
 › přes 400 poskytnutých konzultací a od-

borného poradenství
 › více jak 50 návštěv a kontrol rekon-

struovaných staveb, zpracování návrhů 
řešení ochrany živočichů při úpravách měst-
ských parků a účast ve správních řízeních 

 › účast na cca 30 konkrétních stavebních 
opatřeních

 › uspořádání 11 odborných seminářů 
 › vybudování trvalé expozice s ukázkami 

vhodných technických řešení při rekon-
strukcích budov 

 › zdokumentování a prezentace (www.rorysi.cz) 
15 příkladů úspěšně řešené rekonstrukce 
stavby s výskytem netopýrů

 › publikování 4 článků věnovaných ochraně 
ptáků a netopýrů 

 › účasti na veletrhu Stavotech Olomouc
 › založení a aktualizace webové stránky 

projektu www.mos-cso.cz/sz/rorysi
 
Osvěta a motivace veřejnosti
 › organizace akcí pro veřejnost
 › organizace fotografické a literární soutěže 
 › propagace projektu letákem, magnetky 

(5 000 kusů) a magnetickými záložkami 
(2 000 kusů)

 › předání 27 certifikátů jako ocenění za spolu-
práci při ochraně ptáků a netopýrů

Monitoring populací synantropních živočichů
 › monitoring a mapování netopýrů a monito-

ring hnízdišť rorýsů, kavek a jiřiček 
 › kontrola a vyhodnocení dat – celkem 5 000 

záznamů
 › vydání zprávy o výsledcích monitoringu 

synantropních živočichů za jednotlivé roky
 › cílené mapování některých městských částí 

vyžádané městskými úřady (např. Olomouc, 
Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Prostějov)

 › dlouhodobý monitoring prostoru letního 
kina / olomouckého hradu

 › spolupráce s magistrátem města Zlína při 
systematických kontrolách staveb

Pod jednou střechou
Název projektu Příjemce

Česká společnost ornitologická

Výše podpory

2 548 659 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

Olomoucký a Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

OstravaKarviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Česká společnost ornitologická je 
dobrovolným zájmovým sdružením 
profesionálů i amatérů zabývajících se 
výzkumem a ochranou ptáků, zájemců 
o pozorování ptáků a milovníků přírody. 
Hlavním cílem a posláním organizace 
je ochrana přírody a krajiny a životního 
prostředí, zejména výzkum a ochrana 
ptáků a jejich prostředí a dále ekologická 
výchova a vzdělávání členů i veřejnosti.

Webové stránky

www.birdlife.cz

Citát

„Úsilí o zateplování budov vede na 
jedné straně ke zlepšení životního 
prostředí a úsporám energie a na straně 
druhé přispívá ke snížení již tak chudé 
biodiverzity městského prostředí. 
Tyto ztráty jsou přitom z valné většiny 
zbytečné, protože existuje jak účinná 
legislativa, tak řada jednoduchých 
a často velmi levných technických ře-
šení, jak dutiny a výklenky na budovách 
zachovat nebo nahradit.“ 

(Lukáš Viktora, projektový manažer)
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Zajištění dlouhodobě udržitelné ochrany 
hnízdišť a životního prostředí pro ptáky 
zemědělské krajiny v Olomouckém kraji 
prostřednictvím osvěty, vzdělávání a motiva-
ce středoškolských studentů zemědělských 
oborů a místních zástupců zemědělských sub-
jektů hospodařících na pozemcích s hnízdišti 
vybraných druhů ptáků. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vzdělávání studentů a pedagogů středních 
zemědělských škol 
 › vytvoření výukového programu o ochraně 

a významu 3 cílových druhů ptáků s větší 
vazbou na ornou půdu (skřivan polní, čejka 
chocholatá a koroptev polní), problematiku 
hospodaření na travních porostech, zejména 
pak s ohledem na chřástala polního

 › realizace programu na středních školách 
v Přerově, Olomouci a Šumperku

 › realizace 3 navazujících tematických exkurzí 
přibližujících metody výzkumu a prak-
tické možnosti ochrany čejky chocholaté 
a chřástala polního

 › distribuce informačních materiálů na školy

Monitoring hnízdišť čejek chocholatých 
a chřástalů polních
 › uspořádání terénního školení pro mapova-

tele
 › mapování hnízdišť čejek chocholatých 

v celém Olomouckém kraji – do databáze 
bylo doplněno 325 nových záznamů hnízdišť 
čejky chocholaté

 › mapování volajících chřástalů zejména 
v Ptačí oblasti Králický Sněžník – podařilo 
se získat 247 nových záznamů o výskytu 
chřástala polního

Individuální poradenství na farmách
 › návrh nejvýznamnějších hnízdišt čejky 

na doplnění do speciálního agroenviron-
mentálního programu 

 › oslovení zemědělců a nabídka jejich vstupu 
do programu 

 › ocenění 18 zemědělců s největším podílem 
ploch v agroenvironmentálních opatřeních 
na podporu chřástala polního, bahňáků 
a čejky chocholaté 

 › poradenství zemědělcům o dalších 
možnostech, jak podpořit ptáky a celkovou 
biodiverzitu pozemků 

Osvěta dospělé veřejnosti
 › vydání tiskových zpráv a aktualizace 

webových stránek projektu 
 › uspořádání osvětové akce pro veřejnost 

v rámci olomouckého Ekojarmarku 

Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity 
v rámci současné zemědělské praxe

Název projektuPříjemce

Česká společnost ornitologická

Výše podpory

1 171 185 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

listopad 2014 – červen 2015

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Česká společnost ornitologická je 
dobrovolným zájmovým sdružením 
profesionálů i amatérů zabývajících se 
výzkumem a ochranou ptáků, zájemců 
o pozorování ptáků a milovníků přírody. 
Hlavním cílem a posláním organizace 
je ochrana přírody a krajiny a životního 
prostředí, zejména výzkum a ochrana 
ptáků a jejich prostředí a dále ekologická 
výchova a vzdělávání členů i veřejnosti.

Webové stránky

www.birdlife.cz

„Efektivní ochrana je možná pouze 
v případech, kdy existují kvalitní data 
o výskytech cílových druhů. Proto byl 
součástí projektu monitoring, v rámci 
něhož se podařilo doplnit nová data 
o výskytech ohrožených ptačích druhů.“

(Václav Zámečník, koordinátor projektu)
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Zvýšení kapacity poskytované služby rané 
péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením a zřízení nové 
sociální aktivizační služby. Dojde také ke zkva-
litnění řízení a práce organizace s cílem zajistit 
finanční stabilitu organizace prostřednictvím 
drobných a finančních dárců.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rozšíření služeb rané péče pro rodiny s dětmi 
s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením 
 › vyškolení nového pracovníka
 › pořízení souboru speciálních didaktických 

pomůcek, hraček a odborné literatury
 › pořízení automobilu pro poskytování 

konzultací
 › 358 poskytnutých terénních konzultací
 › rozšíření poskytované služby rané péče 

o 30 rodin (celkem 60 rodin)

Zkvalitnění řízení a práce organizace 
 › vytvoření programu individuálního dár-

covství
 › kontaktování nových potenciálních sponzorů
 › vybavení kanceláře technikou a nábytkem
 › příprava osvětové kampaně Týden rané péče
 › vytvoření PR strategie organizace 

a vizuálního manuálu
 › zpracování dvou ročních rozpočtů organizace
 › proškolení 5 pracovníků organizace (např. 

kurz „Základní krizové intervence“, „Bazální 
stimulace“)

 ›  vydání informačních materiálů pro rodiče 
(1 000 ks) i lékaře (500 ks)

 › organizace akcí pro informování veřejnosti 
o rané péči (např. Olomoucký ekojarmark, 
Dětský den)

 › vytvoření nových webových stránek or-
ganizace

Zvládneme to!
Název projektu Příjemce

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Výše podpory

2 280 510 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Olomoucký a Zlínský kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

OstravaKarviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Občanské sdružení Společnost pro ranou 
péči je nestátní organizace, která posky-
tuje odborné služby rané péče, podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo 
dítě se zrakovým či kombinovaným 
zrakovým postižením. Středisko rané 
péče SPRP Olomouc od 1. února 2011 
provozuje nové pracoviště pro rodiny dětí 
s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením.

Webové stránky

olomouc2.ranapece.cz

Citát

„Rodina, ve které se narodí dítě se 
zdravotním postižením, se ocitá 
v krizové situaci. Neví, jak novou 
situaci řešit, jaké má možnosti, práva. 
Neví, jak si se svým dítětem hrát, jaké 
má možnosti fyzioterapie či jiných 
terapií, neorientuje se v možnostech, 
jak s dítětem komunikovat. V krizi se 
ocitá i partnerský vztah rodičů dítěte 
s postižením...“ 

(Helena Trčková, projektová manažerka)
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Vybavení technického zázemí pro denní staci-
onář, rozšíření cílové skupiny a sociální práce 
s ní, zvýšení kapacity sociální služby denního 
stacionáře o 10 osob a tři lůžka celodenní 
péče. Zlepšení propagace služeb stacionáře 
i celé organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vybavení zázemí denního stacionáře
 › výběr, zakoupení a instalace 1 transportní-

ho stropního zvedacího zařízení
 › uzpůsobení prostor odpočinkové místnosti 

denního stacionáře
 › vybavení nábytkem a paravány pro zajištění 

soukromí klientů a jejich aktivizaci
 › navýšení kapacity denního stacionáře 

o 10 osob

Práce s cílovou skupinou
 › poskytnutí 237 jednotek pracovní terapie 

pro klienty denního stacionáře
 › 904 lůžkodnů využitých klienty denního 

stacionáře
 › 2 597 návštěv klientů v denním stacionáři
 › vytvoření 3 nových pracovních míst
 › účast pracovníků denního stacionáře na 

3 školeních

Cílená propagace služby
 › vytvoření nové metodiky pro práci v denním 

stacionáři
 › tisk 1 000 ks informačních letáků

Denní stacionář
Název projektuPříjemce

PONTIS Šumperk, o. p. s.

Výše podpory

1 692 349 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Šumperk

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Posláním a cílem organizace je posky-
tovat kvalitní sociální služby širokému 
spektru osob, a to od nejmenších dětí až 
po seniory. PONTIS provozuje pečovatel-
skou službu, azylový dům, krizový byt, 
odborné sociální poradenství, kontaktní 
centrum, denní stacionář a nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. V současné 
době má 50 zaměstnanců na HPP a cca 
80 zaměstnanců na DPP či DPČ. 

Webové stránky

www.pontis.cz

Citát

„Díky vybudování zvedacího transport-
ního zařízení můžeme nabízet své služby 
uživatelům zcela imobilním, kteří by 
byli odkázáni pouze na pobyt ve své 
domácnosti. Dalším přínosem je posky-
tování nové sociální služby, jelikož od 
dubna 2014 jsme odlehčovací službu 
zaregistrovali jako službu sociální. Když 
nás uživatel nyní navštíví, dostane uce-
lenou nabídku služeb, kterou dle svých 
potřeb a schopností může využívat.“

(Blanka Horáčková, projektová 
manažerka)
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CÍL PROJEKTU

Zvýšení početnosti a diverzity vybraných 
rostlin a živočichů na 10 cenných bezlesných 
lokalitách v okolí Prostějova a zvýšení zájmu 
místních obyvatel o tyto lokality a ochranu 
přírody.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Managementové zásahy na 10 cenných 
lokalitách 
 › mozaikovité kosení (křovinořezy a bubnový-

mi sekačkami), ruční vytrhávání ex-
panzivních rostlin, redukce dřevin (vyřezáno 
3,2 ha), narušování drnu, regulace invazních 
druhů rostlin, monitoring stavu vegeta-
ce a stavu populací živočichů, výsadba 
22 sazenic dubu zimního

Umístění doplňkových zařízení na lokalitách
 › vyhloubení 7 tůní (1 trvalá, 6 sezónních)
 › vybudování 3 kamenic – prvků z místního 

kamene (břidlice, vápenec) seskládaného do 
tvaru protáhlých hromad o výšce asi 50 cm

 › vybudování 29 budek pro ptáky, 11 úlků pro 
čmeláky i 16 hmyzích hotelů vyrobených na 
tvořivých dílnách pro veřejnost

Spolupráce se širokou veřejností a médii
 › 3 přednášky o ochraně přírody Prostějovska 

pro celkem 91 účastníků
 › uspořádání 2 pracovních „Dní pro přírodu“ 

a 2 „Managementových táborů Ondratice“ 
pro veřejnost

 › 5 tvořivých dílen pro veřejnost – výroba 
úlů, budek, hmyzích hotelů, celkem pro 
115 účastníků

 › 10 exkurzí pro veřejnost pro celkem 
198 účastníků

 › 4 informační panely ve 4 lokalitách
 › osvětové a metodické materiály pro ve-

řejnost (4 000 ks letáků, 500 pexes)
 › prezentace v médiích

Zkvalitnění managementových opatření 
vybraných lokalit na Prostějovsku

Název projektu Příjemce

Český svaz ochránců přírody, Regionální 
sdružení Iris

Výše podpory

1 328 810 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2011 – duben 2013

Místo realizace

Prostějovsko

Zlín

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Opava

Bruntál
Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Regionální sdružení ČSOP Iris se snaží 
dlouhodobě působit na širokou veřejnost, 
děti i dospělé v Prostějově a širokém 
okolí. Pečuje o bezmála 30 přírodovědně 
zajímavých lokalit, působí jako správce 
biokoridoru Hloučela, v jeho sídle je 
infocentrum ČSOP a ekoporadna. Funguje 
jako sběrné místo pro stanici handicapo-
vaných živočichů. Ekocentrum tradičně 
také pořádá osvětové akce pro veřejnost. 

