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Základní školy 

IT pro děti 
 

Poskytovatel:  WOMEN FOR WOMEN 

Oblast podpory: 

Zajištění IT techniky pro distanční výuku dětem ze sociálně slabších rodin. 

Dítě musí být zapojeno do projektu Obědy pro děti a chodí do 5. – 9. třídy ZŠ. 

Kdo může žádat:  

• Základní škola 

Více informací:   

https://women-for-women.cz/it-pro-deti/ 

 

 

Obědy pro děti 
 

Poskytovatel:  WOMEN FOR WOMEN 

Oblast podpory: 

Obědy pro děti, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školní 

jídelně. 

Kdo může žádat:  

• Základní škola 

Více informací:   

https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/ 

https://women-for-women.cz/it-pro-deti/
https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti-2/
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Dobrodružné mikro-granty aneb pojďte si hrát ven! 

 

Poskytovatel:  Nadace Via 

Oblast podpory: 

• Ty, které udělají radost  

• realizace je venku,  

• s respektem k přírodě i aktuálním opatřením. 

Možností je celá řada. Můžete se inspirovat příklady, nebo vymyslet vlastní aktivitu. Vždycky je ale 
při jejich realizaci nutné dbát na aktuální protiepidemická opatření. Např.: 

• Maované hry na chodníku  

• Organizace „společného“ úklidu 

• Výroba krmítek a ptačích budek 

• Stopovačka v parku 

Kdo může žádat:  

• Žáci druhého  stupně  základních  ško l a studenti středního  stupně  vzdělávání  za 

podpory plnoletého  patrona (pokud j iž sami nedosáhli  plnoletosti) 

• Jednotlivci i menší  týmy (celkem podpoříme  100 projektů) 

• Přihlášku by měl vyplňovat přímo realizační tým (nebo jednotlivci), tedy žáci 

druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání, nikoliv 

patron projektu 

 

Maximální částka:  2.000 Kč, podpoří  až 100 jednotlivců nebo malých týmů  

Do kdy:  říjen 2021 nebo do vyčerpání prostředků grantu , aktivity se musí konat 

mezi 14. 4. 2021 – 30. 11. 2021. 

Více informací:   

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/  

 

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/ziva-komunita/dobro-druzne-mikrogranty/
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Základní školy a mateřské školy  

Program zahrada hrou 

 

Poskytovatel:  Proměny Karla Komárka  

Oblast podpory: 

přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Pomáháme projektům založeným na spolupráci 

učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity. Grantová výzva programu bude vyhlášena na podzim 

2021. 

Zahrada hrou nabízí pomoc školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné prostředí, kde se 
děti mohou svobodně rozvíjet, objevovat své schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu světu. 
Zahrada hrou odkazuje ke Komenského Škole hrou. Je zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry 
a poznávání přírody, prostorem pro setkávání širší komunity a také jednou z prvních příležitostí v životě 
dětí, kdy se mohou aktivně podílet na přeměně svého okolí a přirozeně se tak učit občanským 
dovednostem. 

Podporujeme školy, které si uvědomují význam prostředí pro zdravý a všestranný rozvoj dětí a které 
se rozhodnou rozvíjet potenciál své zahrady. Projekty, kterým pomáháme, se realizují se zapojením 
učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči 
o novou zahradu. 

 

Kdo může žádat:  

• školy, které jsou zřízeny městem nebo obcí, městskou částí, krajem, ministerstvem nebo 

církví a současně jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení 

Maximální částka:  800.000 Kč  

Do kdy:   vyhlášení - podzim 2021 

Více informací:   https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html  

 

 

 

https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html
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Ostatní subjekty (vč. škol) 
 

DATART pro lidi  

 

Poskytovatel:  Datart (HP TRONICS) 

Oblast podpory: 

V rámci této podpory udělujeme dvakrát ročně finanční granty na dobročinné účely. Komise složená 

ze zástupců společnosti HP TRONIC vybírá z přihlášených projektů neziskových organizací ty, které jsou 

podle míry a dopadu pomoci v souladu s hlavní pilíři podpory – sociální oblast, environmentální oblast 

a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum 

Kdo může žádat:  

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace 

(obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková 

organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být 

minimálně rok před podáním žádosti. 

