
                           
 
 
 
 

 
Městská část Praha 9 

 
vyhlašuje 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

„Grantové programy pro rok 2018“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

pro právnické a fyzické osoby  
(dále jen organizace) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I.   Programy v oblasti  využití volného času dětí a mládeže 
 

1. Celoroční činnost včetně materiálního vybavení subjektů 

2. Relaxační a rekreační pobyty dětí a mládeže  

3. Jednorázové akce 

 

 

 

II.  Programy v oblasti životního prost ředí a kulturní činnosti     

1. Ekologická výchova, vzdělávací a osvětové akce pro děti a dospělé, činnosti 

směřující ke zlepšení životního prostředí 

2. Kulturní programy   -   jednotlivé kulturní akce (divadelní, hudební atd.) 

-   celoroční činnost neprofesionálních souborů 

 

 

III. Programy humanitární a sociální   

1. Sociální služby 

2. Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením 

3. Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným 

občanům 

 

 

 

IV. Programy  protidrogové a prevence kriminality   

1.  Protidrogová prevence 

2.         Prevence kriminality 

3. Specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení 

 

 

 

 



 
 I.  Programy v oblasti  využití volného času dětí a mládeže  
 

1. Celoro ční činnost v četně materiálního vybavení subjekt ů 
Cíl programu: 
- podpořit celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti využití 

volného času dětí a mládeže 
- vybavit subjekty neziskové sféry materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu 
- zajistit opravu a údržbu materiálně – technické základny  subjektů  neziskové sféry 
- obnovit materiální základnu subjektů v mimořádných situacích, např. havárie, 

požáry… 
- přispět neziskovým subjektům na úhradu provozních výdajů (mimo osobních 

nákladů) 
Určení: 
- pro  neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti  využití volného času 

dětí a mládeže se sídlem na území MČ Praha 9, které provozují celoroční činnost 
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti využití volného času 

dětí a mládeže, které zaměřují svoji činnost na oblast MČ Praha 9 ( pořádání akcí, 
vedení kroužků a zájmových oddílů, ....) 

 
Upozorn ění: Není ur čeno pro sportovní kluby  a organizace z řizované M ěstskými 
částmi, hl.m. Prahou či Českou republikou  

 
 
 2. Relaxační a rekrea ční pobyty d ětí a mládeže  
 
Cíl programu: 
- umožnit dětem a mládeži rekreační a relaxační pobyty v přírodě s aktivním využitím 

volného času   
 
Určení: 
- pro  neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti  využití volného času 

dětí a mládeže se sídlem na území MČ Praha 9, které provozují celoroční činnost 
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti využití volného času 

dětí a mládeže, které zaměřují svoji činnost na oblast MČ Praha 9 ( pořádání akcí, 
vedení kroužků a zájmových oddílů, ....) 

- pro školní kluby, školy a školská zařízení se sídlem na území MČ Praha  9 
-    tělovýchovné organizace 
 
Podmínky: 
-     alespoň  50% účastníků musí mít trvalé bydliště na území MČ Praha 9  
      (při vyúčtování doložit seznam účastníků) 

-    z grantu je možno hradit náklady pobytu do výše:  100,- Kč  osobu/den  
     a na dopravu  maximálně částku 1 000,-Kč/osobu/pobyt 
 
Upozorn ění: Není ur čeno pro sportovní kluby.  

3. Jednorázové akce pro neorganizované d ěti a mládež 
 



Cíl programu: 
- podpořit konání sportovních akcí pro děti a mládež na území MČ Praha 9 
- podpořit konání  akcí pro děti a mládež na území MČ Praha 9 sloužících 

k aktivnímu využití volného času dětí a mládeže 
- podpořit společné využití volného času dětí a rodičů  
 
Určení: 
- pro neziskové organizace a fyzické osoby působící v oblasti sportu, tělovýchovy a 

využití volného času  se sídlem na území MČ Praha 9 
- pro neziskové organizace  a fyzické osoby působící v oblasti sportu a tělovýchovy, 

které zaměřují svoji činnost na oblast MČ Praha 9 (pořádání akcí, vedení kroužků 
a zájmových oddílů...) 