Webové stránky

www.iris.cz

Citát

„Lokality jsou často poměrně izolované, 
ostrůvkovitého charakteru a obklopené 
intenzívně využívanou krajinou – 
nesprávné zásahy tady mohou být 
pro mnohé skupiny organismů zcela 
fatální.“ 

(Eva Zatloukalová, předsedkyně ČSOP 
Iris)
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CÍL PROJEKTU

Vzdělávání a motivace k práci pro přírodu 
u dětí předškolního věku a jejich rodi-
čů prostřednictvím výukových programů 
a hravých pracovních úkolů, které plní děti 
s rodiči doma a na společných akcích. 

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Týdny pro školky
 › vytvoření nových metodik ekologických 

programů určených pro mateřské školy
 › uspořádání 10 týdnů pro mateřské školy 

s ekologickými výukovými programy na 
jedno vybrané téma (např. „Příroda všemi 
smysly“, „Voda, voděnka“, „Ptáci na krmít-
ku“, „Hmyzí říše“, „Na poli i v lese“)

 › celkem bylo zrealizováno 103 výukových 
programů, každý pro cca 25 dětí

 › vytvoření návazných pracovních listů pro 
práci dětí s rodiči doma – celkem dis-
tribuováno 2 219 listů

 › vylosování a odměnění výherců správných 
odpovědí

Akce pro rodiny s dětmi
 › uspořádání celkem 24 akcí:

 › osvětové akce – Den Země, Den stromů
 › akce na pomoc přírodě – úklid Hlouče-

ly, vyvěšování budek, čištění studánek, 
sázení stromů

 › poznávací akce v přírodě – hravé pří-
rodovědné stezky, vycházky pro rodiče 
s dětmi, návštěvy naučných stezek, 
studánek

 › tvořivé akce – výroba krmítek pro 
ptáky

 › v rámci akcí bylo rodiči s dětmi (mimo jiné) 
vysazeno 40 stromů a vyčištěno 11 studánek

 › vytvoření a distribuce 676 kalendářů akcí 
pro veřejnost

 › uspořádání 2 dnů otevřených dveří v eko-
centru

Ekologická výchova dospělých 
prostřednictvím dětí

Název projektuPříjemce

Český svaz ochránců přírody, Regionální 
sdružení Iris

Výše podpory

624 752 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2013 – březen 2015

Místo realizace

Prostějov

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov
Prostějov

Olomouc
Nový Jičín

Opava

Bruntál
Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Regionální sdružení ČSOP Iris se snaží 
dlouhodobě působit na širokou veřejnost, 
děti i dospělé v Prostějově a širokém 
okolí. Pečuje o bezmála 30 přírodovědně 
zajímavých lokalit, působí jako správce 
biokoridoru Hloučela, v jeho sídle je 
infocentrum ČSOP a ekoporadna. Funguje 
jako sběrné místo pro stanici handicapo-
vaných živočichů. Ekocentrum tradičně 
také pořádá osvětové akce pro veřejnost. 

Webové stránky

www.iris.cz

Citát

„Na realizaci ekologických výukových 
programů pro mateřské školy se obtížně 
získávají finanční prostředky. Všech-
ny programy (např. OPVK apod.) jsou 
nastaveny na cílovou skupinu žáků 
základních a středních škol.“

(Eva Zatloukalová, předsedkyně ČSOP Iris)
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CÍL PROJEKTU

Širší zapojení klientů Domova pokojného 
stáří Bohuslavice do aktivnější sféry, lepší 
zpřístupnění a využití stávající vybavenosti 
zařízení, celkové zlepšení kvality života pro 
klienty se sníženou mobilitou.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Bezbariérové propojení vnitřních prostor 
s vnějším areálem 
 › uspořádání výběrového řízení na dodavatele 

zdvižné plošiny
 › vybudování zdvižné vertikální plošiny 

sloužící pro 47 klientů a personál Domu 
poklidného stáří

Doplnění a modernizace zdravotnického mo-
biliáře pro klienty se sníženou mobilitou
 ›  uspořádání výběrového řízení na dodavatele 

mobiliáře
 › nákup 11 mechanických vozíků 
 › nákup 4 polohovacích vozíků
 › nákup elektrického zvedáku
 › nákup sprchovacího lehátka
 › nákup 9 chodítek

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

Název projektu Příjemce

Charita Konice

Výše podpory

890 037 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

duben 2011 – prosinec 2012

Místo realizace

Bohuslavice, okres Prostějov

Zlín

Vsetín
Kroměříž

Přerov
Prostějov

Bohuslavice

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál
Šumperk

Něco málo o realizátorovi

V oblasti stacionárních služeb je Charita 
Konice majitelem a provozovatelem 
Domu pokojného stáří Bohuslavice, 
zároveň je poskytovatelem sociálních 
služeb v Domě pokojného stáří s pečova-
telskou službou v Čechách pod Kosířem.

Webové stránky

www.charitakonice.cz

Citát

„Realizace projektu je výrazným 
přínosem pro personál DPS Bohuslavi-
ce ve smyslu usnadnění manipulace 
s částečně a plně imobilními klienty 
a možnosti usnadnění péče.“

(Jaroslav Procházka, bývalý ředitel Cha-
rity Konice, místostarosta Konice)
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CÍL PROJEKTU

Zavedení alternativní metody individuálního 
plánování PCP (person centred planning) 
u obou poskytovaných služeb Domova Da-
liborka: chráněného bydlení a odlehčovací 
služby.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Osvojení metody alternativní metody indivi-
duálního plánování PCP 
 › 9 pracovníků absolvovalo stáž v zařízení 

uplatňujícím PCP a dále se v této metodě 
vzdělávalo

 › vzdělávací setkání byla na téma: Indivi-
duální plánování, Práva, Rizika a specifická 
témata dle zadání projektu

 › zajištěním materiálového vybavení Domova 
Daliborka, pro efektivní realizaci celého 
projektu

Aplikace metody PCP v praxi
 › sociální šetření a Individuální plán rizik pro 

cílové skupiny 
 › vytvoření 32 individuálních plánů pro kli-

enty s využitím metody PCP a jejich přímá 
realizace

 › vydání metodické příručky pro transfer 
know-how k dalším zařízením a poskytova-
telům sociálních služeb

 › vydání propagačních letáků pro chráně-
né bydlení a odlehčovací služby (celkem 
500 ks)

Domov Daliborka – místo pro společný život
Název projektuPříjemce

Charita Prostějov

Výše podpory

1 304 010 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – prosinec 2014

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Charita Prostějov je základní složkou Ar-
cidiecézní charity Olomouc, která je jako 
součást Charity Česká republika členem 
mezinárodní sítě Caritas Internationalis. 
Pomáhá sociálně potřebným občanům, 
pečuje o staré a nemocné osoby na 
Prostějovsku a zajišťuje humanitární 
pomoc. Vznikající Domov Daliborka bude 
jediným místem v Olomouckém kraji, kde 
budou moci společně žít rodiče, kteří již 
potřebují pomoc, a jejich postižené dítě, 
o které se celý život starali. 

Webové stránky

www.prostejov.caritas.cz

Citát

„Hlavní přínos je ve zcela novém přístu-
pu pracovníků k jednotlivým klientům. 
Metoda PCP nastavila rovnocenný 
vztah klienta a pracovníka. Naši klienti 
jsou centrem dění. Pracovník není ten, 
který by měl směřovat klienta ve službě. 
Velkým přínosem celého projektu ve 
vztahu k cílovým skupinám je nastavení 
nového způsobu spolupráce mezi klienty 
a pracovníky a nastavení důvěry.“ 

(František Hynek, ředitel Charity Prostějov)



85

Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Prosazení nových přístupů v agro-envi progra-
mech prostřednictvím modelových ekofarem 
jako vzorů pro ochranu přírody a krajiny na 
úrovni zemědělského podniku v Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlínském kraji.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Síť Ekozemědělci přírodě a zajištění pora-
denských služeb pro síť
 › 30 poradenských návštěv na ekofarmách 

v síti v zájmovém území
 › rozšíření sítě Ekozemědělci přírodě o dalších 

15 farem, kterým bylo poskytnuto poraden-
ství – opatření ke zvýšení biodiverzity vč. 
podaných žádostí o jejich finanční podporu 
(MŽP) a realizace vybraných opatření

 › uspořádání 4 seminářů a 2 pracovních 
exkurzí na ekofarmách pro státní správu

Zapojení akreditovaných poradců v zájmovém 
území do tvorby koncepce faremních plánů
 › zpracování 3 faremních plánů, které jsou 

konkrétními návody šetrné péče o vytipo-
vané lokality v chráněných územích

 › sestavena skupina poradců, která se 
scházela k diskuzi nad tématy souvisejí-
cími s problematikou ochrany životního 
prostředí v zemědělské krajině a diskutova-
la koncept faremního plánu

 › uspořádání semináře se zahraničním 
expertem a výjezd poradců na modelovou 
ekofarmu, spojený s nácvikem tvorby 
faremního plánu

Environmentální lobbing AGRO-ENVI 
 › aktivní účast v pracovních skupinách 

při Ministerstvu zemědělství (účast na 
19 zasedáních), které se podílely na přípravě 
nového „Programu rozvoje venkova“

 › příprava 4 podnětů, které souvisely s přeno-
sem výsledků vědy a výzkumu do praxe, 
s návrhy nových dotačních titulů pro trvalé 
kultury a ornou půdu a dále s implementací 
nového evropského nařízení do podmínek ČR

 › uspořádání kulatého stolu pro zástupce 
zemědělské veřejnosti, poradenského 
a kontrolního sektoru a státní správy

Propagace a osvěta
 › pravidelné informování veřejnosti o projek-

tu a dalších aktivitách vedoucích k péči 
o biodiverzitu na úrovni ekologických 
hospodářství formou 20 vydání zpravodaje 
„Ekozemědělci přírodě“

 › vytvoření 6 informačních tabulí pro farmy
 › vydání 3 populárně-naučných článků 

a 2 tiskových zpráv
 › průběžně aktualizovaný webový portál
 › katalog opatření ke zvýšení biodiverzity 

v zemědělském podniku

Fundraising, marketing a dlouhodobé finanční 
plánování
 › revize strategického plánu a revize SWOT 

analýzy organizace
 › tvorba fundraisingového a marketingového 

plánu organizace
 › proškolení zaměstnanců organizace

Ekozemědělci přírodě
Název projektu Příjemce

Bioinstitut, o. p. s.

Výše podpory

2 110 956 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí 

Období realizace

červenec 2011 – červen 2013

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

Přerov
Prostějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Bioinstitut – Institut pro ekologické 
zemědělství a udržitelný rozvoj kraji-
ny se sídlem v Olomouci byl založen 
v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit 
výzkumu a vzdělávání v ekologickém 
zemědělství v České republice a střední 
a východní Evropě. Bioinstitut je zapojen 
do výzkumných, poradenských a pub-
likačních aktivit. Hlavními činnostmi 
orgranizace jsou výzkum a transfer 
mezi výzkumem a zemědělskou praxí, 
poradenství, přednášková, vzdělávací 
a konzultační činnost.

Webové stránky

www.bioinstitut.cz

Citát

„Ekologické zemědělství je velice dobře 
definováno (např. v oblastech legisla-
tivy, kontroly či certifikace), ale chybí 
závazná pravidla zahrnující ochranu 
přírody, krajiny a biodiverzity. Začleně-
ní indikátorů biodiverzity do systému 
certifikace je velmi důležitou výzvou 
pro hnutí ekologického zemědělství, 
stejně tak jako indikátorů na ochranu 
klimatu, půdy a jiných složek životního 
prostředí.“ 

(Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu)
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CÍL PROJEKTU

Rozšíření působnosti a četnosti kontaktů 
v rámci sociální a protidrogové terénní služby 
Babylon v regionu Jeseníky. Vytvoření prosto-
rové a časové sítě pro poskytování služby, aby 
jak klienti, tak i představitelé obcí věděli, kdy 
a kde bude terénní služba poskytována.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Plán rozložení služby v regionu
 › vytvoření metodiky poskytování terénní 

služby Babylon s využitím automobilu
 › vytvoření prostorové a časové sítě posky-

tování sociální služby
 › 2 500 ks informačních letáků „Prostorová 

a časová síť“

Nákup a vybavení automobilu:
 › zakoupení automobilu s bočním otevíráním 

dveří pro přepravu min. 7 osob sloužící jako 
pojízdná kancelář a mobilní ambulance

 › vybavení automobilu notebookem 
s možností připojení na internet, mobilní 
tiskárnou, otočným systémem předních 
sedadel pro možnost posezení s klienty

 › pořízení zdravotnického materiálu

Poskytování sociálního a dluhového pora-
denství
 › vytvoření metodiky poskytování sociálního 

a základního dluhového poradenství v rámci 
programu Babylon

 › informační leták „Sociální a dluhové pora-
denství v terénu“ (2 500 ks)

 › besedy pro žáky základních škol na téma 
prevence sociálně patologických jevů

 › vytvoření informačně-edukačního progra-
mu pro školy – manuál a pomůcky

 › informační leták pro rodiče (2 500 ks)
 › informační materiál pro ředitele základních 

škol

Zkvalitnění poskytované sociální služby – 
terénního programu Babylon

Název projektuPříjemce

Darmoděj, o. s.

