Mimořádná grantová výzva II
Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje mimořádnou výzvu II, kterou opět reagujeme
na koronavirovou krizi.
Domníváme se, že krize nejvíce postihla samoživitele, lidi dlouhodobě pečující o své blízké a samozřejmě
seniory. Negativně se situace projevila i u rodin s nezaopatřenými dětmi. Dále se domníváme, že obecně
nejsme v ČR plošně dobře připraveni na distanční pomoc klientům. Neumíme zcela využívat online služby,
protože neexistují anebo nejsou dostatečně vyzkoušené.
Důležité tedy bude v krátkém časovém horizontu kompenzovat stávající nedostatky. Například poskytnout
přímou finanční pomoc samoživitelům a lidem dlouhodobě pečujícím, případně jim umožnit využívat služby,
které jim pomohou zvednout životní úroveň v nejbližších měsících (krátkodobá respitní péče, hlídání dětí
atp.). Seniory je třeba navrátit do běžného života poté, co strávili několik týdnů prakticky v izolaci.
To se jistě projevilo nejen na fyzické ale i duševní kondici. Jako podstatné považujeme i intenzivní práci
s rodinami, ve kterých mohla tato dosud neznámá a nevídaná situace nežádoucím způsobem podpořit vznik
anebo eskalaci domácího násilí.
Krize naopak přinesla pokusy v distanční práci, které přinesly své ovoce. Například v mobilní hospicové péči,
ale i jinde. Byla by škoda tyto poznatky nezahrnout do běžné praxe a nerozšířit paletu služeb právě
o distanční (online) pomoc. Považujeme za užitečné vše zpracovat do metodik a chceme podpořit právě
používání distanční pomoci klientům.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
výhradně neziskové organizace: spolek, ústav, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrované
církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních
služeb, dále výše uvedené organizace ve spolupráci se zaměstnancem Skupiny Komerční banky (dále viz
Srdeční záležitost)
neoprávnění žadatelé: fyzické osoby, nadace, nadační fondy, příspěvkové organizace, všechny typy
obchodních společností
VÝŠE POŽADAVKU (nadačního příspěvku)
75 až 150 tis. Kč (žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání)
DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU
min. 6, max. 12 měsíců od rozhodnutí správní rady anebo podpisu smlouvy
UZÁVĚRKA
viz harmonogram
OBLASTI POMOCI
V rámci Mimořádné výzvy II Nadace Jistota můžete žádat v níže uvedených oblastech A až D. Kombinace
kategorií je možná. Můžete například projekt zaměřit na rozvoj distanční pomoci ve vaší organizaci
a zároveň požádat o přímou pomoc některému z vašich klientů - samoživitelů atp.

A. oblast samoživitelé 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 člena rodiny s postižením, ale ve zvýšené míře i o rodiče
v důchodovém věku, které negativně ovlivnila probíhající koronavirová krize.

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, na zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele), na úhradu a využití
odlehčovacích služeb (respitní péče), na nákup oblečení pro děti, nezbytné pomůcky pro zajištění
vzdělávání dětí atp. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Cílem je nepříznivou situaci v krátkém
časovém horizontu zklidnit a vylepšit.
Součástí žádosti musí být popis mimořádné situace. V Příloze 1 "Komentář k projektu" popište tedy
rodinnou situaci před a po vyhlášení nouzového stavu v ČR, změny ohledně zaměstnání, příjmů a výdajů,
účel příspěvku. 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.

B. oblast rodiny ohrožené domácím násilím
Jako nežádoucí považujeme domácí násilí (fyzické, psychické nebo sexuální násilí) odehrávající se mezi
osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě a zintenzivněné současnou koronavirovou
krizí a nouzovým stavem.
Příkladem dobré praxe, na kterou je možné žádat, je pro nás komplexní odborná pomoc (krizová pomoc,
odborné sociální poradenství, psychologická a terapeutická činnost atp.) všem osobám ohroženým
domácím násilím (tedy včetně seniorů, dětí, zdravotně postižených členů domácnosti) s cílem tuto
nepříznivou situaci neprodleně zastavit, překonat a v nejlepším případě dovést až k návratu do běžného
života bez domácího násilí. Do projektu tak můžete například zahrnout rozšíření týmu či navýšení úvazku,
zejména na pozice sociální pracovník, psycholog, terapeut aj. vedoucí k výše popsanému cílovému stavu.
Součástí žádosti musí být zejména popis konkrétní odborné práce, která povede k výraznému zlepšení
kvality života členů rodiny zažívajících domácí násilí.

C. oblast senioři v domácím prostředí
Probíhající krize a důsledky nouzového stavu velmi negativně ovlivnila kvalitu života seniorů. Nejohroženější
jsou ti, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou již plně schopni vlastními silami zvládat
péči o sebe a domácnost. Tito lidé pravděpodobně více než kdy jindy právě nyní zažívají pocity osamění,
smutku, obav, možná až beznaděje a paniky.
Cílem projektů by mělo být tento stav zvrátit z nepříznivé bilance do kladného stavu. Zajímají nás také
projekty, které podpoří seniory v uvažování, aby zkušenosti posledních měsíců a získanou psychickou
odolnost proměnili ve snahu jejich život zlepšit, učinit pestřejším či aktivnějším. Základem je však především
podpora doprovázení seniorů při zajištění jejich základních potřeb (např. zabezpečení pravidelné lékařské
péče vč. nezbytné pravidelné prevence, obstarávání nákupů, léků aj.). Dále zabezpečení dostatečné
kapacity pečovatelské služby (zejména pro osoby, jež nemají možnost o sebe pečovat v plném rozsahu).
Také zabezpečení psychosociální podpory zejm. u těch, u kterých se rozvíjejí úzkosti či agrese v důsledku
izolace, strachu z nákazy a opatření nouzového stavu.
Součástí žádostí musí být popis současného stavu u cílové skupiny, stav jaký si představujete a co chcete
konkrétně udělat pro jeho dosažení.

