
Rozhýbejte své 
okolí a oživte svoji 
sousedskou komunitu!ŽIVÁ 

KOMUNITA



CO JE CÍLEM PROGRAMU? 
V programu Živá komunita podporujeme projekty vytvářené 
především začínajícími neziskovými organizacemi a neformálními 
skupinami (tj. skupinami tří a více přátel, známých a kamarádů)  
v místě, kde žijí a působí. Podpořené projekty mají nastartovat změny 
v komunitě a být první vlaštovkou komunitního života v daném místě.

Do programu hledáme aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve  
svém sousedství, potkávat se se svými sousedy a něco společně 
tvořit a zažít.

Sousedskou komunitou či sousedstvím rozumíme společenství lidí, 
kteří jsou propojeni vzájemnými vazbami. Spojuje je zájem o kvalitu 
vzájemného soužití a o podobu místa, kde bydlí a působí.

JAKÉ PROJEKTY PODPORUJEME?
 sousedská setkávání a komunitní dílny
 oživení ulic a náměstí, pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky
 dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce

 opakované akce, kde je viditelný posun v aktivním zapojení široké   
 komunity do příprav a realizace

 vytváření míst k setkávání, komunitní centra a zahrady
 úprava zanedbaných míst, společná proměna parků
 obnova památek, mapování místní historie a oživování tradic

 (za účelem setkávání)
 veřejné diskuze, komunitní plánování a hledání vize komunity
 obnova krajiny, cest, studánek, výsadba stromů, alejí

 a mnoho dalšího, kam vaše kreativita jen sahá 

Podívejte se, jaké projekty jsme z programu již v tomto roce podpořili.

KDO SE MŮŽE DO 
PROGRAMU HLÁSIT? 

 neformální skupiny minimálně tří lidí
 neziskové organizace založené 

 z velké části na dobrovolnické práci

http://www.nadacevia.cz/koho-jsme-podporili/?_sp_ct%5B9%5D=%C5%BDiv%C3%A1+komunita&_sp_f=


JAKÉ PROJEKTY NEPODPORUJEME? 
 jednodenní projekty bez aktivního zapojení sousedů do přípravy  

 a realizace, v nichž mají sousedé pasivní roli „diváků“ (koncerty,  
 výstavy, přednášky, vzdělávací akce apod.)

 celorepublikové akce, on-line webové stránky či aplikace
 aktivity určené úzké cílové skupině (např. pouze dětem, seniorům,

 handicapovaným atd.)
 projekty zaměřené primárně na budování zázemí či dětských 

 hřišť, nákupy materiálu, vybavení apod. (detailněji viz FAQ)
 projekty týkající se provozu a běžné činnosti organizace 

 (např. spolková činnost dobrovolných hasičů, chovatelů, 
 zahrádkářů atd.)

 iniciativy opakovaně žádající o grant bez jasné motivace
 k fundraisingu a viditelných výsledků předchozích projektů

Nadace Via si vyhrazuje právo odmítnout projekty, 
které nezapadají do cílů programu.

A. SPOLUPRÁCE  
S MÍSTNÍ KOMUNITOU

 Reaguje projekt na 
 potřebu v sousedské 
 komunitě?

 Je zájem místní 
 veřejnosti podložený 
 (výstup komunitního 
 plánování, rozhovory 
 s lidmi)?

 Bude místní veřejnost 
 aktivně a průběžně 
 zapojena do plánování 
 a realizace projektu?

 Jsou zapojeny různé 
 skupiny sousedské 
 komunity (děti 
 i důchodci, místní 
 i cizinci, chudí i bohatí), 
 není nikdo vyloučen?

 Spolupracují na 
 projektu místní subjekty 
 (spolky, samospráva, 
 podnikatelé, instituce)?

 Využívá projekt místní 
 zdroje (dobrovolníky, 
 znalosti, tradice, finance)?

B. DLOUHODOBÝ 
DOPAD PROJEKTU

 Vnese novou energii 
 do sousedské 
 komunity?

 Zlepší vztahy 
 v daném místě?

 Má potenciál 
 dlouhodobého oživení 
 místní komunity?

 Je součástí 
 dlouhodobé vize 
 žadatelů?

C. OBSAHOVÁ  
A FINANČNÍ STRÁNKA 
PROJEKTU

 Je jasně formulovaný 
 a zdůvodněný cíl 
 projektu a volba 
 prostředků k jeho 
 dosažení?