Výše podpory

1 223 908 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

květen 2011 – duben 2012

Místo realizace

Jesenicko

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Občanské sdružení Darmoděj provozuje 
kontaktní centrum pro uživatele omam-
ných a psychotropních látek K-centrum 
jako první protidrogovou službu na 
Jesenicku. Také otevřelo nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež – 4. lístek, 
které pracuje s mládeží od 6 let do 26 let 
s cílem předcházet vzniku sociálně-pa-
tologických jevů. Poskytuje protidrogo-
vou službu „Následná péče – doléčovací 
program Restart“ a terénní program 
„Babylon“.

Webové stránky

www.darmodej.cz

Citát

„Základem terénní práce je redukovat 
zdravotní rizika spojená s životním 
stylem klientů, motivovat je k bez-
pečnějšímu užívání drog, referovat 
o možné následné péči a chránit ve-
řejnost před dopady užívání drog.“

(Petr Laštovica, projektový manažer)
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Pomoc rodinám pečujícím o dítě s handicapem 
při zabezpečování rovných podmínek ve 
společnosti, vytváření vhodných podmínek 
pro skloubení nároků péče o nezaopatřené 
dítě s handicapem s osobním životem, podpora 
individuální služby osobní asistence a zapojení 
rodiny s handicapem do běžného společenské-
ho života. Dílčím cílem je zkvalitnění a rozší-
ření nabídky sociálních služeb organizace.
 
JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Poskytování služby odlehčovacího bytu
 › zřízení a dovybavení nového odlehčovacího 

bytu k nácviku odloučení dítěte od rodiny
 › služby bytu využívalo celkem 14 rodin, 

většinou na krátkodobé pobyty 1–2 noci, 
v průměru byl byt využit 16 nocí za měsíc

 › program i denní režim bytu byl nastaven 
tak, aby co nejvíce kopíroval jednak běžný 
život dítěte bez postižení a jednak život 
dítěte tak, jak je na něj zvyklý ze svého 
domácího prostředí

 › služba byla z důvodu specifik autismu 
vysoce individualizovaná, byla poskytována 
na bázi 1 klient – 1 asistent

 › program v bytě byl přizpůsoben věku 
a zálibám dětí a požadavkům rodičů (např. 
příprava jídla, oblékání, péče o vzhled 
a upravenost, návštěva knihovny, kina, 
bazénu, restaurace)

Koordinace setkávání rodičů pečujících o dítě 
s PAS
 › pravidelná (jednou za dva měsíce) sekávání 

rodičů pečujících o dítě s PAS s cílem 
vzájemného posilování při zvládání a řešení 
problémů a pro vzdělávání a výměnu zku-
šeností – celkem proběhlo 12 setkání

 › uspořádání 2 seminářů pod vedením od-
borných pracovníků/terapeutů

 › uspořádání víkendového setkání rodin s re-
laxačním a psychologickým programem

Zajištění provozu klubovny 
 › vybavení klubovny hračkami, barvami, 

trampolínou a nábytkem
 › zajištění provozu klubovny osobními 

asistentkami – aktivity klubovny dětem 
umožnily smysluplně využít volný čas mimo 
domov (např. malování, poslech hudby, 
relaxace, hry, příprava svačiny), pečujícím 
rodinám umožnila klubovna účastnit se 
běžného společenského života nebo si vyří-
dit osobní záležitosti

 › služby klubovny využívalo průběžně 
15 rodin

Vzdělávaní pracovníků a PR organizace 
 › doplnění kvalifikace pracovníků organizace 

prostřednictvím odborných kurzů, školení 
a seminářů, dle svých pracovních potřeb

 › vytvoření nové pozice PR manažera
 › vytvoření marketingového plánu organizace
 › vytvoření systému péče o sponzory, oslovení 

nových potenciálních sponzorů

Rodina a handicap
Název projektu Příjemce

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.

Výše podpory

1 862 741 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

září 2012 – srpen 2014

Místo realizace

Šumperk

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Obecně prospěšná společnost Dětský klíč 
Šumperk působí v šumperském regionu 
od roku 2000. Činnost společnosti směřu-
je k zajištění a poskytování sociální služ-
by osobní asistence, odlehčovací služby 
a sociální rehabilitace dětem a mládeži 
s handicapem, především s poruchami 
autistického spektra (PAS).

Webové stránky

www.detskyklic.cz

Citát

„Dětem s autismem bylo umožněno 
trávit volný čas se svými vrstevníky, 
učily se novým dovednostem, vyzkou-
šely si ‚samostatný život‘ bez rodičů. 
Aktivity pomáhaly rodičům zvládat 
jejich rodičovskou roli, kladně posi-
lovaly vztah mezi rodičem a dítětem 
s postižením.“

(Milada Mazurková, koordinátorka)
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Vytvoření nové pobytové služby pro soci-
álně znevýhodněné seniory – rekonstrukce 
a vybavení azylového domu v okrajové části 
města Hranice, který organizace pro tento 
účel získala.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Rekonstrukce domu pro novou službu a záze-
mí pro pracovníky
 › slavnostní zahájení rekonstrukce domu 

za účasti starostky a zastupitelů města 
Hranice, členů Osadního výboru Drahotuše 
i zástupců Církve bratrské

 › přijetí 4 zaměstnanců na svépomocné 
práce v rámci dotace z Úřadu práce – z toho 
2 klienty azylového domu

 › přípravné práce pro rekonstrukci přízemí 
a 1. patra provedli svépomocí uživatelé 
azylového domu

 › výstavba nových stropů, sanace stávajících 
kleneb, sanace domu proti vodě, položení 
podkladních betonů, instalace oken, výstav-
ba schodišť, instalace rozvodů topení a vody

 › svépomocné provedení části 
elektroinstalačních prací

Vnitřní vybavení domu
 › vybavení všech 6 nově zrekonstruovaných 

pokojů
 › vybavení 2 kuchyněk a společenské 

místnosti
 › vybavení nové kanceláře organizace

Spuštění provozu nové služby
 › přesun vedení a administrativy organizace 

do zrekonstruovaného domu
 › příprava poskytování nové služby
 › výběr a ubytování klientů z řad zájemců 

v novém domě – v průběhu realizace projek-
tu byla cílová skupina rozšířena i na rodiny 
s dětmi a oběti domácího násilí a trestné 
činnosti

Posílení vnitřní kapacity organizace
 › vytvoření dokumentace nové služby (domá-

cí řád, metodika, BOZP, požární směrnice, 
smlouvy o poskytování sociální služby, 
standardy kvality nové služby)

 › školení koordinátora a vedení organizace 
(vedoucí, zástupce) – celkem 9 školení

 › vytvoření a tisk propagační brožury or-
ganizace (náklad 100 kusů)

 › aktualizace webových stránek organizace

Dům ELIM
Název projektuPříjemce

ELIM, křesťanská společnost pro evange-
lizaci a diakonii Hranice, o. s.

Výše podpory

4 162 500 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

Hranicko

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava

Frýdek-Místek

Opava

BruntálŠumperk

Hranice

Něco málo o realizátorovi

Posláním společnosti je pomoc lidem, 
kteří se ocitli v sociálně nepříznivé životní 
situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami 
a prostředky. Dlouhodobou vizí organiza-
ce je vybudování systému sociálního 
bydlení a rozvoj struktury poskytovaných 
služeb. 

Webové stránky

www.elim-hranice.org

Citát

„Na Hranicku jsou dlouhé čekací doby 
přijetí do domovů pro seniory a jiná 
služba pro ně není dostupná. Některé 
azylové domy navíc přijímají žadatele 
jen ze své spádové oblasti, a tak senioři, 
kteří žijí v nepříznivých podmínkách 
(nejisté bydlení, nízký příjem), často 
nemají kam jít.“

(Bohuslav Rybníček, ředitel ELIM)
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Dosažení trvalé udržitelnosti Domu ELIM 
a jeho finanční nezávislosti prostřednictvím 
navýšení kapacity domu o 6 lůžek, vybu-
dováním půdní vestavby, do které se přemístí 
zázemí organizace, a založením okrasného 
zahradnictví. Součástí projektu je také snaha 
o minimalizaci provozních nákladů, k čemuž 
dojde využitím přírodních zdrojů. Projekt Dům 
ELIM II. navazuje na podpořený projekt z 2. vý-
zvy BG FNNO Dům ELIM.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vybudování půdní vestavby, nákup vybavení 
a navýšení kapacity Domu ELIM
 › provedeno výběrové řízení na dodavatel-

skou firmu
 › vybudování půdní vestavby domu ELIM 

v Drahotuších (městská část obce Hrani-
ce), ve které vznikly kanceláře pro vedení 
organizace a víceúčelový sál

 › nákup vybavení a zařízení kanceláří
 › navýšení kapacit domu o další 6 lůžek

Minimalizace provozních nákladů
 › zateplení domu, instalace slunečních kolek-

torů pro výrobu elektřiny, zapojení studní 
pro využití jako zdroj užitkové vody

 › vypracování analýzy provozních nákladů 
a úspory s vyčíslením úspor dosažených 
díky provedeným změnám 

Založení a vybavení zahradnictví
 › vyhlášení a vyhodnocení tří výběrových 

řízení – na dodavatele skleníku, zahradního 
domku a na dodávku zahradní techniky

 › projektový tým absolvoval školení v oblasti 
marketingu

 › aktivizační činnosti probíhající formou 
zapojení klientů do chodu a údržby domu, 
zahrady a péče o túje a dále také formou 
volnočasových (sportovních, rukodělných, 
kulturních aj.) aktivit jak pro dospělé 
klienty, tak pro jejich děti

 › vypracování ekonomického a marketingové-
ho plánu zahradnické výroby a prodeje

 › vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení 
na dodavatele osobního automobilu

 › zakoupení automobilu

Dům ELIM II.
Název projektu Příjemce

ELIM, křesťanská společnost pro evange-
lizaci a diakonii Hranice, o. s.

Výše podpory

4 162 500 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

duben 2013 – březen 2015

Místo realizace

Hranicko

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Ostrava

Frýdek-Místek

Opava

BruntálŠumperk

Hranice

Něco málo o realizátorovi

Posláním společnosti je pomoc lidem, 
kteří se ocitli v sociálně nepříznivé životní 
situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami 
a prostředky. Dlouhodobou vizí organiza-
ce je vybudování systému sociálního 
bydlení a rozvoj struktury poskytovaných 
služeb.

Webové stránky

www.elim-hranice.org

Citát

„Klienti se podíleli na svépomocných 
pracích, pomáhali se stěhováním i úkli-
dem. Po spuštění provozu probíhá jejich 
aktivizace několika způsoby: někteří 
klienti udržují a sekají pozemky v místní 
obci a pomáhají při úklidu obce, jiní se 
podílejí na chodu a údržbě domu, pěs-
tují túje nebo zeleninu, pečují o domácí 
zvířata.“

(Bohuslav Rybníček, ředitel ELIM)
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Posílení zážitkové environmentální výchovy 
mladých dospělých lidí na Jesenicku, rozvoj tří 
klíčových lokalit environmentální výchovy na 
Jesenicku (Studniční vrch, Zastávka, Muna), 
kampaň na získání drobných dárců „HB Je-
seníky hledá nové patrony“ a zkvalitnění řízení 
a práce organizace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

„Upgrade“ zážitkové environmentální vý-
chovy dospělých na Jesenicku – vzdělávání 
a motivace dobrovolníků
 › realizace 7 vzorových dobrovolnických 

pracovně-zážitkových akcí na 3 stěžejních 
lokalitách organizace

 › propagace akcí environmentální výchovy
 › vytvoření motivační brožury pro angažování 

dobrovolníků na lokalitách

Rozvoj klíčových lokalit environmentální vý-
chovy na Jesenicku
 › vypracování strategického plánu rozvoje 

všech 3 lokalit
 › Studniční vrch – provedení nátěrů na 

chatě Maxovce, sloužící jako základna 
pro dobrovolnické akce, a dřevěných soch 
pohádkových bytostí na Stezce živé vody, 
vyroben nultý panel a poster zvoucí na 
stezku

 › zaniklá osada Zastávka – dokončení 
verandy a výroba dřevěného přístřešku 
maringotky, která tvoří celoroční základnu 
pro ekovýchovné akce na lokalitě

 › Muna – částečná úprava budovy č. 104 pro 
jednoduché pobyty dobrovolníků, vznik na-
učné přírodovědné stezky o vztahu člověka, 
přírody a krajiny

Kampaň na získávání drobných dárců „Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky hledá nové patrony“
 › organizace 15 pouličních a stánkových 

kampaní
 › vytvoření fundraisingové brožury
 › vytvoření 5 čísel zpravodaje „Cesta ke 

kořenům informujícím o dobrovolnických 
akcích“

 › výstava o dobrovolnictví a dárcovství pro 
jesenickou krajinu „Veni, vidi, dona“

 › vytvoření 2 dárcovských koutků propagují-
cích drobné dárcovství

 › directmailingová kampaň zaměřená 
převážně na bývalé účastníky akcí

 › dny otevřených dveří na jednotlivých 
lokalitách a realizace pravidelných besed 
s tvůrci Stezky Vincenze Priessnitze v láz-
ních v Jeseníku

Zkvalitnění řízení a práce organizace
 › semináře pracovníků organizace k aktua-

lizaci strategického plánu
 › přepracování stávajícího strategického 

plánu organizace
 › vytvoření fundraisingového a marketingo-

vého plánu organizace
 › školení a koučink 5 pracovníků organizace
 › zakoupení použitého automobilu pro terénní 

aktivity organizace

Přátelé přírody Jesenicka
Název projektuPříjemce

Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Výše podpory

3 329 606 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2012 – březen 2014

Místo realizace

okres Jeseník

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Organizace se zaměřuje na rozvoj 
občanské společnosti, na dobrovolnictví 
a na zapojování místních obyvatel do 
obnovy místního přírodního a kulturního 
dědictví regionu. Hlavními programy 
organizace jsou dobrovolnické výchovně 
vzdělávací prázdninové a víkendové akce, 
ochrana přírody a zapojování místních 
obyvatel do obnovy drobných památek 
v krajině.

