Den dobročinnosti ve Zlínském kraji - manuál
Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s. (ANNO ZK), za podpory Zlínského kraje,
Statutárního města Zlín a dalších subjektů, vyhlašuje první ročník programu
„Den dobročinnosti“ zaměřeného na podporu malých projektů neziskových organizací s termínem
realizace do 30. června 2022 s působností na území Zlínského kraje.
Při veřejné prezentaci vybraných 10 projektů (finalistů programu) 23.11.2021 tyto budou přímo na
místě (čas i místo budou upřesněny) podpořeny zástupci donátorů maximálně do souhrnné
výše 40 tis. Kč na jeden projekt nebo vhodnými věcnými dary či službami v maximální stejné souhrnné
finanční výši. Každý donátor má právo vybrat jeden projekt mezi 10 finalistů zbytek finalistů bude
vybrán veřejným hlasováním na webu ANNO ZK od 18.10. do 21.10.2021 do 12 hodin.
Cíle Dne dobročinnosti:
-

Podpořit malé NNO, které obtížně získávají prostředky
Vytvořit možnost financování projektů, na něž nelze běžně získat prostředky z jiných
veřejných či soukromých zdrojů
Zvýšit schopnost malých NNO prezentovat své záměry na veřejnosti
Prohloubení efektivního přístupu malých neziskovek při zpracovávání finanční i obsahové
stránky projektů
Vytvořit prostor pro efektivní prezentaci neziskového sektoru navenek
Prohloubit spolupráci NNO, veřejného sektoru, podnikatelů

Projekty
Neziskové organizace předkládají své projekty na on-line formuláři viz odkaz ve „Výzvě“. Odkaz bude
zveřejněn také na webových stránkách ANNOZK. O výběru 10 finalistů rozhodnou donátoři a veřejné
hlasování. Finalisté budou mít možnost prezentovat svůj záměr před panelem donátorů a veřejností
v rámci Dne dobročinnosti v délce max. 10 minut.
Program je určen pouze pro projekty malých neziskových organizací působících ve Zlínském kraji
s maximálním počtem 20 zaměstnanců v organizaci (ne úvazků). Náplň projektů není nijak tematicky
omezena.
Vyřazeny budou projekty, které:
1. Svým obsahem by kolidovaly s dobrými mravy a zákony ČR.
2. Předkládající organizace nesplňuje podmínky „Dne dobročinnosti“.
Termín realizace projektů je maximálně do 30.6.2022. Následně bude probíhat kontrola realizace ze
strany ANNOZK, které o výsledku podá zprávu donátorům. V případě nerealizování projektu finalistou
Dne dobročinnosti je tento povinen ihned informovat ANNOZK o této skutečnosti a získané prostředky
případně jinou podporu vrátit příslušnému donátorovi nejpozději do 31.7.2022.

Průběh prezentace projektů
Deset vybraných neziskových organizací během 23.11.2021 odpoledne (čas a místo bude upřesněno)
představí svůj záměr v maximálně desetiminutové prezentaci panelu donátorů. Přítomna může být
také veřejnost a média. Donátoři mají možnost se prezentujících doptat na detaily projektu. Na základě
poskytnutých informací a vlastního uvážení se donátoři přímo na místě rozhodují o udělení finanční či
jiné vhodné podpory maximálně do výše svého předem stanoveného limitu. Podpořené organizace na
závěr získají symbolický šek s částkou či formou podpory. Konkrétní forma podpory (darovací smlouva,
sponzorská smlouva, nefinanční plnění, poskytnutí služeb apod.) je následně v následujících dnech
upravena smlouvou mezi konkrétním donátorem a konkrétním příjemcem.

Harmonogram Dne dobročinnosti

Přihlášení

• Vyplnění přihlášky
• Odeslání na adresu: annozk@seznam.cz

od 20. 9. do 8. 10. 2021

Veřejné hlasování od
18.10. do 21. 10. 2021

• Donátoři mohou vybrat každý 1 finalistu
• Hlasování veřejnosti, 5 dnů
• Stanovení 10 finalistů

Seminář 4.11. v 15 h.

• Seminář pro zájemce z řad finalistů zaměřený na: Příprava
prezentací pro veřejnost a donory. Místo: ZK 204, Zlín prostory
ANNO ZK

Den dobročinnosti
23. 11. 2021

• Veřejná prezentace projektů od 14 hodin - cca 2,5 hodinová akce
(předpokládá se přítomnost veřejnosti a médií)
• Závěr symbolické předání šeků - 0,5 hodiny

Vyplacení financí

• Podepsání smlouvy a vyplacení čásky (či věcného
plnění) donátor dle svých vnitřních pravidel

do 30.11. 2021

Kontrola realizace projektu
do 31.7. 2022

Vyhodnocení 1: ročníku Dne
dobročinnosti

• ANNOZK - dle typu projektu v průběhu či po jeho
realizaci

• Zástupci donátorů na společném jednání (případně
elektronicky) - podklady dodá ANNOZK

do 31. 8. 2021

2. Den dobročinnosti
1.9.2022

• Vyhlášení 2. ročník programu Den dobročinnosti.
Pouze v případě úspěšného průběhu 1. ročníku
programu Den dobročinnosti

Donátoři:
ANNOZK,
Statutární město Zlín,
Zlínský kraj,
Hospodářská komora,
UTB Zlín
Podnikatelé