 Jsou cíle a prostředky 
 k jejich dosažení 
 stanovené v přihlášce 
 realistické?

 Je jasný realizační plán 
 s jednotlivými kroky 
 a časovým 
 harmonogramem?

 Je realistická šance 
 na dosažení 
 vytyčených cílů?

 Má projekt šanci na 
 zlepšení podmínek 
 života dané komunity?

 Je rozpočet projektu 
 přiměřený, hospodárný  
 a zdůvodnitelný?

NA ZÁKLADĚ ČEHO PROJEKTY HODNOTÍME? 
O (ne)podpoře projektů rozhoduje pětičlenná hodnotící komise složená z odborníků na komunitní 
rozvoj, mentorů programu, pracovníků Nadace Via a dárců. Jednotliví členové a členky hodnotící 
komise posuzují projekty dle následujících kritérií:

https://www.nadacevia.cz/wp-content/uploads/2018/07/FAQ2018_updatecervenec.pdf


1. GRANT
ve výši 20 000 Kč až 80 000 Kč 
na maximálně 12 měsíců

Finanční podpora vašeho nápadu tvoří základ 
programu, nicméně pro nás je důležité, abychom 
nerozdávali pouze peníze, ale podporovali vás 
v rozvoji a dalším růstu. Proto nabízíme kromě 
peněz i další, neméně důležitou podporu.

6. DÁRCOVSKÁ KAMPAŇ  
A ZDVOJNÁSOBENÍ 
VÝTĚŽKU
až 20 000 Kč pro podpořené 
projekty 
dobrovolné

Díky našemu on-line fundraisingovému 
nástroji Darujme.cz vás naučíme, jak získávat 
finanční dary na podporu vašich aktivit 
od lokálních dárců – firem i jednotlivců. 
Peníze, které tímto způsobem získáte, vám 
zdvojnásobíme až do výše 20 000 Kč.

4. MENTORSTVÍ
10 hodin konzultací mentorů 
a mentorek 
dobrovolné

Někdy není potřeba složitě vymýšlet nové věci, ale jen se 
poradit. K dispozici vám budou profily mentorů a mentorek – 
lidí, kteří vám mohou na základě svých zkušeností poradit po 
telefonu, e-mailu, ale i za vámi přijet. Někdy se vám hodí rada, 
jindy zase jen ujištění, že to co děláte, má smysl – a od toho 
jsou tady naši mentoři a mentorky.

2. SETKÁNÍ
úvodní setkání
na začátku podpory 
povinné

3. ODBORNÉ SEMINÁŘE
1 až 2denní tematické semináře 
během roku
dobrovolné

Během roku budeme průběžně vyhla-
šovat termíny a témata seminářů závislá 
na vašich přáních a potřebách, které 
zjišťujeme jak v žádosti, tak na 
společném úvodním setkání. 

Zaměření a počet seminářů bude záviset 
na počtu zájemců z vašich řad. Seminá-
ře budou nastavené tak, aby se na nich 
mohli potkat lidé s podobně velkými zku-
šenostmi a mohli tím pádem ze seminářů 
čerpat co nejvíce. Momentálně se nejvíce 
zaměřujeme na fundraisingový seminář.

Můžete se poradit, jak oslovovat místní podnikatele a firmy, 
jak získat služby a materiál zdarma nebo jak zajistit finanční 
udržitelnost vašich nápadů a projektů. K dispozici budete 
mít profily našich konzultantů a konzultantek se zkušenost-
mi s lokálním fundraisingem, které můžete oslovit.

CO JE SOUČÁSTÍ PODPORY? 

Na úvodním setkání proběhne představení programu 
Živá komunita, mentorství, fundraisingu a seznámení 
s ostatními podpořenými. Budeme sdílet inspiraci, 
zkušenosti a zamýšlet se nad přínosem a výzvami 
projektu pro komunitu, tým i jednotlivce. 

V průběhu roku navíc plánujeme Komunitní festival, 
na kterém bude možnost potkat se jak s podpořenými 
projekty programu Živá komunita, tak i s aktivními lidmi 
z celé republiky a sdílet své úspěchy i problematické 
situace ve vašich projektech.

5. FUNDRAISINGOVÉ 
KONZULTACE
10 hodin konzultací fundraisingové/ho 
konzultantky či konzultanta
dobrovolné

http://www.darujme.cz


CO MUSÍ OBSAHOVAT ŽÁDOST?