Webové stránky

www.jeseniky-brontosaurus.cz

Citát

„V organizování víkendových a prázdni-
nových akcí environmentální výchovy 
hrají stěžejní roli dobrovolníci, kteří jimi 
sami kdysi prošli a byli osloveni jejich 
obsahem a nábojem. V současné době 
se završuje působení jedné ‚ generace‘ 
organizátorů, kteří takto fungují.“ 

(Alena Bajerová, místopředsedkyně Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky)
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Podpora revitalizací v Olomouckém kraji ve 
spolupráci s obcemi. Poradenství, zpracování 
projektové dokumentace, provádění jedno-
duchých revitalizací a následná péče o revita-
lizované a okolní pozemky se zapojením 
sociálně vyloučených osob. Vytvoření pobočky 
a poradenského střediska Koalice pro řeky 
v Olomouckém kraji.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Projektová příprava revitalizačních akcí 
 › oslovení 33 obcí, 11 velkých vlastníků půdy 

a 6 soukromých vlastníků
 › vytipování vhodných pozemků, zjištění 

vlastnických poměrů
 › projednání akcí s vlastníky, správci toků 

a dalšími dotčenými subjekty
 › zpracování projektové dokumentace na 

revitalizaci lokality Kožušany-Tážely 
 › poradenská podpora při zpracování studie 

proveditelnosti revitalizace toků Blaty 
a Stousky a jejich niv 

 › zpracování studie proveditelnosti revitaliza-
ce Blaty a její nivy

  
Revitalizace vodních toků
 › získání finančních prostředků pro revita-

lizační akce z OPŽP v k. ú. Čehovice
 › dopracování projektu pro stavební řízení 

a získání stavebního povolení
 › provedení úprav terénu a výsadeb
 › příprava projektové dokumentace revita-

lizačních opatření pro Velké Karlovice 
 › hloubení tůní

Péče o revitalizovaná území ve spolupráci 
s organizací Člověk v tísni
 › zaměstnání tří nezaměstnaných osob ve 

spolupráci s Člověkem v tísni, celkem 
2 942 hodin 

 › zpracování metodiky hospodaření pro bio-
centrum Čehovice

 › provedení managementových zásahů 
v lesních biotopech a travních porostech 

 › iniciační zásahy v lesních biotopech v k. ú. 
Velké Karlovice 

 › zajištění pastevního managementu v lokali-
tě Jezerné u Velkých Karlovic

 › úprava terénu a výsadby na revitalizova-
ných pozemcích při soutoku Vřesůvky 
a Malého potoka 

Vytvoření pobočky Koalice pro řeky 
 › otevření kanceláře Koalice pro řeky v Olo-

mouci
 › vybavení kanceláře základní kancelářskou 

technikou
 › zahájení provozu poradenského střediska 

pro veřejnost 
 › řešení 30 poradenských případů pro spolu-

pracující obce, jednotlivce a NNO

Mediální aktivity, sdílení zkušeností, propa-
gace projektu
 › vydání tiskových zpráv o otevření poradny 

a o průběhu projektu
 › příprava příspěvků a exkurze pro konferen-

ce Říční krajina a na mezinárodní konferenci 
Strażnicy Natury v Polsku

 › zřízení webové stránky se základními infor-
macemi o projektu

Partnerství pro řeky – říční spolky
Název projektu Příjemce

Koalice pro řeky

Výše podpory

1 738 910 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

květen 2013 – březen 2015

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Koalice pro řeky usiluje o ochranu 
a obnovu říční krajiny. Sdružuje lokální, 
regionální i celostátní organizace 
a individuální členy – ochránce přírody, 
vodohospodáře, rybáře, přírodověd-
ce. Shromažďuje odborné argumenty 
z oblasti vědy a výzkumu a příklady 
dobré praxe a úspěšných revitalizačních 
projektů. Hlavními formami činnosti 
jsou připomínkování právních předpisů, 
plánů, koncepcí a strategií, osvětové 
akce, publikační činnost, pořádání 
seminářů a konferencí a účast v řízeních 
a jednáních, při nichž mohou být dotčeny 
zájmy přírody a krajiny.

Webové stránky

www.koaliceproreky.cz

Citát

„Při přípravě ideových záměrů revita-
lizačních projektů jsme využili zkušenos-
tí získaných odborným pracovníkem 
projektu na studijní cestě do Bavorska 
na začátku projektu, kde byly prezen-
továny příklady progresivních revita-
lizací. Bavorsko patří v tomto směru 
k evropské špičce a poskytuje příklady 
nejlepších dostupných praktik.“ 

(Vlastimil Karlík, tajemník Koalice pro 
řeky)
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Snížení sociální nerovnosti v Olomouckém 
kraji prostřednictvím bezplatného právního 
poradenství advokátů a studentů práv ne-
majetným rodinám s dětmi.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vzdělávací aktivity a síťování
 › kulatý stůl s účastí 11 neziskových organiza-

cí zabývajících se řešenou problematikou, 
s cílem vzájemného doplňování a možností 
odkázat klienty na vhodnou službu

 › 25 studentů zapojených do „Studentské 
právní poradny“ prošlo výcvikem na specia-
lizované poradce

 › 38 supervizí pro studenty zapojené do „Stu-
dentské právní poradny“

 › zapojení 12 neziskových organizací a ad-
vokátních kanceláří do „Pro bono centra“ 
(centrum bezplatné právní pomoci)

 › 10 studentů absolvovalo 60hodinovou stáž 
v advokátní kanceláři zapojené do „Pro 
bono centra“

 › 2 vzdělávací semináře pro pracovníky ne-
ziskových organizací, pracovníky advokát-
ních kanceláří a studenty

 › 1 manuál k opakujícím se právním problé-
mům

Poskytování bezplatného právního poraden-
ství
 › 1 000 ks letáčků informujících o nabízené 

službě a 1 informační elektronický banner
 › poskytnutí poradenství celkem 100 osobám

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

Název projektuPříjemce

Liga lidských práv

Výše podpory

496 719 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

srpen 2012 – červenec 2014

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Liga lidských práv pomáhá lidem, aby 
znali svá práva a aktivně je prosazova-
li. Prosazuje systémové změny, které 
zlepšují kvalitu života v České republice. 
Pracuje především formou poradenství, 
advokační, výzkumnou a publikační 
činností, zastupováním klientů před sou-
dy a jinými úřady nebo vzděláváním od-
borníků i široké veřejnosti. Vizí organiza-
ce je spravedlivá, svobodná a angažovaná 
společnost pro všechny.

Webové stránky

www.llp.cz

Citát

„V současné době není v Olomouckém 
kraji dostatečně rozvinut systém bez-
platné právní pomoci. To se projevuje 
zejména u osob, které mají problémy 
se zadlužeností, ztrátou zaměstnání, 
s  neúměrným zatížením spotřebitel-
skými úvěry i ztrátou bydlení. Ztráta 
bydlení pak pro rodinu s dětmi velmi 
často znamená její rozpad. Velmi často 
by se však rodina mohla některým 
vznikajícím problémům postavit právní 
cestou.“ 

(Barbora Rittichová, právnička Ligy 
lidských práv)
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Zlepšení rovných příležitostí dětí a mládeže 
ohrožených společensky nežádoucími jevy 
a rodin s dětmi prostřednictvím hiporehabi-
litace.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Hipoterapie
 › při hipoterpaii jsou klienti na hřbetu koně 

polohováni na základě jejich potřeb, aby na 
ně co nejvíce působil biomechanický pohyb 
koně

 › celkem bylo poskytnuto 598 hipoterapeu-
tických jednotek pro 29 klientů

Aktivity s využitím koní
 › individuální a skupinové psychoterapie 

ovlivňující osobnostní rozvoj, při kterých je 
důraz kladen na navázání kontaktu klientů 
s koňmi pomocí různých aktivit, jako je 
např. pozorování, hlazení, ošetřování nebo 
sedlání

 › celkem bylo poskytnuto 105 jednotek 
zaměřených na děti a mládež se speciálními 
vzdělávacími potřebami a rodiče s dětmi

Vytvoření know-how a metodické podpory
 › provedení 27 kazuistik klientů
 › vytvoření 2 metodik pro terapii a hipoterapii

Rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků 
organizace 
 › účast pracovníků organizace na 42 odbor-

ných a rekvalifikačních kurzech

Propagace poskytované služby 
 › uspořádání 8 veřejných akcí na osvětu 

hiporehabilitace
 › uspořádání 8 workshopů zaměřených na 

integraci znevýhodněných skupin
 › vydání a distribuce 2 500 propagačních 

letáků

Můj přítel kůň
Název projektu Příjemce

Občanské sdružení Ryzáček

Výše podpory

884 255 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

květen 2011 – květen 2013

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Posláním Ryzáčka je poskytovat služby 
v oblasti hiporehabilitace, napomáhat 
integraci zdravotně postižených do 
společnosti, vytvářet kladné prostře-
dí vhodné pro rozvoj dovedností dětí, 
mládeže, seniorů a zdravotně a sociálně 
znevýhodněných osob prostřednictvím 
koně.

Webové stránky

www.ryzacek.com

Citát

„Cítíme, že pro nás realizace projektu 
byla důležitým bodem, díky kterému 
jsme dokázali, že jsme schopni dobře 
zvážit rizika a nastavit výstupy, které 
umíme dodržet. To nám může v bu-
doucnu pomoci při získávání finančních 
prostředků z dalších programů nejen 
EU.“

(Hana Dvořáková, projektová manažerka)
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Ovlivňování postoje žáků a studentů 2. stupně 
ZŠ (a příslušných ročníků víceletých gymnázií) 
v oblasti sociální prevence prostřednictvím 
speciálních programů ve speciálním ne-
školním prostředí – Dramacentru.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Tvorba a ověřování metodiky, lektorských 
manuálů a scénářů k „Příběhovým drama-
tům“
 › vytvoření 4 manuálů k programovým 

blokům
 › 1 metodika a 3 scénáře Divadla fórum
 › ověřování programových bloků „Rasismus 

a xenofobie“, „Šikana“, „Sociální vyloučení“ 
(celkem 9 setkání s kumulativní účastí 
celkem 91 osob)

Vytvoření speciálního vzdělávacího 
prostoru – Dramacentra
 › stavební úpravy včetně rozvodů, rekon-

strukce sociálního zařízení, zbudování šatny 
a kuchyňky, vyrovnání podlah

 › vybavení Dramacentra speciálním ná-
bytkem a potřebnou technikou (zatemnění, 
audiovizuální technika)

Realizace programů sociální prevence 
v Dramacentru
 › realizace 42 dopoledních bloků pro třídní 

kolektivy (každá třída absolvovala 3 setkání 
se zvoleným zaměřením)

Posílení marketingu a fundraisingu žadatele
 › bylo započato s vydáváním newsletteru pro 

školy (4krát pravidelně po 4–5 měsících)
 › dotační poradenství školám (4krát 

pravidelně po 4–5 měsících)
 › absolvování 7 bloků školení z oblasti mar-

ketingu a fundraisingu
 › setkání managementu projektu se zástupci 

škol – 3krát v průběhu projektu
 › vytvoření marketingového a fundrasingo-

vého plánu

Následné intervence psychologa/etopeda 
v „zasažených“ kolektivech
 › psycholožka absolvovala v období projektu 

více než 120 hodin konzultací v zapojených 
školách. Konzultace byly zaměřeny na ana-
lýzu stavu třídy a na reflexe a doporučení 
následného postupu práce se třídou

Příběhové drama jako nástroj sociální 
prevence na školách v Olomouckém kraji

Název projektuPříjemce

Sdružení D

Výše podpory

1 606 857 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

červen 2012 – leden 2014

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Sdružení D vzniklo v roce 2000 jako 
dobrovolná účelová platforma učitelů, 
pedagogů a lektorů dramatické výchovy 
olomouckého regionu za účelem pro-
sazování metod dramatické výchovy do 
vyučovacího procesu. Posláním organiza-
ce je posilovat osobnostní růst, rozvíjet 
sociální a emoční inteligenci, vracet 
umění do hry. Hlavním nástrojem práce 
je více než 20 strukturovaných prožit-
kových programů zapojujících každého 
účastníka.

