Grantová výzva - samoživitelé
Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje grantovou výzvu pro rok 2021 zaměřenou
na podporu samoživitelů.
Domníváme se, že z dlouhodobého hlediska, a samozřejmě i kvůli současné koronavirové krizi, jsou velmi
ohroženou skupinou obyvatelstva rodiny tzv. samoživitelů. Rodič samoživitel, který sám pečuje
o nezaopatřené dítě (děti) anebo dokonce samoživitel ze sendvičové generace pečující (nejen) o nezletilé
členy rodiny, ale ve větší míře i o rodiče v důchodovém věku, potřebuje zvýšenou pomoc.
Cílem této grantové výzvy je nepříznivou situaci alespoň některých rodiny zklidnit a pokud možno trvale
a udržitelně zlepšit.
Výzva volně navazuje na Mimořádný grant II, který nadace realizovala v roce 2020. Grant bude mít
crowdfundingovou formu. Dárcem budou zaměstnanci Skupiny Komerční banky.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
výhradně tyto neziskové organizace: spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování
charitativních služeb
registrované sociální služby: výhodou registrovaná Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a víceletá
zkušenost s konkrétní rodinou
pozn.: žádat mohou i úspěšní žadatelé z loňského roku (Mimořádný grant II)
neoprávnění žadatelé: fyzické osoby, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace, všechny typy
obchodních společností
VÝŠE POŽADAVKU (nadačního příspěvku)
75 až 150 tis. Kč celkem za organizaci (žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny
k projednání)
DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
min. 6, max. 8 měsíců od rozhodnutí správní rady anebo podpisu smlouvy
UZÁVĚRKA
viz harmonogram
OBLAST POMOCI
Samoživitelé (nejen) v mimořádné situaci
V našem pojetí je to rodič samoživitel, který sám pečuje o nezaopatřené dítě (děti) anebo samoživitel
ze sendvičové generace pečující (nejen) o nezletilé členy rodiny, ale ve zvýšené míře i o rodiče
v důchodovém věku.
Pokud máte jako nezisková organizace klienty, kteří patří do výše uvedených skupin, můžete nyní za ně a
pro ně požádat v rámci grantu o přímou finanční pomoc. Například na zajištění základních potravin,
vitamínů, léků, na nákup “bílého” zboží k uskladnění potravin, úhradu nájemného, úhradu záloh
na bydlení v azylovém domě, kauce na bydlení, udržení či zlepšení příjmu rodiče (např. zvýšení
kvalifikace), na zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele), na úhradu a využití
odlehčovacích služeb (respitní péče), kroužků pro děti, na nákup oblečení pro děti, nezbytné pomůcky
pro zajištění vzdělávání dětí, ale také psychoterapie pro děti v případě nějakého traumatu či zajištění jiné
odborné pomoci atp. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Cílem je nepříznivou situaci rodiny zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně vylepšit.
Součástí žádosti musí být popis situace rodiny. Ve formuláři prosíme věnujte zvýšenou pozornost právě
kvalitnímu popisu rodinné situace a také vašemu plánu, jak tuto situaci chcete postupně zlepšit.
Popište rodinnou situaci, pokud byla ovlivněna nouzovým stavem (jak, jaká byla situace před a po vyhlášení
nouzového stavu v ČR), popište změny ohledně zaměstnání, příjmů a výdajů, účel příspěvku. Uveďte,
jak dlouho rodinu znáte. Popište, jak se do stávající situace dostala. Mějte na paměti, že jde o crowdfunding
a „příběh“ musí zaujmout. Sběr financí bude probíhat na intranetové stránce Skupiny Komerční banky
(nebude tedy přístupný široké veřejnosti).
Žadatelem může být výhradně nezisková organizace. Plátcem výše uvedeného bude také vždy nezisková
organizace, která ručí za správnost využití nadačního příspěvku a je povinna toto prokázat v závěrečné
zprávě. Vybrané finance se budou převádět vždy po 2 měsících od zahájení projektu (nejdříve tedy první
týden v květnu) anebo ihned po vybrání příslušné částky.