 3 relevantní fotografie (např. dřívější akce pro veřejnost, současný stav místa atp.)
 rozpočet projektu (může se stát, že hodnotící komise váš projekt podpoří,

       nicméně se zkráceným rozpočtem)
 potvrzení o účtu (scan výpisu z účtu či printscreen z el.  bankovnictví)

Pokud se váš projekt týká úpravy nebo zásahu do určitého objektu či pozemku
(např. výsadba stromů, obnova památky atd.), přiložte:

 výpis z katastru nemovitostí (stačí stažený z internetu)
 písemný souhlas vlastníka/ů s realizací projektu či smlouvu o pronájmu
 závazná stanoviska dotčených orgánů (např. památkáři, orgány ochrany přírody apod.)

Grantová část projektu (= realizační období) může začínat nejdříve dnem podání žádosti. 
Váš projekt tedy může v době podání žádosti již běžet z jiných zdrojů, ale z grantu Živé 
komunity lze platit náklady vzniklé až od tohoto dne. 

Grantová část projektu může trvat maximálně 12 měsíců od začátku realizačního období. 
Poté již nelze z grantu proplácet vzniklé náklady na váš projekt, který může (a doufáme,
že bude) běžet dále.

ÚZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Přihlášku můžete podat kdykoli během roku, uzávěrka přijímání 
žádostí je průběžná. Výsledek se dozvíte nejpozději 2,5 měsíce od 
podání přihlášky.

Na stránkách programu naleznete částku, kterou máme aktuálně 
k rozdělení do konce roku – v případě vyčerpání této částky se 
program pozastaví a znovu otevře v následujícím roce.

Proto, čím dříve se do programu přihlásíte, tím máte větší šanci na 
získání grantu ve výši, kterou pro svůj projekt potřebujete.

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/ziva-komunita/


V průběhu realizace vašeho projektu máte 
možnost zúčastnit se seminářů na různá témata, 
kontaktovat mentory a fundraisingové konzultanty 
či spustit vaši dárcovskou kampaň.

Průběžně nás informujete a zasíláte 
pozvánky na vaše akce. Chceme 
vědět, co se u vás děje a pokud nám 
to čas dovolí, rádi vás navštívíme.

S ukončením realizace vašeho projektu vás čeká 
vyúčtování grantu a vypracování závěrečné zprávy. 

Prostudujte si podmínky programu uvedené
v tomto vyhlášení. Projděte si náhled přihlášky 
(pro nef. skupinu či organizaci) a Často kladené 
otázky, vyplňte vstupní dotazník.
Vše naleznete na stránkách programu.

JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT A CO BUDE DÁL, 
POKUD V PROGRAMU USPĚJETE?

Co nejdříve se vám ozveme, zda projekt 
splňuje základní parametry programu 
a pobavím se o tom, co konkrétně 
zamýšlíte. Teprve po konzultaci 
dostanete link na on-line přihlášku.

Po konzultaci zašlete vyplněnou přihlášku. 
Při plánování projektu vám pomůže, když si 
prostudujete kritéria hodnocení projektů 
(zmíněná výše). Nezapomeňte na povinné 
přílohy.

Pokud v programu uspějete, 
podepíšeme s vámi grantovou 
smlouvu a potvrdíme si termín 
úvodního setkání.

Potkáme se na úvodním setkání, kde 
se dozvíte vše o programu Živá komunita 
včetně možností vzdělávání, mentorů  
a fundraisingových konzultantů.

Přihlášku posoudí hodnotící 
komise. Výsledek vám sdělíme co 
nejdříve, nejpozději však 10 týdnů 
od podání přihlášky.

http://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/#odkazy


Z ČEHO PROGRAM
FINANCUJEME?

Program můžeme realizovat díky štědré podpoře
manželů Dvořákových, Nadace JABLOTRON,

NET4GAS, daru Friends of Via
a výnosům Dobročinné aukce Nadace Via.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně najdete zde. Pokud ani 
tam nenaleznete ty správné informace, ozvěte se nám na e-mail 
zivakomunita@nadacevia.cz nebo telefonicky projektovým
manažerkám:

Michaela Rázgová:  777 351 826
Kamila Kovačíková: 777 715 454
Katka Bláhová:        603 354 364

Přejeme vám hodně štěstí 
a těšíme se na spolupráci!

https://www.nadacevia.cz/wp-content/uploads/2018/07/FAQ2018_updatecervenec.pdf

