Informace

Škoda auto daruje 100 vozů Octavia na boj proti
koronaviru
Zažádat si o vůz Škoda Octavia mohou organizace poskytující zdravotní nebo sociální služby
do 30. dubna 2020. Podmínkou je splnění stanovených požadavků a vyplnění žádosti online
prostřednictvím webové stránky nadace NROS. Tam jsou také k dispozici všechny potřebné
dokumenty. Rozhodnutí o přidělení 100 vozů Škoda Octavia Style 2.0 TDI bude provedeno
rychle a transparentně. ŠKODA AUTO tento dar odsouhlasila s ministerstvem zdravotnictví a
ministryní práce a sociálních věcí.
Podporované projekty jsou ve dvou kategoriích, přičemž pro každou z nich je otevřené
vlastní přihlašování:
Kategorie A – zaměřené na poskytování zdravotních služeb v terénní formě – přihlášení do
kategorie A
Kategorie B – zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a
další ohrožené skupiny obyvatel – přihlášení do kategorie B
Kdo se může zapojit v Kategorii B
Z pravidel programu Mobilita dostupných zde.
Kategorie B – zaměřená na poskytování sociálních služeb v terénní formě. Poskytovatelé
sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou:
a) nestátní neziskové organizace: spolky a pobočné spolky; účelová zařízení církví, zřizované
církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném znění; obecně prospěšné
společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
b) příspěvkové organizace zřízené územně samosprávným celkem, a které jsou držitelem
některého z níže uvedených ocenění (ne starší 2 roky od obdržení certifikace/ocenění),
certifikace (platné v době podání žádosti) nebo jsou členem Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR:
¬
¬
¬

Neziskovka roku – uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti
Značka spolehlivosti – spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Značka kvality – uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
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¬

Vážka – uděluje Česká alzheimerovská společnost

¬
¬

Garance kvality – uděluje Asociace rané péče ČR
Jsou ke dni podání žádosti prověřenými členy Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR. O grant se mohou ucházet výše uvedení poskytovatelé sociálních
služeb, kteří poskytují například následující sociální služby: odlehčovací služby,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, raná péče, pečovatelská služba nebo osobní asistence, zaměřené
na poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené
skupiny obyvatel.

O grant se mohou ucházet výše uvedení poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují
například následující sociální služby: odlehčovací služby, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, raná péče, pečovatelská
služba nebo osobní asistence, zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory a
zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel.
Další informace o programu (vyhodnocení, podmínky převzetí) naleznete v pravidlech.
Zapojení do projektu
Pro zapojení do programu je nutná registrace přes Grantový systém NROS.
Do programu nelze:
¬
¬
¬

zaregistrovat jedno IČ vícekrát. Pokud tak učiníte, na emailovou adresu vám přijde
upozornění, že dané IČ je již v systému zaregistrováno.
použít 2x stejnou emailovou adresu – nelze na ni registrovat více IČ.
zaregistrovat nepřípustné právní formy, tj. ty, které se do dané výzvy nemohou
přihlásit. Upozornění vám přijde na zadanou emailovou adresu.

S registrací a podáním žádosti Vám pomůže tato příručka.
Vzor formuláře pro podání žádosti je na tomto odkazu.

Žít doma
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Institut sociální práce, z. s.
Duchcovská 361/11, 161 00 Praha 6, IČ: 04323882
institutsocialniprace.cz / zitdoma.cz