Webové stránky

www.sdruzenid.cz

Citát

„Otevřená a demokratická společnost 
by měla dát dětem a dospívajícím šanci 
se připravit na možná rizika sociálního 
selhávání a případné následky pro svůj 
vlastní život minimalizovat. Myslíme 
si, že jednou z cest může být výchova 
prostřednictvím tzv. příběhových 
dramat.“

(Pavel Němeček, ředitel Sdružení D)
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Zkvalitnění environmentální výchovy v mateř-
ských školách v Olomouckém, Zlínském a Mo-
ravskoslezském kraji prostřednictvím rozšíření 
mezinárodního programu Ekoškola na cílovou 
skupinu MŠ. Vznikne a bude pilotována me-
todika programu Ekoškolka. Projekt přispěje 
k vytváření environmentálních návyků u před-
školních dětí a skrze zapojení rodičů i k jejich 
přenosu do fungování rodiny.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Vytvoření, pilotování a evaluace metodiky 
programu Ekoškolka
 › vytvoření publikace metodiky „Ekoškola 

pro MŠ“
 › vydání 500 ks příručky pro učitele a rodiče
 › pilotáž metodiky na 16 MŠ
 › organizace 3 setkání pilotních MŠ
 › 20 návštěv MŠ krajským koordinátorem
 › vytvoření 10 příkladů dobré praxe
 › 45 MŠ zapojených do sítě Ekoškolek 
 › sestavení evaluační zprávy

Informační kampaň 
 › vytvoření nové sekce webových stránek 

Ekoškolka
 › vydání 1 500 ks letáků
 › vydání 2 inzerátů v krajském tisku
 › vydání 1 tiskové zprávy do místních médií
 › organizace 2 seminářů pro učitele z nově 

zapojených škol

Příprava certifikace Ekoškolek
 › tvorba kritérií pro sebehodnocení a jejich 

zapracování do metodiky
 › formulář zprávy z auditu
 › proškolení 10 auditorů na dvoudenním 

semináři pro certifikaci MŠ

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro 
udržitelný rozvoj

Název projektu Příjemce

Sdružení Tereza, o. s.

Výše podpory

2 953 247 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí 

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký 
kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

Přerov
Prostějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Sdružení TEREZA se již od roku 1991 
zaměřuje na realizaci environmentálních 
vzdělávacích programů a projektů, které 
nabízí především základním a středním 
školám v České republice. V posledních 
letech Sdružení TEREZA svou činnost 
profiluje především do dlouhodobých 
vzdělávacích programů, které školám 
umožňují systematicky pracovat po 
řadu let a postupně rozvíjet znalosti, 
dovednosti, postoje a jednání studentů 
potřebné pro ochranu životního prostředí, 
udržitelný rozvoj a aktivní zapojení žáků 
do života občanské společnosti.

Webové stránky

www.terezanet.cz

Citát

„V ČR je nabídka služeb pro mateř-
ské školy spjatých s environmentální 
výchovou doposud poměrně omezená 
a učitelé poptávají především návody 
na koncepční dlouhodobé činnosti, které 
lze s dětmi provádět.“

(Jan Smrčka, koordinátor programu 
Ekoškola)
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Zajištění vyšší nezávislosti organizace na 
grantech a dotacích prostřednictvím podpory 
rozvoje sociální firmy Ergones, kterou Tyflo-
Centrum Olomouc zřídilo. V rámci projektu 
bude systematicky pracováno s pracovníky se 
zdravotním postižením, bude vytvořen strate-
gický plán, jehož součástí bude i PR a mar-
ketingový plán, vznikne dlouhodobá výstava 
„(Ne)viditelná Olomouc“, která bude kreativní 
formou informovat veřejnost o problematice 
zrakově znevýhodněných.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Podpora integrace cílové skupiny do cílů 
a plánů organizace 
 › vytvoření 3 nových pracovních míst pro 

osoby se zdravotním postižením
 › 6 osob se zdravotním postižením získalo 

delší či kratší pracovní zkušenost

PR, marketing a prodej
 › absolvování kurzů „Public Relations“, 

„Prodejní dovednosti a komunikace se 
zákazníky“, „Marketing na sociálních sítích“, 
„Jak vytvořit marketingový plán“ (celkem 
45 účastí)

 › zahájení propagace na sociálních sítích

 › realizace výstavy „(Ne)viditelná Olomouc“ 
(tisková konference, vernisáž, webové 
stránky výstavy, 9 doprovodných akcí s cel-
kovou účastí přes 600 osob)

 › prodloužení výstavy „(Ne)viditelná Olo-
mouc“ o 1 rok

 › výstavu „(Ne)viditelná Olomouc“ navštívilo 
přes 5 000 návštěvníků

 › vytvoření marketingových plánů organizace
 › spuštěn e-shop
 › stavební a nábytková úprava prostor pro 

sociální firmu
 › vytvoření nového pracovního místa 

zástupce ředitele

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

Název projektuPříjemce

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Výše podpory

2 088 330 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

březen 2013 – únor 2015

Místo realizace

Olomoucký kraj

Zlín

Uherské Hradiště

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Základní činností TyfloCentra Olomouc, 
o. p. s. je provozování specializovaného 
centra denních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením, kterým poskytuje 
sociální služby ve čtyřech základních 
okruzích – odborné poradenství, sociálně 
aktivizační služby, průvodcovské a před-
čitatelské služby, sociální rehabilitace. 
Posláním TyfloCentra Olomouc, o. p. s. je 
podporovat tyto osoby v aktivním přístu-
pu k životu, povzbudit jejich vůli k osobní-
mu růstu a posílit jejich nezávislost.

Webové stránky

www.tyflocentrum-ol.cz

Citát

„Počítali jsme, že výstavu za celý 
projekt navštíví 1 900 návštěvníků. 
Konečný výsledek více než 5 000 ná-
vštěvníků je velmi vysoko nad naším 
očekáváním. Dobrou vizitkou výstavy 
je také fakt, že velká část návštěvní-
ků k nám nyní přichází na doporučení 
spokojených návštěvníků. I díky podpoře 
projektu se naše organizace posunula 
o značný kus dál. Je profesionálnější, 
sebevědomější a míra závislosti na 
dotacích se snižuje.“

(Petr Zavadil, ředitel TyfloCentra)
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Příprava revitalizací vybraných řek v povodí 
Moravy na území Olomouckého kraje s doplň-
kovým přesahem do Zlínského kraje. Revita-
lizacemi řek neboli obnovením přírodě blízké 
morfologie říčních koryt dojde ke zlepšení 
ekologického stavu, samočisticí schopnosti 
vodních toků, posílení říční biodiverzity 
a dynamiky přirozených fluviálních procesů.  

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Zpracování studie proveditelnosti „Živá Beč-
va“ a „Písečná a Morava“
 › formulace zadání, včetně průběžné spe-

cifikace úkolů a obsahu
 › jednání se stakeholdery, výrobními výbory, 

pracovní setkání
 › monitoring a dohled nad postupem prací, 

kontrola a převzetí dílčích výstupů
 › ekonomicko-provozní správa studie prove-

ditelnosti
 › řízení studií proveditelnosti ve vztahu 

k dodavateli a SFŽP

Příprava revitalizací velkých vodních toků 
v povodí horní Moravy
 › vytvoření pracovní skupiny zástupců 

hlavních partnerů (správa toku, ochrana 
přírody, NNO)

 › výběr úseků velkých toků k revitalizaci, spe-
cifikace jednotlivých zájmů, cílů a způsobu 
revitalizace u každé akce

 › zpracování 8 zadávacích záměrů vybraných 
úseků velkých toků určených k revitalizaci

 
Osvětová kampaň zaměřená na ochranu 
a revitalizaci řek, jakož i přírodě blízké proti-
povodňové ochrany sídel
 › vydávání tiskových zpráv a podkladů
 › 6 novinových rozhovorů
 › 2 publikované články v časopisech
 › říční blog na webu UPRM
 › průběžná správa a aktualizace 

www.uprm.cz a www.koaliceproreky.cz
 › vydání 2 naučných brožur zahrnujících 

výsledný návrh studie proveditelnosti „Živá 
Bečva“ a „Písečná a Morava“ (2krát 1 000 ks)

 › uspořádání konference „Říční krajina“ 
(2012), přírodě blízké protipovodňové 
ochrany a eko-systémových funkcí říční 
krajiny

Společně pro řeky
Název projektu Příjemce

Unie pro řeku Moravu

Výše podpory

948 640 Kč

Prioritní oblast

Životní prostředí

Období realizace

duben 2011 – duben 2012

Místo realizace

povodí řeky Moravy v Olomouckém kraji

Zlín

Vsetín

Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc Nový Jičín

Ostrava Karviná

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Webové stránky

www.koaliceproreky.cz

Něco málo o realizátorovi

Chráníme naše řeky, jejich nivy a povodí, 
úspěšně prosazujeme přírodě blízká 
řešení úprav vodních toků a jejich revita-
lizace. Pomáháme s environmentální 
výchovou dětí i dospělých. K podpoře 
uvedených cílů sdružujeme občany a ne-
vládní organizace. Naše motto zní
„Řeky pro život.“

Citát

„Správci toků potřebují ve společnosti 
najít svou novou úlohu a věcné zadání 
práce, neboť jejich dosavadní exis-
tence a působení bylo odvozeno od 
vodohospodářského paradigmatu 
19. a 20. století, který je dnes již na-
hrazen celostnější koncepcí zahrnující 
hospodářská, vodařská, ekologická 
a další oborová východiska a přístupy.“ 

(Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích 
Unie pro řeku Moravu)

http://www.koaliceproreky.cz
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Stabilizace osob s duševním onemocněním 
na pracovním trhu díky kombinaci bydlení 
v chráněném bytě a zaměstnání na pracovních 
místech v chráněném provozu řemeslné dílny 
s podporou pracovního asistenta.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Příprava certifikace služby „Chráněné byd-
lení“
 › vytvoření dokumentace pro sociální službu 

„Chráněné bydlení“
 › přípravná inspekce kvality sociální služby 

„Chráněné bydlení“

Stavební úpravy a vybavení dílny a bytu
 › drobné stavební úpravy prostor řemeslné 

dílny 100 m2

 › pořízení vybavení pro keramickou, košíkář-
skou a textilní výrobu

 › úpravy a vybavení dvoupokojového bytu pro 
chráněné bydlení

 › ubytování ZP osob v chráněném bydlení

Zkušební provoz řemeslné dílny
 › vytvoření provozní dokumentace řemeslné 

dílny s úpravami
 › proškolení ZP zaměstnanců řemeslné dílny
 › zaměstnání 3 ZP osob v řemeslné dílně

Posílení projektového řízení a stabilizace 
financování organizace
 › vytvoření plánu prodeje výrobků řemeslné 

dílny
 › vytvoření fundraisingového plánu organiza-

ce na 3 roky
 › vytvoření mediálního plánu organizace na 

rok
 › vydání propagačních materiálů pro řeme-

slnou dílnu

Řemeslná dílna pro osoby s duševním 
onemocněním

Název projektuPříjemce

Zahrada 2000, o. s.

Výše podpory

1 786 069 Kč 

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb

Období realizace

duben 2011 – říjen 2012
 
Místo realizace

okres Jeseník

Olomouc
Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Bruntál

Jeseník

Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Zahrada 2000 je registrovaným posky-
tovatelem služby sociální rehabilitace 
a služby sociálně terapeutické dílny. Tyto 
služby poskytuje zdravotně hendikepo-
vaným, především duševně nemocným li-
dem. Služeb občanského sdružení využívá 
pravidelně okolo 50 klientů.

Webové stránky

www.zahrada2000.cz 

Citát

„Aby mohli duševně nemocní dlouhodo-
bě pracovat, potřebují stabilní záze-
mí s určitou mírou podpory, jako je 
chráněné bydlení s podporou asistenta 
a zaměstnání s přiměřenou zátěží 
v individuálně nastaveném pracovním 
režimu.“ 

(Stanislav Turek, ředitel sdružení Zahrada 
2000)

http://www.zahrada2000.cz
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Olomoucký kraj

CÍL PROJEKTU

Zkvalitnění stávající služby „Klub rodičů 
s dětmi“ a rozšíření cílové skupiny o cizince 
z EU a české rodiny. Dalším cílem je posílení 
vnitřního rozvoje organizace pořízením nové-
ho vybavení, fundraisera-ekonoma, vzděláva-
cích kurzů pro vedoucí pracovníky a zlepšení 
propagace organizace a public relations.

JAK VŠE PROBÍHALO A CO VZNIKLO?

Multikulturní klub pro rodiče s dětmi
 › vytvoření metodiky pro práci s dětmi 

v klubu
 › 92 setkání pro rodiče s dětmi ze zemí EU 

i ČR
 › realizace 92 programů pro děti, zamě-

řených na jazykový a sluchový rozvoj dítěte, 
rozvíjení rytmického citu, psychomotorické 
hry, tvořivé činnosti apod.

 
Vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiče
 › rozšíření „Multikulturního klubu“ pro rodiče 

s dětmi
 › 26 přednášek a následných besed zamě-

řených na péči o dítě, výchovu, výživu, 
komunikaci, zdravé vztahy, orientaci 
v náročných situacích, vzdělávací systém 
v ČR apod.