D. oblast rozvoj distanční pomoci
Pod pojmem distanční pomoc v této výzvě vnímáme tu pomoc klientům, která běžně probíhá ambulantně
anebo osobně v terénu (poradenství, péče o dlouhodobě nemocné, umírající, atp.) a kterou nebylo možné

v nouzovém stavu poskytovat a byla tak, často improvizovaně, nahrazena jinou, novou, online distanční
pomocí prostřednictvím sociálních sítí, speciálních aplikací, video přenosů a s využitím chytrých telefonů,
tabletů či počítačů.
Rádi bychom, aby poznatky, které organizace v této situaci získaly, nezapadly. Ale naopak byly využity
do budoucna a zůstaly již natrvalo tam, kde je to žádoucí, součástí praxe (nejen v dobách pandemie
a nouzového stavu). Ambicí není klasické služby nahradit, ale vytvořit fungující doplněk, který umožní
aplikovat základní prvky obvyklé pomoci do distanční formy, a zkrátí tak např. čekací lhůty pro klienty,
a umožní přijmout více klientů do péče atp.
Součástí projektu musí být základní hrubý popis metodiky, dále východiska, komu může distanční služba
pomoci a jak konkrétně zlepší jejich kvalitu života. Součástí projektu musí být i prostor pro vypracování
etického kodexu. Základním výstupem bude metodika využitelná v praxi. Aplikovat by se měla ještě během
trvání projektu.
Jak bylo zmíněno v úvodu této výzvy, některé organizace se adaptovaly velmi dobře a byla by škoda
nepodělit se o dobrou praxi s ostatními. Je tedy možné do projektu zahrnout i část, ve které se podělíte
s ostatními (např. v rámci oboru) o svou dobrou praxi (třeba prostřednictvím semináře, který může být
online).

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Nadace Komerční banky každoročně vyhlašuje Srdeční záležitost, což je program Nadace Jistota určený
zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových
organizacích. Ti mohou pro svou „srdeční organizaci“ získat podporu nadace. Cílem je umožnit rozšíření
a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
poskytuje. Protože letos je situace opravdu výjimečná a srdečních záležitostí je pro nás každá partnerská
organizace, program nebude mít tradiční každoroční samostatnou podobu. Zaměstnanci, kteří se chtějí
ucházet o podporu svého „srdečního“ projektu se mohou zapojit ve výše vypsaných oblastech A. – D. a platí
pro ně všechny podmínky, omezení a upřesnění uvedené v této výzvě.
Základní požadavek na „Srdeční záležitost“ je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení
v dané organizaci. Zároveň zaměstnanci převezmou nad projektem záštitu a budou garantovat správné
využití poskytnutých prostředků. Že se jedná o „srdeční záležitost“ poznačí žadatel ve formuláři (odkaz viz
níže). V případě, že se sejdou projekty shodného zaměření a kvality, dostane přednost právě projekt
„Srdeční záležitosti“. Podpořeny naopak nebudou žádosti, které byly opakovaně podpořeny v po sobě
jdoucích předchozích třech letech programu „Srdeční záležitost“. To se týká jak konkrétních projektů,
tak podpořených organizací. Platí tedy pravidlo 3x a přestávka. Po roce je možné opět přihlásit podobný
projekt či organizaci.

UZNATELNÉ VS. NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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. Podrobnosti uveďte až v příloze
„Komentář k projektu“. 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. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností –
Základní informace“.
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. V případě, že žádáte ve více oblastech (A-D), vyznačte a oddělte jasně předpokládané
náklady i v rozpočtu.
NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI JSOU
1. registrace pomocí online formuláře, který najdete zde:
https://forms.gle/hvBrG4g84jZu9FbF9
2. zaslání 3 povinných příloh e-mailem (úprava je na vás). V Příloze 1 "Komentář k projektu" více
rozepište svůj projekt (žádost) a uveďte plánovanou komunikaci projektu jako takového směrem
k veřejnosti. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků
u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura
i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu:
stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "MGII_název-vaší-organizace". Formulář
na tyto přílohy není.
HARMONOGRAM
 18. 5. 2020 - začátek přijímání žádostí
 15. 6. 2020 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 26. 6. 2020 - projekty projedná Správní rada nadace; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem
následující týden; do nadace tedy prosíme, netelefonujte
KONZULTACE
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1
www.nadacejistota.cz
www.facebook.com/nadacejistota
www.twitter.com/NadaceJistota
www.instagram.com/nadace_jistota/
www.linkedin.com/company/nadace-jistota/
Tajemnice
Bc. Štěpánka Petrů
e-mail: stepanka_petru@kb.cz
Manažer
Mgr. Jiří Kocourek
e-mail: jiri_kocourek@kb.cz