Do kdy:   2x ročně  

Více informací:  https://www.datart.cz/napoveda/pomahame/podpora-organizaci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.datart.cz/napoveda/pomahame/podpora-organizaci
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ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 2021 

 

Poskytovatel: Nadace ČEZ 

Oblast podpory: 

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 

sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u 

mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. 

Kdo může žádat: 

• Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České 

republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 

2021. 

Maximální částka:   2.000.000 Kč  

Do kdy:    průběžně 

Více informací:  https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-

hriste.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2021/podminky-oranzove-hriste.pdf
https://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-2021/podminky-oranzove-hriste.pdf
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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Téma roku 2020 – Budoucnost je teď – jednejme udržitelně 
 

Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti 

Oblast podpory: 

Podpora česko-německých projektů, které se věnují ekologii, ochraně přírody i životního prostředí, 

klimatu, ekologickému vzdělávání nebo udržitelnému životnímu stylu – školní i mimoškolní aktivity o 

těchto tématech. Vzájemná inspirace, diskuse a podnikání konkrétních kroků ve výše uvedených 

tématech mezi Čechy a Němci.   

Kdo může žádat: 

• Česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, 

ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu 

• Nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské 

společnosti věnující se ekologii 

Např. základní školy, mateřské školy, knihovny, spolky, muzea, obce. 

Další podmínky:  

Spolupráce Čechů a Němců v projektu. 

Maximální částka:   Až 70% celkových nákladů  

Do kdy:    do 31. 12. 2021 (prodlouženo) 

Více informací: 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-

udrzitelne  

TIP: 

K získání německého partnera či obnovení zašlé spolupráce lze využít osobního setkání, které lze 

financovat příspěvkem až 30.000 Kč z programu „Začínáme“, který je uveden níže. 

 

 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/tema-roku/2020/budoucnost-je-ted-jednejme-udrzitelne
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Pomoc z nadačního fondu Kolowrátek 
 

Poskytovatel: Nadační fond Kolowrátek 

Oblast podpory: 

Podpora nadaných dětí a mladistvých a dále podpora osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, v oblasti 

kultury, vzdělávání, lidských práv a podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb. 

Kdo může žádat: 

• Děti, mládež 

• Sociálně potřební 

• Právnické osoby 

Podmínky: 

Více informaci na e-mailech: kolowratek@kolowrat.cz, info@kolowrat.cz nebo na telefonním čísle:  

224 947 319. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací: 

http://www.kolowrat.cz/cs/kontakt-kolowratek  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolowrat.cz/cs/kontakt-kolowratek
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Výzva č. 66 infrastruktura pro vzdělávání – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 
 

Poskytovatel:  Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Oblasti podpory: 

Podpora infrastruktury základních, středních a vyšších odborných škol. Dále podpora infrastruktury pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (pouze stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 

učeben) 

- Stavby 

- Úpravy 

- Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

- Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích  - komunikace v cizích jazycích, práce 

s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory 

- Podpora budování bezbariérovosti či zvýšení kapacity škol – ve vazbě na sociálně vyloučenou 

lokalitu s prokázaným nedostatkem kapacit 

Kdo může žádat: 

• Základní školy, střední školy, vyšší odborné školy 

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

• Organizace zřizované kraji, obcemi, církevními organizacemi, příspěvkovými organizacemi 

složek státu 

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Do kdy:   31. 10. 2022 

Alokovaná částka:  3 032 947 000 Kč 

Další informace: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-66-infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova  

 

 

 

 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-66-infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova
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Dárcovský program ČEPS 
 

Poskytovatel: ČEPS, a.s. 

Oblast podpory: 

Příspěvky na vybavení škol pomůckami, podpora akcí na využití volného času a rozvoj talentů dětí a 

mládeže a činností pro handicapované děti a mládež směřující k jejich integraci. 