 › 40 tvořivých dílen

 › aktivity „Multikulturního klubu“ navštívilo 
celkem 672 dospělých klientů z 10 zemí (ČR, 
Ukrajina, Bělorusko, Kolumbie, Mexiko, 
Moldávie, Bosna a Hercegovina, Kanada, 
Mongolsko, Polsko)

 
Hlídání dětí cizinců
 › rodičům bylo umožněno klidné vyřízení 

záležitostí, jako je návštěva lékaře, úřadů, 
větších nákupů apod., dětem byl zajištěn 
kvalitní program

 › celkem bylo nabídnuto 92 dopolední, které 
využilo opakovaně 8 rodičů ze 3 zemí (UKR, 
MEX, DEU), hlídáno bylo celkem 9 dětí

  
Posílení kapacit organizace
 › vypracování procesní analýzy a návrhu 

oblastí školení a konzultací
 › absolvování kurzů „Rozvoj klíčových 

kompetencí vedoucích pracovníků soci-
álních služeb“, „Řízení lidských zdrojů“, 
„Fundraising prakticky“, „PR a marketing 
pro NNO“ a další

 › zaměstnání fundraisera-ekonoma
 › tvorba grafického manuálu, plánu propaga-

ce a nových webových stránek
 › vytvoření a distribuce propagačních letáků 

„Centra podpory cizinců“ ve 4 jazykových 
verzích

 › setkání se širokou i odbornou veřejností

Aktivizace a integrace rodin imigrantů
Název projektu Příjemce

Žebřík, o. s.

Výše podpory

1 522 506 Kč

Prioritní oblast

Poskytování sociálních služeb 

Období realizace

duben 2013 – březen 2015

Místo realizace

okres Prostějov

Zlín

Vsetín
Kroměříž

PřerovProstějov

Olomouc
Nový Jičín

Opava

Bruntál
Šumperk

Něco málo o realizátorovi

Posláním sdružení je podporovat po-
třebné při začleňování do společnosti 
a informovat o křesťanských hodnotách. 
Organizace podporuje klienty při zvy-
šování jejich sociálních, jazykových a ko-
munikačních dovedností, při řešení jejich 
obtížné sociální a pracovní situace.

Webové stránky

www.zebrik.org, www.procizince.cz

Citát

„Jak jsme zjišťovali při naší poradenské 
činnosti a v dotazníkovém šetření, jsou 
často ženy cizinky ohroženy sociálním 
vyloučením nejen kvůli jiné národnosti, 
nepřítomnosti vlastní širší rodiny, ale 
také se ocitají ve společenské izolaci 
jako matky na rodičovské dovolené 
nebo dlouhodobě nezaměstnané osoby.“ 

(Alena Křížová, vedoucí Centra podpory 
cizinců)



Občanské sdružení 
Ryzáček

Můj přítel kůň

Setkávání, o. s.

Zlepšení kvality zázemí pro 
práci s mládeží a rodinami



Středisko rané péče SPRP 
Olomouc

Zvládneme to!

TyfloCentrum Olomouc, 
o. p. s.

Podpora pracovníků se 
zdravotním postižením 
a posílení kapacity 
TyfloCentra

Olomoucký kraj: 
Fotopříloha



Český svaz ochránců přírody, 
Regionální sdružení Iris

Zkvalitnění managementových 
opatření vybraných lokalit na 
Prostějovsku

Český svaz ochránců přírody, 
Regionální sdružení Iris

Ekologická výchova dospělých 
prostřednictvím dětí



Sdružení D

Příběhové drama jako nástroj 
sociální prevence na školách 
v Olomouckém kraji

Bioinstitut, o. p. s.

Ekozemědělci přírodě –  prosazení 
nových přístupů v agro-envi 
programech

Darmoděj, o. s.

Zkvalitnění poskytované sociální 
služby „terénní programy Babylon“



TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

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

Sdružení Tereza, o. s.

Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé 
pro udržitelný rozvoj

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Zvládneme to!



Liga lidských práv

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

Český svaz ochránců přírody, Regionální 
sdružení Iris

Zkvalitnění managementových opatření 
vybraných lokalit na Prostějovsku
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English summary of supported projects

Final Beneficiary
Project
Grant in CZK
Priority domain

Project description Page

ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
New Products of Sustainable Tourism in 
Jeseníky Mts.
CZK 1 029 766
Environmental issues

Creation and development of sustainable tourism products in 
Jeseníky. The products will expand the range of leisure and 
educational activities and will also reflect the needs of nature 
protection in visitors‘ behaviour, as well as their perception of 
nature and landscape, understanding and acceptance of certain 
restrictions resulting from the integration of the territory into 
PLA. The aim of the sub-project is also strengthening the capacity 
of the organization, improving its function, creating products 
and strategies that will enhance its self-sufficiency and reduce 
dependence on subsidies.

d 56

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Protecting Tree Alleys for Development of 
Moravian Regions
CZK 2 141 664
Environmental issues

Protecting the tree alleys of the Zlín, Olomouc and Moravian-
Silesian region, through the “Alley of the year” poll, education 
of officials and politicians, as well as awareness campaigns for 
the general public. Another goal is to develop a methodology 
of mapping and database of the Zlín region alleys, to process 
concept of alleys development and public participation in decision 
making, solving the three model cases and planting one alley. 

d 13

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, klub AuXilium
Support Centre for Families Caring after 
a Loved One with a Disability
CZK 1 900 000
Provision of social services

Build a professional centre of support for families caring for loved 
ones with disabilities. The project connects the professionalization 
of the activities already undertaken and the expansion of services 
for a wider target group.

d 14

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 
o.p.s.
Family Centre Vsetín
CZK 1 031 506
Provision of social services

Creating the comprehensive consulting and activation services for 
families who, for various reasons, can not provide proper conditi-
ons for their children, but strive to improve their situation.

d 17

Bioinstitut, o. p. s.
Organic Farmers for Nature – Promoting 
New Approaches in Agro-Environmental 
Programs
CZK 2 110 956
Environmental issues

Enforcing new approaches to agro-environmental programs 
through model eco-farms as patterns for nature and landscape 
protection at a farm level in the Olomouc, Moravian-Silesian and 
Zlín regions.

d 85
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Final Beneficiary
Project
Grant in CZK
Priority domain

Project description Page

Česká společnost ornitologická
Options of the Birds and Biodiversity Pro-
tection in the Context of Current Agricul-
tural Practice
CZK 1 170 185
Environmental issues

Ensuring a sustainable protection of nesting sites and the envi-
ronment for birds of farmland in the Olomouc region through 
education, training and motivation of secondary school students 
of agricultural programs and local representatives of agricultural 
enterprises, whose farming land  includes nesting sites of selected 
bird species. 

d 78

Česká společnost ornitologická
Under the Same Roof
CZK 2 548 659
Environmental issues

Ensuring long-term protection of synantropic animal species  
structural endangered by constructions in the Olomouc and Zlín 
regions, prevention of conflicts and clashes between reconstruc-
tion and species protection through education, training and 
motivation of the general public, professionals (engineers and 
construction companies) and public administration. 

d 77

Český svaz ochránců přírody, Regionální 
sdružení Iris
Environmental Education of Adults 
Through Children
CZK 624 752
Environmental issues

Through educational programs and playful tasks that preschool 
children fulfil at home with their parents and on joint events,  
training and motivation to work for nature among children and 
parents is ensured.

d 82

Český svaz ochránců přírody, Regionální 
sdružení Iris
Improving Quality of Management in Se-
lected Localities of the Prostějov Region
CZK 1 328 810
Environmental issues

Increasing the abundance and diversity of selected plants and 
animals species on 10 valuable deforested areas near Prostějov 
and increasing the local people awareness of these localities and 
nature conservation.

d 81

ČSOP Salamandr
People for Nature of Beskydy Mts.
CZK 1 347 321
Environmental issues

Improving the accessibility of information on the nature of 
Beskydy Mts. and its protection for residents and visitors, through 
the expansion and promotion of the web portal, photo competi-
tions and a greater choice of materials for visitors of Beskydy Mts. 
By creating a system of volunteering, the project will strengthen 
sustainability of the organization activities.

d 16

ČSOP Salamandr
Sustainable Care of Natural Heritage in 
Beskydy Mts.
CZK 2 982 392
Environmental issues

Care for the natural heritage of the Beskydy Mts. and developing 
a system of donation, sponsorship and services to ensure sustain-
able funding of the care.

d 15

Charita Konice
Wheelchair Accessibility Adjustments and 
Optimization of the Material and Technical 
Equipment to Improve Services for Clients 
with Reduced Mobility
CZK 890 037
Provision of social services

Broader engagement of the Retirement Home Bohuslavice clients 
into a more active sphere, better access and use of the existing 
institution  facilities, overall improvement of quality of life for 
clients with reduced mobility.

d 83

Charita Ostrava
Safe Place for Children and Youth
CZK 1 240 602
Provision of social services

Development of activities of the Michael Magone Charity Centre 
– a low-threshold facility for children and youth with a focus 
on club activities, especially for young people. The project also 
includes securing a safe space for children and young people at-
tending the low-threshold centre, by replacing windows through-
out the building.

d 48
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Final Beneficiary
Project
Grant in CZK
Priority domain

Project description Page

Charita Ostrava
Development of Charity Hospice Services 
in Ostrava City
CZK 1 811 109
Provision of social services

Increasing the availability of hospice services through a com-
prehensive system of hospice and palliative care provided by the 
Ostrava Charity. The level of technical and material base, as well 
as number of employees will increase, which will help to meet the 
needs of a greater number of users and also to better inform the 
public about palliative and hospice care.

d 47

Charita Prostějov
Daliborka Home – a Place to Live Together
CZK 1 304 010
Provision of social services

The introduction of an alternative method of individual plan-
ning PCP (person centred planning) in both services provided by 
Daliborka Home: sheltered housing and respite care.

d 84

Darmoděj o. s.
Across Regions
CZK 1 169 257
Provision of social services

Creation of outpatient aftercare centre in Kroměříž – providing 
space for outpatient aftercare centre, outpatient department  
equipment, staffing of defined and necessary working positions 
and subsequent operation of the service for clients with drug ad-
diction after completing the addiction treatment.

d 19

Darmoděj o. s.
Increasing the Quality of the Social Servi-
ce – Outreach Program Babylon
CZK 1 223 908
Provision of social services

Expanding the scope and frequency of contacts within a social 
and anti-drug outreach services Babylon in Jeseníky Mts. region. 
Creating spatial and temporal networks for the services provision, 
so that both clients and local authorities know when and where 
the outreach services are provided.

d 86

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.
Family and Handicap
CZK 1 862 741
Provision of social services

Assistance for families caring for a handicapped child in ensuring 
a level playing field in the society, creating favourable conditions 
for balancing the demands of care after a dependent disabled 
child with personal life, promoting individual personal assistance 
services and involvement of families with disabilities in normal 
social life. The partial aim is to improve and extend the range of 
the organization social services.

d 87

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
On the Journey to Development
CZK 1 733 803
Provision of social services 

Improving communication and the ability to efficiently pass 
information to users, general public and donors, increasing the 
efficiency of social activation services MOZAIKA for families with 
children and expanding the activation programs for users.

d 20

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 
Meziříčí
Sustainable Development of Day Care 
Centre – More and Better for our Clients
CZK 1 072 393
Provision of social services  

Creation of two departments of the day care centre, which will 
increase its capacity and thus meet the demand for this service. It 
also divides the two target groups (seniors with Alzheimer’s dis-
ease, and seniors with disabilities), for which the common resi-
dency is not currently suitable. Another goal is sustainability and 
stabilization of the service and the entire organization.

d 21

DOMINO cz, o. p. s.
Anthill
CZK 2 475 316
Provision of social services

To enable children and young people from children’s homes 
to gain practical experience and skills needed to cope with the 
requirements of an independent life, particularly in situations 
connected with education, employment, housing, economy and 
money management, personal life, leisure time, etc.

d 23
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Final Beneficiary
Project
Grant in CZK
Priority domain

Project description Page

Eko-info centrum Ostrava
Environmental Education for Families
CZK 1 199 693
Environmental issues

Increasing the environmental literacy of families with children in 
the Moravian-Silesian region through environmental analysis  of 
the maternity centres operation, implementing technical meas-
ures to their greening, environmental and educational programs 
and stays for families with children. The project will also increase 
the capacity of the organization.

d 54

ELIM, křesťanská společnost pro evangeli-
zaci a diakonii Hranice, o. s.
ELIM House
CZK 4 162 500
Provision of social services

Creating a new residential service for socially disadvantaged 
seniors – reconstruction and equipment of the shelter on the 
outskirts of the Hranice city, which was obtained by the organiza-
tion for this purpose.

d 88

ELIM, křesťanská společnost pro evangeli-
zaci a diakonii Hranice, o. s.
ELIM House II.
CZK 4 162 500
Provision of social services

Achieving sustainability of the ELIM House and its financial 
independence through increased capacity of building by 6 beds, 
loft construction, in which the organization facilities will be 
moved, and by foundation of ornamental horticulture. The project 
also includes an effort to minimize operating costs by utilization 
of natural resources. Project House ELIM II. follows the project 
House ELIM supported in the 2nd call of BG FNNO.

d 89

Frank Bold Society
Promoting Active Citizenship for Environ-
mental Protection
CZK 1 268 072
Environmental issues

Ensuring protection of environment by supporting active citizen-
ship in respective regions. The main instruments are the legal 
education of citizens and raising awareness of the opportunities 
for the public to get involved in environmental decision-making 
and public affairs, and at the same time motivating people to 
such “engagement”; following legal advices to citizens, systematic 
legal and professional support of the local initiatives actively ad-
dressing cases of public interest and related work with young law 
students – pulling them into helping citizens in the regions and 
leading them to values.

d 51

Frank Bold Society
Strengthening and Development of Envi-
ronmental Legal Advice in the Moravian-
Silesian, Olomouc and Zlín Regions
CZK 1 739 034
Environmental issues

