Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro
udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova
vnoučata pro organizace
1. Vyhlašovatel grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata
Vyhlašovatelem grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata je Nadační fond Českého rozhlasu,
se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 264 19 068, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 371, zastoupený Ing. Jiřím Jeřábkem (dále jen “NF ČRo”) na
území celé České republiky.

2. Projekt Ježíškova vnoučata a veřejná sbírka Ježíškova vnoučata
NF ČRo je organizátorem projektu „Ježíškova vnoučata“, který se zabývá propojením lidí v domovech pro
seniory a dalších státních i nestátních zařízení poskytující pobytové i terénní sociální služby seniorům a
dárců, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.
Vzhledem k tomu, že některá přání seniorů či kolektivů seniorů jsou finančně nákladná, zřídil NF ČRo v
roce 2020 veřejnou sbírka Ježíškova vnoučata za účelem získání peněžních prostředků, a to především na
zvýšení kvality života seniorů a zmírnění jejich sociální izolace prostřednictvím:
a) podpory aktivizačních a volnočasových aktivit pro seniory
b) splnění přání seniora, kterého nelze dosáhnout prostřednictvím rodiny a sociálních a
zdravotních služeb, jejichž je senior uživatelem
c) podpůrných služeb a aktivit pro osoby pečující o seniory, s cílem zvýšit jejich odbornost a
snížit psychickou i fyzickou zátěž plynoucí z jejich zaměstnání v zařízení sociálních a
zdravotních služeb pro seniory.
Veřejnou sbírku lze konat na území celé České republiky na dobu neurčitou, a to od 1. 9. 2020. Veřejná
sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č.
2222222222/0800 Česká spořitelna a.s. Dárci mohou přispívat do veřejné sbírky Ježíškova vnoučata
převodem na bankovní účet veřejné sbírky přímo, nebo prostřednictvím online dárcovské platformy
www.darujme.cz/jeziskovavnoucata.

3. Oblasti podpory z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata v rámci grantového řízení pro organizace
V rámci grantového řízení vyhlašuje NF ČRo tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. Oblasti
podpory jsou definované účelem veřejné sbírky Ježíškova vnoučata, kterým je zvýšení kvality života
seniorů a zmírnění jejich sociální izolace prostřednictvím:
a) aktivizačních a volnočasových aktivit pro seniory včetně pořízení potřebného vybavení a
pomůcek
Např. výlety za vzpomínkami, divadelní představení, canisterapeutické návštěvy, reminiscenční
setkání včetně vybavení reminiscenční místnosti, zahradní terapie včetně mobilních zahrádek.
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b) podpůrných služeb a aktivit pro osoby pečující o seniory s cílem zvýšit jejich odbornost,
snížit psychickou a fyzickou zátěž plynoucí z jejich pracovní činnosti v zařízení sociálních
a zdravotních služeb pro seniory
Např. kurz bazální stimulace pro pracovníky v přímé péči, využití hudební terapie pro osoby s
demencí, práce s příběhem/biografií
Tematické zaměření výzvy musí být rovněž v souladu s Podmínkami a pravidly pro zadávání a schvalování
přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Dokument je dostupný na webových stránkách
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/jak-napsat-jeziskovi.

4. Základní pravidla grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata pro organizace
-

-

-

-

NF
ČRo
zveřejňuje
jednotlivé
grantové
výzvy
na
webové
stránce
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/jak-napsat-jeziskovi
na
FB
https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata
Každá grantová výzva je tematicky zaměřená a časově ohraničená. V průběhu roku tak můžeme
podpořit pestrou paletu projektů po celém Česku
Žádosti se podávají výhradně přes online formulář. Je jednoduchý a návodný
Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci jedné grantové výzvy
V průběhu jednoho kalendářního roku mohou být jednomu žadateli schváleny nejvýše dva
nadační příspěvky na realizaci projektu. Organizací, které bychom z veřejné sbírky Ježíškova
vnoučata chtěli podpořit, jsou stovky, proto jsme nastavili tento limit. Na vaše smysluplné projekty
se moc těšíme
Maximální požadovaná částka na jeden projekt je 200 000 Kč a za to už se dá pořídit spousta
radosti a smysluplných zážitků
Projekt může začít nejdříve v den podání žádosti. Do nákladů na projekt je možné zařadit pouze
takové náklady, které vznikly až po datu podání žádosti. Prosím, pohlídejte si to ve vašich
žádostech a rozpočtech
Projekt je možné realizovat nejdéle 12 měsíců, pokud to není ve výzvě stanoveno jinak. Některé
výzvy jsou zaměřené na pořízení vybavení, jiné třeba na zahradní terapii. Každý projekt pak
vyžaduje jinou dobu realizace.