Kdo může žádat: 

• Příspěvková organizace  

• Spolek 

• Ústav  

• Sociální družstvo  

• Obecně prospěšná společnost 

• Nadace a nadační fond 

• Obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení 

Do kdy:    Průběžná výzva 

Více informací:   https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceps.cz/cs/darcovsky-program
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Program "Začínáme!" 
 

Poskytovatel: 

Česko-německý fond budoucnosti 

Oblasti podpory: 

• Setkávání mládeže 

o Podpora česko-německých projektů nových žadatelů v oblasti mládež a školy, které 

budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací. 

• Příprava budoucích projektů 

o Rychlá podpora počátečního entuziasmu při realizaci česko-německých záměrů 

v oblasti mládeže a školy, kultury, diskusních fór a odborné spolupráce, partnerství 

obcí a zájmových sdružení, sociálních projektů a podpory menšin. 

Kdo může žádat: 

• Školní i mimoškolní aktéři se sídlem v ČR i Německu, kteří dosud o příspěvek u ČNFB nežádali, 

nebo žádali, ale mají nového projektového partnera, případně žádali před 3 a více lety. 

Další podmínky: 

• Podpořeny mohou být pouze přípravné fáze projektů, které se uskuteční v aktuálním či 

následujícím čtvrtletí. 

• Důraz je kladen na vyvážený počet českých a německých účastníků, kvalitu připravovaného 

projektu a předpokládaný přínos pro cílovou skupinu. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Výše podpory: Max 30 000 Kč, může tvořit až 70% celkových nákladů (celkové náklady nesmí 

přesáhnout 100 000 Kč) 

Více informací: 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-

novinka-span/#priprava  

 

 

http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/#priprava
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/#priprava
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Základní grantový program 
 

Poskytovatel: Nadace Ivana Dejmala 

Oblasti podpory: 

Podpora ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí, podpora ekologické výchovy, 

mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného rozvoje a rozvoje harmonického 

vztahu lidí ke krajině, v níž žijí. 

• Konkrétní ochranářská opatření 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného prostředí 

• Publikace zaměřené na přírodní prostředí 

• Výzkumné projekty, apod. 

Kdo může žádat: 

• Příspěvkové organizace 

• Zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, veřejné VŠ 

• Fyzické osoby 

Do kdy:   Průběžná výzva 

Další informace: 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladni-grantovy-program  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladni-grantovy-program
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Rozjeď to s Tandemem! 
 

Poskytovatel: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň 

Oblasti podpory: 

Výměna nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8-26 let, podmínkou je česko-německá nebo česko-

rakouská spolupráce v této aktivitě. Lze žádat také na on-line přeshraniční projekty. 

Kdo může žádat: 

• Školy pouze skrze školní kluby a seskupení vykazující volnočasovou činnost. 

• Střediska volného času, ZUŠ. 

• Zapsané spolky, nízkoprahová centra a zařízení, neformální skupiny mládeže. 

• Ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, školní 

kluby, organizace církevního charakteru, SRPŠ při školách, kluby v rámci ASK ČR. 

Další podmínky: 

Česko-německá nebo česko-rakouská spolupráce. 

Do kdy:   31.12.2021 

Výše příspěvku:  Až 20 000 Kč 

Další informace: 

http://www.tandem-org.cz/aktuality/vypisujeme-podporu-online-setkani-rozjed-to-s-tandemem  
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Jednotlivci 
 

Pomoc pro samoživitele – Uhrazení kauce na nájemné 
 

Poskytovatel: Bydlím, tedy jsem 

Oblast podpory: 

V rámci programu organizace poskytuje pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné, 
a to až do výše 25 000 korun. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která 
zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení. 

Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo 
na účet poskytovatele bydlení. 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby, samoživitelé 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://bydlimtedyjsem.cz/  
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Nadační příspěvky -  Nadace BLÍŽKSOBĚ 
 

Poskytovatel: Nadace BLÍŽKSOBE 

Oblast podpory: 

• Projekty, které si kladou za cíl implementaci systémových změn ve školství, resp. modernizaci 

celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe reflektoval požadavky současné doby, byl pluralitní, 

demokratický a prostupný ve všech úrovních vzdělávací soustavy.  