UZNATELNÉ VS. NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Všechny uznatelné náklady jsou popsané výše. Dále je možné hradit mzdu klíčového pracovníka
organizace a to až do výše 15% z výše nákladů o které v projektu požádáte. Např. žádáte-li o maximum,
tedy 150 tis. Kč, 22 500 Kč můžete získat pro pracovníka a 127 500 Kč na přímou pomoc do rodin.
Alternativou je i odborný pracovník z přímé péče pracující v rámci tzv. „dětského klubíku“ zaměřeného
na neformální předškolní vzdělávání dětí, jejichž rodiče jsou v sociální nouzi. Může se jednat např.
o speciálního pedagoga. Samozřejmě za stejných podmínek uvedených výše (15%).Čerpání může začít
nejdříve v květnu 2021 a pokračovat nejdéle do konce roku 2021 (v závislosti na délce projektu 6 anebo 8
měsíců).
Aktuálně nepodporujeme investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady
neziskových organizací (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů, nákladných přístrojů
a zařízení (investice) a pohonných hmot. Nadace ráda přispívá na mzdy odborných pracovníků v přímé péči,
jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny.
JAK NAPSAT PROJEKT?
Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. V tomto případě bude také veřejnost
(zaměstnanci Skupiny Komerční banky) na projekt přispívat. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis
bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především,
jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme
sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu.
Důležité je popsat situaci rodiny a návrhy na její zlepšení srozumitelně a poutavě. Údaje budou
anonymizované, přesto bude dobré konkrétní rodinu v popisu vždy nějak pojmenovat („rodina paní
Karolíny“ např.). Formulář vyplňte pečlivě pro každou rodinu zvlášť. Pracovní název z formuláře (Rodina 1,
Rodina 2 atd. používejte i při vyplňování rozpočtu tak, aby bylo jasné které rodiny se daná položka a částka
týká. Rádi bychom, aby podpora měla nějaký vývoj a průběh (tedy ne aby se vše nakoupilo hned první
týden), proto budou mít přednost ty žádosti, ve kterých bude pomoc rozložena do celého období trvání
projektu. V případě 6 měsíčního projektu tedy do tří, u 8 měsíčního do čtyř „dvou měsíců“ (více viz formulář
na rozpočet). Harmonogram vyplňte přímo v rámci vyplňování rozpočtu. U každé položky nezapomeňte
kromě částky a názvu rodiny (Rodina 1, 2) v jakém období se bude tato část projektu realizovat.
NA CO SI DÁT POZOR?
Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (uveďte vše do přílohy „Rozpočet projektu“).
Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení (ale pozor,
investiční náklady nepodporujeme). V rozpočtu jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku (případně kolik hodin) budeme hradit a po jakou
dobu.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU
1. registrace a podání projektové žádosti pomocí online formuláře, který najdete zde:
https://forms.gle/oM8VadJS72N2sRHR8
2. zaslání 1 povinné přílohy v rámci odesílání formuláře. V příloze "Rozpočet projektu" uvádějte vždy
položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu.
HARMONOGRAM
 19. 1. 2021 - začátek přijímání žádostí
 17. 2. 2021 (12:00 v poledne) - uzávěrka přijímaní projektů
 5. 3. 2021 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem
následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte
 Březen, duben – první číst crowdfudingu na intranetu KB
 Květen, červen – první realizace projektu (přichází první finance) a zároveň se sbírá na další etapu
projektu
 Červenec, srpen – druhá část realizace, sběr financí na 3. etapu
 Září, říjen – třetí část realizace projektu, sběr financů na poslední dva měsíce
 Listopad, prosinec – realizace 4. části projektu
 Leden 2022 – závěrečná zpráva a vyúčtování
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