Increasing the effective protection of the environment through 
eco-counselling for subjects in the Moravian-Silesian, Zlín and 
Olomouc regions, which solve particular environmental problems, 
and linking these active subjects and strengthening them in order 
to create a conscious civil society consisting of informed citizens 
and grassroot local initiatives.

d 50

Frank Bold Society
Legal Environmental Counselling Satel-
lites
CZK 731 114
Environmental issues

Increasing the effective protection of the environment through 
eco-counselling for citizens and associations dealing with envi-
ronmental problems.

d 49

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Friends of the Jeseníky Region Nature
CZK 3 329 606
Environmental issues

Strengthening experiential environmental learning of young 
adults in the Jeseníky region, development of three key sites of 
environmental education in the Jeseníky region (Studniční vrch, 
Zastávka, Muna) campaign to attract small donors, “HB Jeseníky 
is looking for new patrons” and improving management and work 
organization.

d 90
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Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech 
republic
Actively for Nature Conservation in 
Moravia
CZK 1 959 858
Environmental issues

Involvement of the general public in the direct protection of 
the environment and raising awareness of the rare locations in 
the Moravian-Silesian, Olomouc and Zlín regions. The project 
combines the activities of direct protection of the localities in the 
implementation of management plans, as well as educational and 
cultural elements. It is focused on addressing adult audience in 
the target regions.

d 52

Hnutí Duha Olomouc
Large Carnivores Protection from a Long 
Term Perspective: Permeable Landscape, 
Sustainability
CZK 2 700 000
Environmental issues

Ensuring long-term protection of large carnivores from the inter-
ruption of their key migration corridors, ensuring the monitoring 
of the use of selected corridors in relation to the core areas of 
occurrence of large carnivores, and ensuring sufficient rest areas 
and quality habitats for these species protected by law.

d 24

Hnutí Duha Olomouc
Protection of Large Carnivores: Education, 
Public Awareness and Public Involvement
CZK 3 446 874
Environmental issues

Increasing the target groups awareness of large carnivores as 
flagship species of biodiversity and increasing interest in active 
involvement in solving the problems of large carnivores. The 
project also develops activities aimed at sustainability and self-
funding of the large carnivores protection.

d 25

Informační středisko pro rozvoj Moravs-
kých Kopanic, o. p. s.
Multifunction Network of Organic Farming 
in the Zlín Region
CZK 1 468 580
Environmental issues

Improving awareness of the environment protection in the Zlín 
region through counselling, education and training, support for 
the processing and sales in organic farming. Another goal is 
strengthening the organisation capacity.

d 18

Koalice pro řeky
Partnership for Rivers – River Associations
CZK 1 738 910
Environmental issues

Supporting revitalization in the Olomouc region in coopera-
tion with municipalities. Consultancy, project documentation, 
implementation of simple revitalizations and subsequent care of 
a revitalized and surrounding land involving socially excluded 
people. Creating a branch and advisory centre Coalition for rivers 
in the Olomouc region.

d 91

Liga lidských práv
Development of Free Legal Counselling for 
Families with Vulnerable Children in the 
Olomouc Region
CZK 496 719
Provision of social services

Reducing social inequalities in the Olomouc region through free 
legal advice provided by lawyers and law students to impover-
ished families with children.

d 92

Líska – občanské sdružení pro environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve 
Zlínském kraji
Information, Education and Awareness for 
People and Nature – Regional Information, 
Education and Counselling Centre Lísky 
for Environmental Education in the Zlín 
Region
CZK 1 711 097
Environmental issues

Improving the quality of programs and services in the regional 
system of environmental education in the Zlín region by strength-
ening the organizational, staffing and financial capacity of the 
Lísky centre, as a professional and expert partner for environ-
mental education, training and awareness in the Zlín region.

d 26
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Líska – občanské sdružení pro environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve 
Zlínském kraji
HONESTLY MADE – Promoting Sustainable 
Local Economy in the Zlín Region
CZK 1 341 826
Environmental issues

Increasing cooperation and awareness in strengthening local 
economies on the territory of the Zlín region, through closer 
collaboration with craftsmen, small manufacturers and farmers, 
increasing their knowledge and skills in the field of sustainable 
and “green” marketing, promoting their mutual cooperation and 
coordination of activities aimed at increasing awareness and grea-
ter interest in local products among the general public. Another 
goal of the project is strengthening the organisation stability.

d 27

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s
Ensuring Professional Social Counselling 
and Bereavement Counselling
CZK 535 464
Provision of social services

Improving the provision of professional social counselling and 
bereavement counselling for people who find themselves in a 
crisis because of the proximity of death and do not have their own 
internal resources to address this situation in the usual manner 
and with a help of their relatives.

d 53

NA CESTĚ, z.s.
Ways to Development and Growth
CZK 1 230 261
Provision of social services

The expansion of the provided social prevention services for pe-
ople at risk of social exclusion by follow-up services. Creation of 
a new service for users of the low-threshold facility for children 
and young people, as well as other, particular mentally ill per-
sons, after returning from treatment. Implementation of the busi-
ness plan of snacks distribution and strengthening the internal 
capacity of the organization by effectively set fundraising.

d 12

Občanské sdružení Bílá holubice
You Can Not Walk, You Can Dance! II.
CZK 599 866
Provision of social services

Improving the quality and increasing the number of services 
offered by OS Bílá holubice, work with adolescents and young 
adults with severe physical disabilities, with a help of professional 
artists. The aim is to improve the show and trainings through the 
purchase of training courses for tutors, and increase the frequen-
cy. Improve the availability and reduce the cost of trainings and 
shows by purchase of a car. Increase funding and improve PR 
thanks to the new position of fundraiser, develop and implement 
a “fundraising and PR strategy” in the organization, to attract new 
members to the preparatory class, which will lead to improved 
organization of the show and increase their number.

d 55

Občanské sdružení Ryzáček
My Friend the Horse
CZK 884 255
Provision of social services

Improving equal opportunities for children and youth at risk of 
socially undesirable phenomena and families with children throu-
gh hippotherapy.

d 93

Oblastní charita Kroměříž
HOME, SWEET HOME
CZK 1 310 990
Provision of social services

Increasing the service capacity by extending local and time 
availability and offering new nursing training operation: Motor 
(motion) Skills for the Elderly, Handicapped and Disabled Persons 
in the Kroměříž region. The project also addresses sustainability, 
competitiveness and further development of the service.

d 29

Oblastní charita Kroměříž
Together we can do it
CZK 2 524 273
Provision of social services

Improving the quality of life of disabled people in the Kroměříž 
region focusing on microregions Koryčansko, Zdounecko and 
Morkovsko.

d 28
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OV ČSOP Vsetín
Management of Water Resources and 
Wetland Localities in the Wallachia and 
Pobečví Regions
CZK 466 515
Environmental issues

Conservation and protection of threatened and dwindling water 
resources in the landscape of the Wallachia and Pobečví regions 
and informing the public about  principles of small water resour-
ces protection.

d 30

PONTIS Šumperk o. p. s.
Day Care Centre
CZK 1 692 349
Provision of social services

Equipment of the technical facilities for the day care centre, ex-
pansion of the target group and social work with it, increasing the 
capacity of the social services of the day care centre by 10 people 
and three day care beds. Improving the promotion of the day care 
centre services, as well as the services of entire organization.

d 80

Romodrom o. p. s.
From a Ghetto to a Good Address
CZK 611 351
Provision of social services

Increasing the quality of living for families at risk of social 
exclusion in the Karviná district through individual support of 
individual families, with an emphasis on developing their own 
responsibility. Another goal is to build the organization know-how 
in the area of the users housing support.

d 57

ROZKOŠ bez RIZIKA
BLISS without RISK OF VIOLENCE
CZK 3 011 140
Provision of social services

Opening the theme of violence between clients and inform them 
about the issue and options of their defence. Using empowerment 
to strengthen women to enable them to defend themselves aga-
inst violence, and motivate them to use therapeutic assistance of 
helping organizations and institutions.

d 58

Sdružení D
Narrative Drama as a Tool of Social Pre-
vention in Schools of the Olomouc Region
CZK 1 606 857
Provision of social services

Influencing attitudes of pupils and students of the 2nd grade 
elementary school (and respective grades of grammar schools) in 
the area of social prevention through special programs in specific 
non-school environment – Drama Centre.

d 94

Sdružení Tereza, o. s.
Eco-Nurseries – Parents, Children and 
Teachers for Sustainable Development
CZK 2 953 247
Environmental issues

Improvement of environmental education in kindergartens in 
the Olomouc, Zlín and Moravian-Silesian regions through the 
expansion of the international “Ekoškola” (eco-school) program 
on kindergarten audience. Methods of the Ekoškola program will 
be created and piloted. The project will contribute to the creation 
of the environmental habits of preschool children, and through 
the involvement of their parents also transmission of the habits 
into family life.

d 95

Setkávání, o. s.
Improving the Quality of Facilities for 
Work with Youth and Families
CZK 349 902
Provision of social services

The improvement of facilities for work with youth and families 
on the organized weekend and weekly events through a complete 
reconstruction of kitchen and installation of heat pumps.

d 76

Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Wallachia Environmental Centre – Recon-
struction
CZK 4 153 540
Environmental issues

Improving the quality, effectiveness and availability of provided 
services and ensuring better awareness about environmental is-
sues and the implementation of the basic principles of sustainable 
development by providing a suitable and adequate facilities to 
implement environmental education, consultancy and infor-
mation services in the Valašské Meziříčí region.

d 31
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Síť ekologických poraden
Promotion of Environmentally Friendly 
Measures in Public Institutions
CZK 1 179 859
Environmental issues

Preparing a comprehensive training program for employees 
of public institutions in the area of sustainable consumption. 
Another goal of the project is to create a strategic document for 
financial management of the organization.

d 60

Síť ekologických poraden
Development of the Environmental 
Consultancies Activities in the Moravian-
Silesian Region
CZK 769 865
Environmental issues

Providing of educational, methodological and information 
support for counselling providers (both present and potential) in 
the Moravian-Silesian region and the presentation of eco-counsel-
ling to important regional partners. And internal project goal is 
also to respond to personnel changes within the organization and 
to stabilize the organization‘s activities.

d 59

Síť ekologických poraden
Development of the Environmental Coun-
sellors Distance Education
CZK 756 481
Environmental issues

Creating and providing tools for methodical and information 
support of eco-advisory offices through extending the edu-
cation program by distance learning. Another goal is to promote 
cooperation between counselling offices, improving the visibility 
of counselling and its methods for other institutions in order to 
promote eco-counselling.

d 61

Slezská diakonie
Mobile Hospice
CZK 1 466 089
Provision of social services

Creating an accompaniment service for the dying and their 
families and strengthening the capacity of the organization by up-
dating the strategic plan and the development of the organization 
PR.

d 62

Slezská diakonie
Together Against Problems
CZK 614 293
Provision of social services

Strengthening of human rights, specifically helping citizens 
navigate in the current legislation, empowering them to solve 
problems and thereby strengthen their self-esteem.

d 63

Středisko rané péče Educo Zlín o. s.
Home is Where I am at Home
CZK 1 859 851
Provision of social services

Improving the quality of life of the smallest children with disabi-
lities and their families in the Zlín region, expanding early care 
services with new methods and practices, increasing the service 
capacity and stabilizing the organization.

d 32

Středisko rané péče Educo Zlín o. s.
To Communicate Means to Live
CZK 1 320 325
Provision of social services

Improving the quality of life of families with a disabled child at an 
early age and ensuring the provision of quality early care services 
to all families in need as soon as possible, at the highest possible 
quality.

d 33

Středisko rané péče SPRP Olomouc
We Can Do It!
CZK 2 280 510
Provision of social services

Increasing the capacity of early intervention services for families 
with children with physical, mental and multiple disabilities and 
the establishment of new social activation services. The quality 
of management and labour organizations will be also improved, 
with the aim of ensuring the financial stability of the organization 
through small and financial donors.

d 79
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TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Support of Workers With Disabilities, and 
Strengthening the Capacity of TyfloCent-
rum Olomouc, Public Service Company
CZK 2 088 330
Provision of social services

Ensuring greater organization independence on grants and 
subsidies by supporting the development of social firm Ergones, 
which was established by TyfloCentrum Olomouc. The project will 
consist of systematic work with disabled employees, a strategic 
plan will be created, which will also include PR and marketing 
plan, there will be a long-term exhibition (In)visible Olomouc, 
creatively informing the public about the problems of the visually 
disadvantaged.

d 96

Unie pro řeku Moravu
Together for Rivers
CZK 948 640
Environmental issues

Preparing the revitalization of selected rivers in the Morava River 
basin in the Olomouc region, with additional outreach to the 
Zlín region. Revitalization of rivers, or restoring near-natural 
morphology of river beds, will improve the ecological status, self-
cleaning ability of watercourses, strengthen the river biodiversity 
and the natural dynamics of fluvial processes.

d 97

UnikaCentrum, o. p. s.
Centre of Active Ageing
CZK 894 974
Provision of social services

Extending the scope of quality and affordable services for seniors 
in Karviná city through establishment of the Centre for active 
ageing.

d 65

UnikaCentrum, o. p. s.
Establishment of a Social Enterprise – 
Masseur Centre in Havířov
CZK 1 792 799
Provision of social services

