PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2018
V roce 2018 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.

NADACE CHARTY 77
Plníme přání 2016 – pomůcky pro 22 lidí se smyslovými handicapy
1 104 475 Kč
Prostřednictvím Konta Bariéry putoval nadační příspěvek 22 osobám s různými závažnými
zdravotními problémy. Potřeby a přání byly velmi různorodé, jedno ale měly společné. Všechna
přání vedla ke zvýšení kvality života a větší samostatnosti. Pořízena mohla být sluchadla,
kochleární implantáty, speciální počítače, kompenzační pomůcky, speciální jízdní kolo, školní
pomůcky a lázeňské pobyty. To vše bylo možné díky podpoře zaměstnanců Skupiny ČEZ.

„DĚKUJI JE JEDNO ZE ZÁKLADNÍCH SLOV KAŽDÉ SVĚTOVÉ ŘEČI.”

„KAŽDÝ ROK PODPORUJÍ ZAMĚSTNANCI ČEZ TY, KDO POTŘEBUJÍ POMOC.”

PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 16. 12. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není stanovena

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, Z. S.
Oranžové hřiště pro děti z azylového domu
80 000 Kč
Nové Oranžové hřiště vzniklo v areálu azylového centra pro matky s dětmi, Centra sociálních
služeb Armády spásy v Krnově. Navštěvují ho děti, které často trpí psychickými nebo fyzickými
poruchami. Hrou si osvojují správné sociální návyky, zlepšují hrubou motoriku a celkově
zvyšují tělesnou kondici. Spokojené jsou i jejich maminky, které se na cizích hřištích setkávaly
s odmítavým postojem veřejnosti.
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Pohybem pomohlo 1 534 přispěvatelů.

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 16. 12. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
není stanovena
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA
CHOTĚBOŘ
Mobilita žáků – pořízení stropního asistenčního systému Roomer
400 000 Kč
Základní škola a Praktická škola v Chotěboři poskytuje vzdělávání dětem s těžkým postižením.
Nadační příspěvek umožnil nainstalování nového stropního zvedacího asistenčního systému
Roomer, který pomůže žákům lépe zvládat přesuny po třídě, ale poslouží i jako rehabilitační
pomůcka. Školní budova vybavená bezbariérovými prvky poskytuje žákům větší míru
samostatnosti, a tím i spokojenější a plnohodnotnější život.

ORANŽOVÉ SCHODY
Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům,
studentům a pedagogům začlenění do výuky
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 3. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
základní a střední školy v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
400 000 Kč (instalace jednoho zařízení)
500 000 Kč (instalace dvou a více zařízení)
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OBEC ŠAPLAVA
Šaplava – obnova ovocné aleje
106 763 Kč
Obec Šaplava na Královéhradecku vysadila ovocné stromořadí podél komunikace III. třídy
směrem do Lískovic. Osm desítek nových stromů obnovilo část historické aleje, a nahradilo tak
přestárlé dřeviny a nevzhledné náletové křoví, které cestu lemovaly dosud. Nová alej doplňuje
charakter okolní krajiny a kombinuje odrůdy stromů typické pro zdejší lokalitu.

„JESTLIPAK VÍTE, CO JE HOLOVOUSKÝ MALINÁČ?
JE TO HISTORICKÁ ODRŮDA JABLONĚ, KTERÁ TU POROSTE.”

„TO JE MŮJ STROM. ROSTE SE MNOU.”

STROMY
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 1. 2018; 1. 6. – 31. 7. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
150 000 Kč

MĚSTO NOVÉ SEDLO
Výstavba chodníku a přechodu pro chodce v ulici Masarykova
120 000 Kč
Město Nové Sedlo je velmi rozlehlé a spravuje rozsáhlou síť komunikací. Podél jedné z nich
už dlouho chyběl chodník a bezpečný přechod, po kterém by chodci mohli přecházet mezi
základní a mateřskou školou, Denním centrem Žirafa a kostelem. Díky příspěvku Nadace ČEZ
mohlo město zrealizovat uvedený projekt, na který už mělo vydané stavební povolení..

37

„UŽ NEMUSÍM PŘEBÍHAT NEBEZPEČNOU SILNICI
A MAMINKA SE O MĚ NEMUSÍ BÁT.”

ORANŽOVÝ PŘECHOD
Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
2. 1. – 31. 3. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
120 000 Kč

OBČANSKÝ SPOLEK TÁBORNÍKŮ APOLENA
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Rekonstrukce dětských stanů pro táborovou základnu
30 000 Kč
Prázdninové tábory Občanského spolku táborníků Apolena jsou oblíbeným cílem dětí ve věku
od sedmi do šestnácti let. Z příspěvku Nadace ČEZ mohlo sdružení nakoupit tyčový materiál
pro nové stanové konstrukce a zajistit opravy stávajících. Po potažení novou plachtovinou
vzniklo osmnáct plně funkčních a bezpečných podlážkových stanů, které jsou připraveny na
novou sezonu. Dětem poskytnou potřebnou ochranu před nepřízní počasí, aby si mohly bez
potíží užít letní dny.

ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 31. 3. 2018
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
30 000 Kč
„DĚTI MUSÍME UČIT, JAK SE VYROVNÁVAT S PŘEKÁŽKAMI.”

Projekt doporučila Monika Haufová, ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
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Podrobnosti ke všem grantovým řízením, podmínky, elektronické formuláře
i návody na jejich vyplnění najdete na www.nadacecez.cz.
Tým Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