• Posilování většího sepjetí vzdělávání s reálným světem, učení v souvislostech, podpora 

kritického myšlení a smysluplného používání digitálních technologií. 

• Činnosti směřující k podpoře tělesné kultury a rozvoje. 

Kdo může žádat: 

• Neziskové organizace 

• Studenti, žáci 

• Učitelé, vědci, umělci, zdravotně postižení 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://www.blizksobe.cz/projekty-kategorie/skolstvi-cs/  
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Obecné individuální žádosti 
 

Poskytovatel:  Organizace Agrofert 

Oblast podpory: 

Plnohodnotný život pro hendikepované osoby (fyzický, mentální či sociální hendikep) 

• Příspěvky na zdravotní a edukační pomůcky 

• příspěvek na odlehčovací a asistenční služby 

• příspěvek na vzdělávání dětí, které studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu. 

Nelze žádat příspěvek na pedagogického asistenta pro děti integrované do běžných tříd. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Výše příspěvku:  Průměrně 25 000 Kč 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti  

 

 

Krizový fond pomoci pro rodiče samoživitele 
 

Poskytovatel: Nadace Agrofert 

Oblast podpory: 

Fond podporuje osamělé rodiče samoživitele žijící v domácnosti s jedním či více dětmi. Cílem fondu je 

pomoci aktivním maminkám a tatínkům v jejich snaze najít východisko z tíživé životní situace a vrátit 

chod rodiny do "normálních kolejí". 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://www.nadace-agrofert.cz/ 

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti
https://www.nadace-agrofert.cz/
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Nadace ADRA: Sbírkový fond jednorázové pomoci 
 

Poskytovatel: Nadace ADRA 

Oblast podpory: 

Podpora je zaměřena zejména na příspěvky na invalidní vozíky, jejich doplňky, polohovací postele, 

zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační a kompenzační pomůcky, domácí 

spotřebiče, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, dále na školkovné, školní obědy, léčebné či 

rehabilitační terapie. Rovněž lze podpořit jednotlivce, kteří se v důsledku koronavirové pandemie a 

následného vyhlášení nouzového stavu dostali nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní 

kompenzaci ztráty příjmu. 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Výše příspěvku:  15 000 Kč 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://www.adra.cz/nadace-adra/potrebuji-pomoc  
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Nadační příspěvek ze sbírky Světluška pro jednotlivce 
 

Poskytovatel:  Nadační fond Českého rozhlasu 

Oblast podpory: 

Podpora těžce zrakově postižených osob všech věkových kategorií. Zejména v oblastech: 

• Mobility a sebeobsluhy 

• Volnočasové aktivity a seberealizace/životní styl 

• Vzdělávání a přístup k informacím 

• Zaměstnávání a finanční nezávislost 

• Asistivní technologie a kompenzační pomůcky 

Oprávnění žadatelé: 

• Fyzická osoba s těžkým zrakovým či kombinovaným těžkým zrakovým postižením s trvalým 

pobytem na území ČR 

• Zákonný zástupce takové osoby 

• Opatrovník žadatele s omezenou svéprávnosti, která je výše uvedenou osobou 

• Oprávněný zástupce nezletilého žadatele v náhradní rodinné péči, který je výše uvedenou 

osobou 

Do kdy:   Průběžná výzva. 

Více informací a příklady podpořených projektů: 

https://svetluska.rozhlas.cz/potrebujete-pomoc-7604308  
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Počítače proti bariérám 
 

Poskytovatel: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY 

Oblasti podpory: 

Poskytuje osobám se zdravotním postižením a organizacím přístup k informačním technologiím. 

Primárně je poskytována kvalitní repasovaná technika včetně licencovaného softwaru či příspěvek na 

vzdělávací kurz, který se týká počítačových dovedností či pomůže žadateli získat zaměstnání. 

V nevyhnutelných případech nadace přispívá na pořízení nové techniky či software. 