Creating a profitable, competitive social enterprise – masseur 
centre in Havířov, allowing to create 7 new working positions for 
people with physical limitations.

d 64

Vzájemné soužití o. p. s.
Finding the Way Out
CZK 1 157 529
Provision of social services

Raising legal awareness of the citizens of  Ostrava and its 
surroundings by providing professional social and legal coun-
selling in the areas of housing problems, debt, welfare benefits, 
creation and distribution of thematic information brochures and 
leaflets and themed meetings.

d 67

Vzdělávací a informační středisko Bílé 
Karpaty o. p. s.
Interpretation of Local Heritage in the PLA 
White Carpathians
CZK 1 113 300
Environmental issues

Improving the quality of provided services in the animate and 
inanimate interpretation of local heritage in the PLA White 
Carpathians in the Zlín region by establishing the Centre for in-
terpretation of the local heritage, whose main aim is to coordinate 
interpretive activities, training of the implementers through in-
terpretation courses for guides, benchmarking and workshops in 
the field of inanimate interpretation, organization of regular me-
etings of the interpreters for the purpose of networking, sharing 
inspiration and conceptual work with the PLA White Carpathians 
Interpretative plan, and offer of expertise.

d 35

Vzdělávací a informační středisko Bílé 
Karpaty o. p. s.
Guiding in the PLA White Carpathians
CZK 1 100 000
Environmental issues

Creating Interpretive plan for the PLA White Carpathians and 
preparing conditions for its implementation and gentle in-
terpretation of natural and cultural heritage (including the model 
activities) and improving the quality of guide services.

d 34
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Zahrada 2000 o. s.
Crafts Workshop for Patients With Mental 
illness
CZK 1 786 069
Provision of social services

Stabilization of people with mental illness in the labour market 
through a combination of living in a sheltered home and working 
on positions in protected operation of craft workshop with the 
support of a working assistant.

d 98

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Green Landscape with Čtyřlístek
CZK 1 239 660
Environmental issues

Conservation of biodiversity in selected localities of the Zlín regi-
on and creation of conditions to minimize financial dependence of 
the Environmental Centre on grants and subsidies.

d 22

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Community Gardens
CZK 893 318
Environmental issues

Extending the activities of the Land association by establishing 
community-based natural gardens for production of fruit, vege-
tables and other products (honey, herbs, homemade condiments, 
planting material). Produces from these areas will be involved 
in the farmer‘s box distribution system and sales of “Food from 
close” to local and wider community.

d 66

ZO ČSOP Nový Jičín
Nature Species Protection in the Settings 
of Rescue Station
CZK 1 750 723
Environmental issues

To contribute to the preservation of biodiversity and landscape 
stability by ensuring and improving services of the Rescue Station 
in Bartošovice.

d 46

ZO ČSOP Veronica
Hostětín Way: Development of Local Eco-
nomy for Sustainability of an Organisation 
and the Region
CZK 1 358 517
Environmental issues

Support of the local economy in Hostětín city and Bojkovsko 
region and promoting the sustainability of the organization‘s 
activities. The projects includes four key activities: Veronika 
Centre as an actor in the local economy, environmental education 
– Engagingly and unobtrusively, Equipment for new programs and 
Steps toward sustainability.

d 37

ZO ČSOP Veronica
Words Move People, Examples Compel 
Them (Model Projects of Sustainable 
Development as a Source of Education and 
Motivation)
CZK 1 642 837
Environmental issues

Providing clear and current information about specific environ-
mentally friendly technologies and practices, motivating the 
target group to environmentally friendly behaviour and provi-
ding a foundation for further development of model projects in 
Hostětín as a base for environmental education.

d 36

Žebřík, o. s.
Activation and Integration of Immigrant 
Families
CZK 1 522 506
Provision of social services

Improving the quality of the current Club of Parents with Children 
service and expanding the target group by foreigners from the EU 
and Czech families. Another objective is to strengthen internal 
development of the organization by acquisition of new equipment, 
fundraiser-economist, training courses for executives, and by 
improving the promotion and public relations of the organization.

d 99
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Výše podpory Prioritní oblast Grantová výzva Strana

ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu
Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách

1 029 766 Kč Životní prostředí 2. výzva d 56

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy

2 141 664 Kč Životní prostředí 3. výzva d 13

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

1 900 000 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 14

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.
Centrum pro rodinu Vsetín

1 031 506 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 17

Bioinstitut, o. p. s.
Ekozemědělci přírodě – prosazení nových přístupů v agro-envi programech

2 110 956 Kč Životní prostředí 1. výzva d 85

Česká společnost ornitologická
Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe

1 170 185 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 78

Česká společnost ornitologická
Pod jednou střechou

2 548 659 Kč Životní prostředí 2. výzva d 77

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Ekologická výchova dospělých prostřednictvím dětí

624 752 Kč Životní prostředí 3. výzva d 82

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Zkvalitnění managementových opatření vybraných lokalit na Prostějovsku

1 328 810 Kč Životní prostředí 1. výzva d 81

ČSOP Salamandr
Lidé pro přírodu Beskyd

1 347 321 Kč Životní prostředí 4. výzva d 16

ČSOP Salamandr
Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

2 982 392 Kč Životní prostředí 1. výzva d 15

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

890 037 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 83

Charita Ostrava
Bezpečné místo pro děti a mládež

1 240 602 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 48

Charita Ostrava
Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy

1 811 109 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 47

Charita Prostějov
Domov Daliborka – místo pro společný život

1 304 010 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 84

Darmoděj o. s.
Napříč regiony

1 169 257 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 19

Darmoděj o. s.
Zkvalitnění poskytované sociální služby – terénního programu Babylon

1 223 908 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 86

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.
Rodina a handicap

1 862 741 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 87
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Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Na cestě za rozvojem

1 733 803 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 20

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Udržitelný rozvoj denního stacionáře – lépe a více pro klienty

1 072 393 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 21

DOMINO cz, o. p. s.
Mraveniště

2 475 316 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 23

Eko-info centrum Ostrava
EVVO pro rodiny

1 199 693 Kč Životní prostředí 3. výzva d 54

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

4 162 500 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 88

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

4 162 500 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 89

Frank Bold Society
Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí

1 268 072 Kč Životní prostředí 4. výzva d 51

Frank Bold Society
Posílení a rozvoj environmentálního právního poradenství v Moravskoslez-
ském, Zlínském a Olomouckém regionu

1 739 034 Kč Životní prostředí 2. výzva d 50

Frank Bold Society
Satelity právního ekoporadenství

731 114 Kč Životní prostředí 1. výzva d 49

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Přátelé přírody Jesenicka

3 329 606 Kč Životní prostředí 2. výzva d 90

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech republic
Aktivně pro ochranu přírody na Moravě

1 959 858 Kč Životní prostředí 3. výzva d 52

Hnutí Duha Olomouc
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá 
udržitelnost

2 700 000 Kč Životní prostředí 1. výzva d 24

Hnutí Duha Olomouc
Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti

3 446 874 Kč Životní prostředí 3. výzva d 25

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s.
Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji

1 468 580 Kč Životní prostředí 1. výzva d 18

Koalice pro řeky
Partnerství pro řeky – říční spolky

1 738 910 Kč Životní prostředí 4. výzva d 91

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

496 719 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 92

Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvě-
tu ve Zlínském kraji
Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě – regionální infor-
mační, vzdělávací a poradenské centrum Lísky pro EVVO ve Zlínském kraji

1 711 097 Kč Životní prostředí 2. výzva d 26

Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvě-
tu ve Zlínském kraji
POCTIVĚ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském 
kraji

1 341 826 Kč Životní prostředí 4. výzva d 27

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.
Zajištění odborného sociálního poradenství a poradenství pro pozůstalé

535 464 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 53

NA CESTĚ, z.s.
Cesty k rozvoji a růstu

1 230 261 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 12
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Občanské sdružení Bílá holubice
Nemůžeš chodit, můžeš tančit ! II.

599 866 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 55

Občanské sdružení Ryzáček
Můj přítel kůň

884 255 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 93

Oblastní charita Kroměříž
„DOMA je DOMA“

1 310 990 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 29

Oblastní charita Kroměříž
SPOLU TO ZVLÁDNEME

2 524 273 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 28

OV ČSOP Vsetín
Péče o vodní zdroje a mokřadní lokality na Valašsku a v Pobečví

466 515 Kč Životní prostředí 1. výzva d 30

PONTIS Šumperk o. p. s.
Denní stacionář

1 692 349 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 80

Romodrom o. p. s.
Z ghetta na dobrou adresu

611 351 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 57

ROZKOŠ bez RIZIKA
ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

3 011 140 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 58

Sdružení D
Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách v Olomouckém 
kraji

1 606 857 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 94

Sdružení Tereza, o. s.
Ekoškolky – rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj

2 953 247 Kč Životní prostředí 3. výzva d 95

Setkávání
Zlepšení kvality zázemí pro práci s mládeží a rodinami

349 902 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 76

Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Valašské ekocentrum – rekonstrukce

4 153 540 Kč Životní prostředí 2. výzva d 31

Síť ekologických poraden
Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích

1 179 859 Kč Životní prostředí 3. výzva d 60

Síť ekologických poraden
Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji

769 865 Kč Životní prostředí 1. výzva d 59

Síť ekologických poraden
Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců

756 481 Kč Životní prostředí 4. výzva d 61

Slezská diakonie
Mobilní hospic

1 466 089 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 62

Slezská diakonie
Spolu proti problémům

614 293 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 63

Středisko rané péče Educo Zlín o. s.
Domov je doma

1 859 851 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 32

Středisko rané péče Educo Zlín o. s.
Komunikovat znamená žít

1 320 325 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 33

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Zvládneme to!

2 280 510 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 79

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCent-
ra Olomouc, o. p. s.

2 088 330 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 96
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Unie pro řeku Moravu
Společně pro řeky

948 640 Kč Životní prostředí 1. výzva d 97

UnikaCentrum, o. p. s.
Centrum aktivního stáří

894 974 Kč Poskytování 
sociálních služeb

2. výzva d 65

UnikaCentrum, o. p. s.
Vznik sociálního podniku – Masérského centra v Havířově

1 792 799 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 64

Vzájemné soužití o. p. s.
Jak z toho ven?

1 157 529 Kč Poskytování 
sociálních služeb

4. výzva d 67

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s.
Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty

1 113 300 Kč Životní prostředí 4. výzva d 35

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o. p. s.
Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty

1 100 000 Kč Životní prostředí 2. výzva d 34

Zahrada 2000 o. s.
Řemeslná dílna pro osoby s duševním onemocněním

1 786 069 Kč Poskytování 
sociálních služeb

1. výzva d 98

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Zelená krajina se Čtyřlístkem

1 239 660 Kč Životní prostředí 1. výzva d 22

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou
Komunitní zahrady

893 318 Kč Životní prostředí 3. výzva d 66

ZO ČSOP Nový Jičín
Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice

1 750 723 Kč Životní prostředí 1. výzva d 46

ZO ČSOP Veronica
Hostětínskou cestou: rozvojem místní ekonomiky k udržitelnosti organizace 
i regionu

1 358 517 Kč Životní prostředí 3. výzva d 37

ZO ČSOP Veronica
Slova hýbají, příklady táhnou (Modelové projekty udržitelného rozvoje jako 
zdroj vzdělávání a motivace)

1 642 837 Kč Životní prostředí 1. výzva d 36

Žebřík, o. s.
Aktivizace a integrace rodin imigrantů

1 522 506 Kč Poskytování 
sociálních služeb

3. výzva d 99



Kdo se podílel na administraci Blokového grantu

Miroslav Kundrata
ředitel Nadace Partnerství
2009–2015

František Brückner
koordinace programu 
2010–2015

Jitka Norková
příprava programu, kontrola 
realizace a publicity projektů
2009–2015

Radim Cenek
kontrola realizace projektů, 
správa databáze Grantys
2010–2015

Dagmar Veselá
kontrola vyúčtování projektů, 
finanční řízení programu
2014–2015

Dominika Belovičová
kontrola vyúčtování projektů
2014–2015

František Eliáš
grafik
2012–2015

Martin Gillár 
PR programu
2013–2015

Dita Tesařová
příprava programu, 
kontrola výběrových řízení
2009–2012

Veronika Řežuchová
kontrola vyúčtování projektů, 
finanční řízení programu
2012–2014

Markéta Janíčková
kontrola vyúčtování projektů, 
finanční řízení programu
2010–2012

Tomáš Rosenmayer
příprava programu
2009

Kateřina Urbanová
PR programu
2010–2013

Zuzana Eliška Veselá 
kontrola realizace projektů
2013

120





Supported by a grant from Switzerland through the 
Swiss Contribution to the enlarged European Union
www.swiss-contribution.ch

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
www.swiss-contribution.cz


	Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace, 2010–2015
	Obsah
	O Blokovém grantu
	Úvodem -  Rozhovor s Miroslavem Kundratou, ředitelem Nadace Partnerství.
	Jak pomáhá Program švýcarsko-české spolupráce a Blokový grant?
	Realizace Blokového grantu v číslech, datech a grafech

	Přehled podpořených projektů: Zlínský kraj
	Zlínský kraj: Fotopříloha

	Přehled podpořených projektů: Moravskoslezský kraj
	Moravskoslezský kraj: Fotopříloha

	Přehled podpořených projektů: Olomoucký kraj
	Olomoucký kraj: Fotopříloha

	English summary of supported projects
	Rejstřík podpořených projektů