5. Průběh grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata pro organizace
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vyhlášení grantové výzvy
Příjem žádostí přes online formulář
Formální kontrola žádostí
Hodnocení a výběr projektů k podpoře
Podpisy smluv a vyplácení nadačních příspěvků
Radost ze smysluplného projektu
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu

5.1. Vyhlášení grantové výzvy
NF ČRo vyhlásí výzvu v rámci grantového řízení Ježíškova vnoučata, které zahrnuje:
- Tematické zaměření výzvy, tedy na co je možné přispět
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-

Časové ohraničení výzvy, tedy do kdy je možné podat žádost a také, jak dlouhý může být
projekt
Finanční alokaci a/nebo počet podpořených zařízení, tedy jakou částkou můžeme na projekty
ve výzvě přispět nebo kolik projektů můžeme podpořit

NF ČRo zveřejní výzvu na: webových stránkách https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/jaknapsat-jeziskovi a FB https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata

5.2. Příjem žádostí přes online formulář
Na základě výzvy podávají žadatelé žádosti o nadační příspěvek. Žádosti se podávají výhradně
přes online formulář. Odkaz na formulář najdete vždy v textu výzvy. Formulář je jednoduchý a
návodný. Vyplňujete do něj informace o vašem projektu včetně rozpočtu a také potřebné
informace o vaší organizaci. Dbejte, prosím, aby údaje o organizaci a veškeré kontaktní informace
byly správné.

5.3. Formální kontrola žádostí
Než pustíme žádosti k posouzení komisi, zkontrolujeme žádost po formální stránce – tedy
zejména údaje o organizaci, oprávněnost vaší organizace jako žadatele v grantovém řízení a
úplnost žádosti (zda obsahuje vše, co je požadováno ve výzvě). O výsledku formální kontroly
žádosti budete informováni do 2 kalendářních týdnů od ukončení sběru žádostí. Většinou i dříve
😊.

5.4. Hodnocení a výběr projektů k podpoře
Projektové žádosti hodnotí tříčlenná komise, kterou pověří Správní rada NF ČRo. Komise schválí
seznam projektů, které získají v dané výzvě nadační příspěvek ve formě věcného daru nebo
finančního příspěvku. Komise hodnotí žádosti na základě těchto kritérií:

-

Potřebnost a přínos pro cílovou skupinu, tedy seniory či osoby pečující
Transparentnost realizační fáze, tedy to, jak srozumitelně a přímočaře je projekt popsaný
Hospodárnost rozpočtu, tedy jak efektivně naložíte s finanční podporou z veřejné sbírky
Ježíškova vnoučata
Celkový dojem, tedy jakou spolupráci máme již za sebou, jak o svých aktivitách
komunikujete navenek atd.

Rozhodnutí o schválení či neschválení projektové žádosti posíláme emailem na kontaktní osobu
projektu, a to nejpozději do 3 kalendářních týdnů od ukončení sběru žádostí. Komise může
rozhodnout o krácení rozpočtu nebo uložit žadateli jinou podmínku realizace projektu. V tom
případě necháme žadatele, aby se ke krácení či podmínkám realizace vyjádřil. Pokud bude
souhlasit, tak podle toho upravil žádost a rozpočet. Pokud by žadatel s podmínkami nesouhlasil,
pak bohužel nemůžeme projekt podpořit. Současně respektujeme právo našich žadatelů
nepřijmout nadační podporu „za každou cenu“.

