SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
POMOC UKRAJINĚ
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY GRANTOVÉ VÝZVY
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota se rozhodla podpořit srdeční projekty zaměstnanců Skupiny KB.
A to zejména těch, kteří se věnují obecně prospěšné činnosti a v doporučené organizaci aktivně
vypomáhají. Vyhlašujeme grantovou výzvu na základě, které budou nejzajímavější projekty
podpořeny až 200 tisíci korunami.
Projekty do výzvy mohou doporučit nejen jednotliví zaměstnanci, ale i týmy nebo skupiny
zaměstnanců. Výhodou při výběru a hodnocení projektů bude, že se zaměstnanci osobně podíleli
nebo podílí na činnosti organizace, na kterou je projekt zaměřen, a to např. formou dobrovolnické
činnosti.
Téma: Integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky
Oprávnění žadatelé:
Výhradně neziskové organizace, např. spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti.
Podmínky:
Projekt bude realizován na území České republiky nebo Slovenské republiky. Prostředky nemohou
být použity na financování tzv. režijních nákladů (úhrada energií, vody, telefonů apod.) Přihlásit se
mohou pouze neziskové organizace. Poskytnuté prostředky budou proplaceny na základě darovací
smlouvy. Čerpání musí proběhnout v následujících 12 měsících od podpisu smlouvy. Využití
prostředků bude doloženo fakturou, případně jiným relevantním dokumentem.
Oblasti podpory:
Pomoc ukrajinským uprchlíkům v nouzi nebo v situaci, kterou sami nedokážou řešit. Jejich integrace
do české společnosti. Podpora týkající se oblastí bydlení, zaměstnání, vzdělávání, oblasti sociální a
zdravotní. V oblasti bydlení by se mělo jednat zejména o materiální zajištění ubytovaných a
nejnutnější vybavení domácnosti. Podpora integrace uprchlíků do vzdělávacího systému, zdravý vývoj
dětí a mladistvých a umožnění jejich dalšího rozvoje. Poskytování služeb odborného sociálního a
právního poradenství, kurzy češtiny, doprovázení, asistence, tlumočení, zajištění ošacení, potravinová
a materiální pomoc, doučování, volnočasové aktivity pro děti, výlety, tábory či kurzy, atp.
Kritéria hodnocení:
1. projektový záměr: potřebnost projektu, funkčnost, přínos, originalita a forma řešení,
udržitelnost, jasná a konkrétní vize projektového záměru
2. finanční stránka: hospodárnost projektu, přiměřenost rozpočtu projektu, poměr přímých
(přímo pro klienta, uživatele atp.) nákladů k celkovým nákladům projektu
3. kvalita zpracování žádosti: přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný
výklad, dostatek podpůrných argumentů
4. způsobilost organizace: zkušenost, odbornost, dosavadní aktivity, hospodaření
organizace
5. zapojení navrhovatele – míra dobrovolnického zapojení v minulosti a v navrhovaném
projektu

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
POMOC UKRAJINĚ
Jak napsat projekt?
Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze.
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.
Na co si dát pozor?
•
•
•
•

Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní.
Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete
hradit od Nadace.
V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU
1. Registrace pomocí online formuláře, který najdete na tomto odkazu:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gHyex_XPA0W0aDcCzqiSci16hB31pj
NPttDg7r_73kBUNzhCRkc4SVFDNzFCT041UUFMSUVTNzdNVS4u
2. Povinná příloha "Rozpočet projektu". Vzor naleznete ke stažení u výzvy na webu nadace
v části Aktuality. Uveďte položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu.
Odešlete e-mailem na adresu: kristyna_jelinkova@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte
"Srdeční záležitost 2022“.
3. Prosíme o zaslání alespoň jedné ilustrační fotografie, kterou bychom mohli projekt
prezentovat zaměstnancům při jejich hlasování.
HARMONOGRAM
•
•
•
•
•
•

Konzultace jsou možné po celou dobu až do uzávěrky
Příjem projektů je možný do 20. 5. 2022, 17 hodin
Projednání projektů Správní radou nadace: 10. 6. 2022
Hlasování o doporučených projektech: 13.-17. 6. 2022
Podpořené projekty oznámíme nejpozději do 24. 6. 2022
Projekty se mohou realizovat maximálně 12 měsíců od podpisu smlouvy

KONTAKT
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.nadacejistota.cz
Komunikace
Kristýna Jelínková
Email: kristyna_jelinkova@kb.cz
Manažerka
Klára Loudová
e-mail: klara_loudova@kb.cz

