
Přehled doporučení komise v dotačním řízení na rok 2015 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 
2015.  

Počet přijatých žádostí: celkem 20 

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 1 

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace ze dne 9. února 2015: 

DOPORUČENÝCH: 11 

NEDOPORUČENÝCH: 8 

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 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit 
nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2015 

Název NNO Název projektu 
Požadovaná 

částka Návrh hodnoticí komise 

Alternativa 50+, o.p.s. 
Platforma proti vícenásobné 
diskriminaci 

529 256 Kč 
Nepodpořit. 

Aperio - společnost pro zdravé 
rodičovství, o.s. 

Zlepšujeme postavení rodičů 
na trhu práce 

411 780 Kč 

Podpořit částečně. 

Business and Professional 
Women Praha II, z.s. 

Rovné příležitosti na trhu 
práce 

3 239 390,25 Kč 
Nepodpořit. 

Cats2cats, o.s. Network cats2cats 298 850 Kč Nepodpořit. 

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

512 010,52 Kč 
Podpořit částečně. 

Český svaz žen, z.s. 

Rovné příležitosti žen a mužů: 
osvětové aktivity zacílené do 
regionů ČR, vč. posilování 
odborných kapacit členek ČSŽ 
v regionech 

593 532 Kč 

Podpořit v plné výši. 

Evropská kontaktní skupina, 
z.s.  

Vzdělávání jako klíč k rovnému 
zapojení žen 

685 322 Kč 
Nepodpořit. 

Fórum 50%, o.p.s. 

Vyvážené zastoupení žen a 
mužů v české politice: od 
teorie k praxi 

619 680 Kč 

Podpořit částečně. 

Gender studies, o.p.s. 

Celoživotní ekonomické 
dopady mateřství - informační 
a osvětové aktivity 

472 429,12 Kč 

Podpořit částečně. 

Genderové informační 
centrum NORA, o.p.s. 

Osvěta v problematice rovných 
příležitostí 

278 275 Kč 

Podpořit v plné výši. 

Jahoda o.p.s. Rodinné centrum Jahůdka 

120 000 Kč 

Nepodpořit. 

Liga otevřených mužů, z.s. 
Mužská perspektiva v oblasti 
rovných příležitostí žen a mužů 

261 931 Kč 

Podpořit částečně. 

Mateřské rodinné centrum 
Krůček Svitavy, o.s. 2inOne=rodič i zaměstnanec 

108 126 Kč 
Nepodpořit. 

Nesehnutí Brno, z.s. Dialogem k etické reklamě 642 481 Kč Vyřazeni z formálních 



důvodů 

Otevřená společnost, o.p.s. 

Rozvoj a zviditelnění Programu 
prosazování genderové 
rovnosti 

721 919,92 Kč 

Podpořit částečně. 

Persefona, o.s. 

Celoživotní učení jako 
prostředek rozvoje schopností 
a posílení odbornosti v 
občanské společnosti 

1 124 800 Kč 

Nepodpořit. 

proFem, konzultační středisko 
pro ženské projekty, o.p.s. 

Posílení kapacity organizace a 
jejího působení v boji proti 
genderově podmíněnému 
násilí 

817 944 Kč 

Nepodpořit. 

Ratolest Brno, o.s. I mladí jsou si rovni 

453 482 Kč 

Podpořit částečně. 

Síť mateřských center, o.s. 
Rovné příležitosti v zaměstnání 
i v rodině 

682 774 Kč 
Podpořit částečně. 

Slovo 21, z.s. JILEHA/SRDCEM 858 460 Kč Podpořit částečně. 

 


