
  
 

 
 

Desatero grantové výzvy Občanská společnost 
Vyhlašované Nadačním fondem ŠKODA AUTO 

 
 
Desatero je určeno žadatelům, kteří prostřednictvím podáním Přihlášky usilují o získání finančního příspěvku ve 
formě nadačního příspěvku na realizaci projektu, který přispěje k podpoře  komunitního života 
Mladoboleslavska, bude rozvíjet a navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a povede k 
rozvoji a zkvalitnění života občanů místní komunity 
 
Desatero je obecným doporučením žadatelům při úvahách při zpracování projektu: 
 

 
1. Transparentnost – mít v pořádku formální náležitosti týkající se zveřejňování zákonem daných 

informací o organizacích, zejména ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, a tím přispívat k posílení 
statusu neziskového sektoru v očích odborné i široké veřejnosti. 
 

2. Ochrana životního prostředí – eliminace nepříznivého dopadu aktivit na životní prostředí, zavádění 
principů oběhového hospodářství, zejména prevence vzniku odpadů, opětovné používání výrobků a 
materiálu, recyklace (např. používání nádobí z biologicky rozložitelného nebo z recyklovatelných 
materiálů, snaha namísto plastu používat alternativní materiály, nepoužívat plastová brčka atd.). 
 

3. Participace – projekty podněcovat k vytváření pocitu sounáležitosti mezi občany. Občané spojující se 
v určitém zájmu mezi sebou vytváří kolektiv nutný pro funkční občanskou společnost. 
 

4. Zdravý životní styl – aktivitami inspirovat občany ke zdravému životnímu stylu, zejména zdravé výživě 
dětí, např. nepoužívání cukrovinek a slazených nápojů pro občerstvování nebo odměňování dětí, 
eliminovat uzeniny - používat zdravější alternativy (ovoce, apod.). 

 
5. Prevence - nezahrnovat aktivity a akce, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy ČR a 

nepřispívají k prevenci rizikového chování (např. akce podporující násilí).  
 

6. Partnerství - podněcovat a podporovat efektivní partnerství s veřejnými institucemi, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti. 
 

7. Začleňování - posilovat a podporovat začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní 
postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení. 
 

8. Dobrovolnictví – podporovat rozvoj dobrovolnictví a usilovat o maximální zapojení dobrovolníků do 
připravovaných akcí aktivit. 
 

9. Hospodárnost – svědomitě přistupovat k nákladovým položkám rozpočtu s cílem minimalizovat 
účelové využívání nadačních příspěvků. 
 

10. Komunita – přispívat k budování komunity napříč regionem, propojovat se v rámci měst a obcí. 
 

 


