
Přehled doporučení komise v dotačním řízení na rok 2016 programu Podpora 
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti 
žen a mužů 
 
Předkládáme Vám přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního řízení programu Podpora 
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 
2016. 
 
Počet přijatých žádostí: celkem 36 
 
Počet žádostí vyřazených na základě formálních nedostatků: 5 
 
DOPORUČENÝCH: 12 
 
NEDOPORUČENÝCH: 19 
 
Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu vlády ČR k vydání individuálních rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
 
Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách ÚV 
ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády. Dále budou tyto informace zveřejněny 
v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.  



Doporučení komise v dotačním řízení na rok 2016 programu Podpora veřejně účelných aktivit 
nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2016 
 
 

Název NNO Název projektu Požadovaná 
částka 

Návrh komise 

ACORUS, o.s. Poradna pro osoby ohrožené 
domácím násilím 

301 100,00 Kč Nepodpořit 

Alternativa 50+, o.p.s. Nezaměstnané a nezaměstnaní 
50+; genderově specifické rozdíly 
v potřebách a problémech 
nezaměstnaných lidí nad 50 let 

384 740,00 Kč Nepodpořit 

Alternativa 50+, o.p.s. Proti ageismu a genderovým 
stereotypům: monitoring médií a 
podpora veřejné debaty 

417 140,00 Kč Podpořit 
částečně 

APERIO - Společnost pro 
zdravé rodičovství, spolek 

Když jsou rodiče v nevýhodě - 
osvěta a dostupnost informací 

492 104,00 Kč Nepodpořit 

Asociace pracovníků 
intervenčních center ČR, z.s. 

(Zlepšení praxe při prevenci, 
identifikaci a eliminaci domácího 
násilí prostřednictvím posílení 
profesní specializace intervenčních 
center při práci s celým rodinným 
systémem zasaženým domácím 
násilím 

666 900,00 Kč Nepodpořit 

Business & Professional 
Women Praha II, spolek 

Strategie snižování platové 
nerovnosti mezi ženami a muži v 
ČR 

858 463,90 Kč Vyřazeni z 
formálních 
důvodů 

Civitas per Populi o.p.s. Gender analýza posuzování 
hodnocení vlivu staveb na životní 
prostředí 

205 500,00 Kč Podpořit v plné 
výši 

Česká ženská lobby, z.s. Hájíme práva žen v České 
republice 

676 340,00 Kč Podpořit 
částečně 

Český svaz žen, z.s. Osvětou proti domácímu a 
genderově podmíněnému násilí – 
informační kampaň 

561 602,00 Kč Nepodpořit  

Člověk v tísni, o.p.s. Kdo Jiný? 450 000,00 Kč Nepodpořit 

Doma v lese, spolek Baby office Špalíček - 
coworkingové centrum pro aktivní 
ženy 

551 127,00 Kč Nepodpořit 

Ekumenická akademie Praha, 
z.s. 

Ženy - rozvoj - klima. Zvyšování 
povědomí o genderových 
aspektech rozvojové spolupráce a 
klimatické změny 

367 632,00 Kč Vyřazeni z 
formálních 
důvodů 

Evropská kontaktní skupina, 
spolek 

Máme všechny stejné šance? 654 235,20 Kč Nepodpořit 

Fórum 50% o.p.s. Naplňujme Strategii, podporujme 
rovnost: Podpora vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v 
rozhodovacích pozicích 

685 099,60 Kč Podpořit 
částečně 



Gender Studies, o.p.s. Strategické informační nástroje v 
oblasti genderové rovnosti 

520 943,00 Kč Podpořit 
částečně 

Genderové informační 
centrum NORA, o.p.s. 

Jak na nerovné odměňování žen a 
mužů v České republice 

434 440,00 Kč Nepodpořit 

Informační technologie, o.s. Rovné příležitosti žen a mužů: 
aktivity zacílené na zlepšení 
postavení žen na trhu práce 
v Ústeckém kraji, vč. Posilování 
informovaností zaměstnavatelů 

307 608,00 Kč Nepodpořit 

La Strada Česká republika 
o.p.s. 

Identifikace obchodovaných osob 415 000,44 Kč Podpořit 
částečně 

Liga lidských práv, spolek Svobodná volba ve zdravotnictví 
se zaměřením na protiprávní 
sterilizace a porodnictví 

419 530,00 Kč Vyřazeni z 
formálních 
důvodů 

Liga otevřených mužů, z.s. Mužská perspektiva v oblasti 
rovnosti žen a mužů 2016 

158 500,00 Kč Nepodpořit 

LMŠ Permoník, spolek Alternativa pro rodinu 609 793,00 Kč Nepodpořit 

NESEHNUTÍ, spolek Dialogem k etické reklamě 646 715,00 Kč Podpořit 
částečně 

Osvětová beseda, o.p.s. Rovnoprávnost není sprosté slovo 362 600,00 Kč Vyřazeni z 
formálních 
důvodů 

Otevřená společnost o.p.s. Genderová rovnost, muži a 
mužství 

657 794,72 Kč Nepodpořit 

Persefona z. s. Komplexní řešení problematiky 
domácího a sexuálního násilí 

1 039 239,00 
Kč 

Podpořit 
částečně 

Pro Dialog, z.s. Rozhněvané ženy, rozčílení muži, 
děti jako rukojmí 

770 000,00 Kč Vyřazeni z 
formálních 
důvodů 

proFEM, o.p.s. Jak prezentovat genderově 
podmíněné násilí v médiích 

553 847,70 Kč Nepodpořit 

PROSPERITA Písek, o.s. Gender - cesta k rovnosti 841 369,00 Kč Nepodpořit 

RC MUM, z.s. Coworkinogvé centrum mumraj - 
Rovné šance rodičům 

266 613,00 Kč Nepodpořit 

Rodinné centrum Kamarád - 
Nenuda o. s. 

Sladění rodinného a pracovního 
života s láskou k rodině 

1 104 731,00 
Kč 

Nepodpořit 

Sdružení pro integraci a 
migraci, o.p.s. 

Migrantky mezi ženami 867 352,00 Kč Podpořit 
částečně 

Síť mateřských center o.s. Rovný není stejný 785 816,00 Kč Podpořit v plné 
výši 

Slovo 21, z.s. JILEHA 950 934,00 Kč Podpořit 
částečně 

Spirála, spolek Šance pro všechny - máma, táta a 
já 

290 000,00 Kč Nepodpořit 

Unie porodních asistentek, 
z.s. 

Porodní asistentka na dosah 338 260,00 Kč Podpořit 
částečně 

Ústav sociálních inovací 
o.p.s. 

Věk 50+ jako přidaná hodnota 466 741,58 Kč Nepodpořit 

 