Kdo může žádat: 

• Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, kteří jsou žáky ZŠ nebo 

studenty SŠ 

• Rodiče dětí s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které navštěvují zvláštní 

či pomocné školy.  

• Dospělé osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením 

• Státní i neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti sociální péče 

• Osoby požívající doplňkové ochrany v případě, že mají dítě školou povinné anebo studující 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Výše příspěvku:  max. 5 000 Kč/dítě, max. 10 000 Kč/dospělý 

Další informace: 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Pocitace-proti-barieram  
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Příspěvky Nadace J&T 
 

Poskytovatel: Nadace J&T 

Oblasti podpory: 

Podpora v oblasti náhradní rodinné péče, pomoci v nouzi a podpora handicapovaných a nemocných. 

Náhradní rodinná péče: 

• Vybavení dětského pokoje, nákup kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy 

• Fixní rovnátka, psychoterapie 

• Nákup standardních pomůcek pro děti do školy, podpora vzdělávání a osamostatnění se pro 

mladé dospělé 

• Kauce, popř. nájemné 

Pomoc v nouzi: 

• Nákup pomůcek pro děti do školy 

• Nákup standardního vybavení domácnosti, příspěvek na úhradu nákladů na bydlení 

Handicapovaní a nemocní – rodiny s nezaopatřeným dítětem, nemocný může být jak rodič, tak dítě 

• Motomedy, bezbariérové úpravy, plošiny, stropní zvedáky 

• Asistenční psy 

• Speciální autosedačky, postel, matrace, chodítko, kochleární implantát 

• Příslušenství ke kochleárnímu implantátu, sluchadla, příslušenství k vozíkům, kyslíkový 

koncentrátor, lupy pro slabozraké, speciální úpravy automobilů 

• Toaletní/sprchový vozík 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby 

• Právnické osoby 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Výše příspěvku:  dle konkrétní situace 

Další informace: 

https://www.nadacejt.cz/jak-zazadat-o-prispevek-k17.html  

https://www.nadacejt.cz/jak-zazadat-o-prispevek-k17.html
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Dárcovská platforma ZNESNÁZE 21 
 

Poskytovatel: Nadační fond pomoci Karla Janečka 

Oblasti podpory: 

Rychlé založení sbírky na pomoci lidem, kterým do života zasáhla smrt blízkých, havárie nebo jiná 

rodinná či osobní tragédie, nemocným a hendikepovaným lidem, obětem podvodu a trestného činu 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby 

• Neziskové organizace, které činností přispívají k dosahování obecného blaha 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Další informace: 

https://www.nfpomoci.cz/znesnaze21  

 

Nadační příspěvky 
 

Poskytovatel: Nadace JUST CS 

Oblasti podpory: 

Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou 

pomoci. Dále příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné a přidělení příspěvku jim 

pomůže zkvalitnit životní podmínky svěřených osob. 

Kdo může žádat: 

• Právnické osoby, které realizují účel, k němuž se nadační příspěvek poskytuje 

• Fyzické osoby v tíživých životních nebo sociálních situacích 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Další informace: http://nadacejust.cz/nase-pomoc/  

https://www.nfpomoci.cz/znesnaze21
http://nadacejust.cz/nase-pomoc/
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Skils – nadační fond 
 

Poskytovatel: Skils – nadační fond 

Oblasti podpory: 

Rozvoj kvality života jednotlivce, rozvoj duchovních a materiálních hodnot a uplatňování základních 

lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Jedná se zejména o činnosti směřující k: 

• Podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav 

a/nebo etnický původ 

• Rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí 

• Podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití 

• Podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména materiální vybavenosti 

• Podpoře uměni 

• Zlepšování kvality životního prostřední a podpoře ekologických projektů 

• Podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit 

Kdo může žádat: 

• Fyzické osoby 

• Právnické osoby, jejichž činnost je v souladu s posláním nadačního fondu 

Do kdy:  Průběžná výzva 

Další informace: 

https://www.skils-nadacni-fond.cz/  

 

https://www.skils-nadacni-fond.cz/