5.5. Podpisy smluv a vyplácení nadačních příspěvků
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Ke každé schválené žádosti podepíše Nf ČRo s žadatelem smlouvu o nadačním příspěvku (dále
jen „Smlouvu“). Přílohou Smlouvy je vždy aktuální žádost a rozpočet projektu, proto bylo nutné
žádost i rozpočet v předchozím kroku dopilovat. Žadateli, který byl komisí navržen k podpoře,
nevzniká automaticky nárok na uzavření Smlouvy, nejedná se o veřejný příslib. Smlouvu
uzavíráme vždy v písemné podobě a podepisujeme dle možností žadatele prostřednictvím aplikaci
SIGNI nebo tradičně ve dvou vyhotoveních podpisem.
Nadační příspěvek můžeme z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyplatit pouze na základě
podepsané Smlouvy.

5.6. Radost ze smysluplného projektu
Tohle umíme ze všeho nejlépe. 😊 Budeme rádi, když nám v průběhu realizace projektu budete
posílat fotky, videa či krátké zprávy a dojmy. Jsme s vámi rádi v kontaktu.

5.7. Čerpání finančního příspěvku dle schváleného rozpočtu
Čerpání nadačního příspěvku je popsáno ve Smlouvě. Nadační příspěvek lze čerpat jednorázově,
pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak. Pohlídejte si, prosím, abyste náklady čerpali podle
schváleného rozpočtu, a aby všechny výdaje byly uznány a proplaceny. Za nezpůsobilý výdaj
považujeme takový, který:
- není časově způsobilý, tedy náklad vznikl před datem zahájení realizace projektu, tj. před
datem podání žádosti o nadační příspěvek;
- není transparentní a doložitelný
- nesouvisí s projektem nebo na kterém nelze prokázat přímou vazbu na projekt, jeho účel,
cíle a cílovou skupinu.

5.8. Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
Ve Smlouvě je vždy stanoveno, do kdy má žadatel doložit NF ČRo Závěrečnou zprávu s
vyúčtováním. Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování je závazný a je ke stažení na webové
stránce https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/jak-napsat-jeziskovi.

5.9. Život je změna
Pokud dojde k jakékoliv změně ohledně organizace žadatele, realizace projektu či rozpočtu,
prosím, dejte nám co nejdříve vědět. To proto, bychom posoudili, zda jde o změnu významnou,
ke které potřebujeme uzavřít dodatek ke Smlouvě, nebo jde o změnu nevýznamnou, kterou pouze
vezmeme na vědomí.
Tato obecná pravidla a postup jsou platná pro všechny žadatele a pro všechny vyhlášené grantové výzvy.

6. Pro koho jsou grantové programy určeny (oprávnění žadatelé)
Žadateli v grantovém řízení mohou být tyto právní subjekty:
- zapsaný spolek;
- zapsaný ústav;
- sociální družstvo;
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-

obecně prospěšná společnost;
příspěvková organizace;
účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví pro poskytování
charitativních služeb;
školy a školská zařízení;
obchodní společnost, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb péče o seniory
(např. domov pro seniory, centrum denních služeb, domov se zvláštním režimem, chráněné
bydlení, sociálně aktivizační služby pro seniory, pečovatelská služba, denní/týdenní stacionář)

Žadatel musí být registrovaný a působit na území České republiky, musí vykonávat společensky
prospěšnou činnost v souladu s posláním NF ČRo, mít transparentní účetnictví, zveřejňovat každoročně
výroční zprávy nebo adekvátní zprávy o činnosti. Nesmí být spojen s žádnou politickou stranou a
uplatňovat diskriminační principy.

7. Pro koho jsou grantové programy určeny nejsou (neoprávnění žadatelé)
-

fyzické osoby
OSVČ

8. Kde hledat informace a radu
Potřebné informace a dokumenty ke grantovému řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata pro organizace
najdete na: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/p/jak-napsat-jeziskovi
Konkrétně jde o tyto:
1. Aktuálně vyhlášená tematická výzva včetně online formuláře pro žadatele
2. Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z veřejné sbírky
Ježíškova vnoučata pro organizace
3. Podmínky pro zadávání a schvalování přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata
4. Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování nadačního příspěvku
5. Logo a logomanuál
V případě dotazů a nejasností je možné se obracet na koordinátory Ježíškových vnoučat.
Kontaktní informace
Email: vnoucata.sbirka@rozhlas.cz
Telefon: 221 551 215
Tato Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro grantové řízení z veřejné sbírky
Ježíškova vnoučata pro organizace nabývají účinnosti dne 1. 2. 2022.
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