- pro školy a školská zařízení sídlící na MČ Praha 9  
-    tělovýchovné organizace 
 

Upozorn ění: Není ur čeno na krátkodobé poznávací zájezdy.  
Za  neorganizované d ěti a mládež se považují pouze jednotlivci, kte ří neplatí 
žadateli o grant členské p říspěvky. 
 
 
 
 II.  Programy v oblasti životního prost ředí a kulturní činnosti 
 
 
1.    Ekologická výchova ve volném čase dětí a mládeže, vzd ělávací a   
       osvětové  akce pro mládež a dosp ělé, činnosti sm ěřující ke zlepšení  
       životního prost ředí 
 
Cíl programu: 
- podpořit  aktivity v oblasti ekologické výchovy pro děti a  mládež 
- podpořit společné využití volného času dětí a rodičů 
- podpořit  dlouhodobé projekty  ( kroužky, zájmové oddíly...)  
- podpořit  aktivity v oblasti ekologického vzdělávání pedagogických pracovníků a 

ostatních osob pracujících s mládeží  
- podpořit aktivity směřující ke zlepšení a propagaci využití bývalých průmyslových 

areálů 
 
Určení: 
- pro neziskové organizace působící v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a  

osvěty  se sídlem v oblasti MČ  Praze 9, které provozují celoroční činnost  
- pro neziskové organizace působící v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a  

osvěty, které zaměřují svoji činnost na oblast MČ Praha 9 ( pořádání akcí, vedení 
kroužků a zájmových oddílů, apod.) 

- pro školy a školská zařízení sídlící v oblasti MČ Praha 9 
 
 
 
2.  Kulturní programy 
 



Cíl programu: 
- podpořit celoroční kulturní aktivity  v oblasti amatérské kulturní činnosti 
- podpořit jednotlivé kulturní akce a projekty, které se budou konat na území MČ 

Praha 9 nebo pojednávají o Praze 9 
- podpora občanů reprezentujících MČ Praha 9 na soutěžích a akcích regionálních, 

celorepublikových či mezinárodních 
 
Určení: 
- pro neziskové organizace a fyzické osoby se sídlem v Praze 9, působící celoročně 

v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže 
- pro neziskové organizace a fyzické osoby, které zaměřují svoji činnost na region 

MČ Praha 9 
 
Upozorn ění: Z tohoto programu nebudou financovány pasivní a ktivity v oblasti 
kultury. (nap ř. příspěvek na vstupné či na dopravu na kulturní a spole čenské 
akce) 
 
 
III. Programy humanitární a sociální  

 
1. Sociální služby  
 
Cíl programu: 

 
- Podpořit poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují registrované sociální   

služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů. Služba je registrována v Registru poskytovatelů sociálních 
služeb nejpozději v uplynulém kalendářním roce. Služba je poskytovaná v 
souladu se Standardy kvality sociálních služeb a v souladu s Prioritami Hl. 
města Prahy a Městské části Praha 9 

    
Určení: 

- Pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se 
zabývají projekty v oblasti  sociálních služeb 

- Pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči 
o občany MČ Prahy 9 

 
Kritéria pro hodnocen žádosti: 
 

- Formální náležitosti žádosti 
- Soulad žádosti s Prioritami Hl. města Prahy a MČ Praha 9 
- Počet klientů s trvalým bydlištěm v Praze 9 (včetně dalších kvantifikátorů 

sociální služby) 
- Prospěšnost projektu pro danou cílovou skupinu  
- Finanční přiměřenost  
- Dlouhodobá udržitelnost služby a dosavadní zkušenosti poskytovatele s 

realizací služby  
 

Podmínky: 



- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je 
projekt určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů 

 
 
      2. Podpora klubové činnosti senior ů a osob se zdravotním postižením  

 
Cíl programu: 
- podpořit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů 
- podpořit klubovou činnost a jednorázové rekondiční pobyty pro seniory a se 

zdravotním postižením  
 

Určení: 
- pro neziskové organizace se sídlem  na území MČ Praha 9, které se 

zabývají projekty v oblasti sociální a humanitární 
- pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o občany  

MČ Prahy 9 
 
Podmínky: 

- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je 
projekt určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů 

 
 

 
     3.   Podpora organizacím poskytujících podporu  sociáln ě znevýhodn ěným    
           občanům 
 

Cíl programu: 
- podpořit projekty sloužící ke zlepšení sociálního prostředí občanů 
- podpořit projekty, které jsou zaměřeny na cílovou skupinu  

 
Určení: 

- pro neziskové organizace se sídlem  na území MČ Praha 9, které se zabývají 
projekty v oblasti sociální a humanitární 

- pro neziskové organizace, jejichž projekty jsou zaměřeny na péči o občany  MČ 
Prahy 9 
 
Podmínky: 

- žadatel uvede počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je 
projekt určen, včetně identifikačních údajů těchto uživatelů 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



  IV. Programy protidrogové a prevence kriminality 
 
1.  Protidrogová prevence 
 
Cíl programu: 
- podpořit projekty dlouhodobé protidrogové prevence 
- podpořit jednotlivé akce, zaměřené na protidrogovou prevenci 
 
Určení: 
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají 

protidrogovou prevencí pro Prahu 9 
- pro neziskové organizace, pracující v oblasti protidrogové prevence, jejichž 

projekty jsou zaměřeny na péči o občany Prahy 9 
- pro školy a školská zařízení sídlící na území MČ Praha 9 
 
Podmínky: 
Žadatelé uvedou v žádosti o grant : 
- pro jakou cílovou skupinu je projekt určen 
- přínos projektu pro MČ Praha 9 
- spolupracující subjekty na daném projektu 
- počet uživatelů z území MČ Praha 9, pro které je projekt určen 
  
 
2. Prevence kriminality 
 
Cíl programu: 
-     podpořit projekty sloužící k prevenci kriminality na území MČ Praha 9 
- podpořit projekty, které pomáhají občanům bránit se kriminalitě 
 
 
Určení: 
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají  
      účinnou prevencí kriminality 
- pro neziskové organizace, pracující v oblasti prevence kriminality, jejichž projekty     

jsou zaměřeny na péči o občany Prahy 9 
-    pro školy a školská zařízení sídlící na území MČ Praha 9 
 
Podmínky: 
Žadatelé uvedou v žádosti o grant: 
- pro jakou cílovou skupinu je projekt určen na MČ Praha 9 
- přínos projektu pro MČ Praha 9 
- spolupracující subjekty na daném projektu 
- počet uživatelů z území městské části Praha 9, pro které je projekt určen 
 
 
3.  Specifické programy primární prevence pro školy  a školská za řízení 
 
Cíl programu: 
- podpořit projekty sloužící k prevenci sociálně patologických jevů ve školách a 

školských zařízeních na území MČ Praha 9 



- podpořit projekty, které napomůžou snížit patologické jednání dětí navštěvující 
školy  a školská zařízení na území MČ Praha 9 

- podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků a výchovných poradců školy nebo 
školských zařízení zejména v psychosociálních dovednostech a zvládání 
zátěžových situací  

 
Určení: 
- pro neziskové organizace se sídlem na území MČ Praha 9, které se zabývají 

účinnou specifickou primární prevencí ve školských zařízeních  
- pro neziskové organizace pracující v oblasti specifické primární prevenci ve 

školských zařízeních na MČ Praha 9 
- pro školy a školská zařízení, která mají zájem zajistit programy specifické primární 

prevence 
- pro organizace, které se zabývají odborným vzděláváním pedagogických 

pracovníků a výchovných poradců ve školách a školských zařízení 
 
Podmínky: 
Žadatelé uvedou v žádosti o grant: 
- přínos projektu pro školu a školské zařízení  
- přínos pro cílovou skupinu 
- přínos pro MČ Praha 9 
- realizátor programu (projektu) ve škole a školském zařízení  
- spolupracující subjekty tohoto projektu 
- počet účastníků, pro které je projekt určen 
- náplň (obsah, průběh) projektu dosavadní zkušenosti, příp. doporučení 

 


