
 

Podmínky grantové výzvy T-Mobile Pomáháme pro rok 2020 

Ve společnosti, především pak v městských oblastech, přibývá dlouhodobě sociálně izolovaných a osamělých lidí. 

Epidemie koronaviru tento trend dále výrazně prohloubila. Izolace, které byla v posledních měsících vystavena 

většina z nás, je pro mnoho lidí každodenní realitou. Osamělost přitom působí negativně nejen na lidskou psychiku, 

ale i na fyzické zdraví. 

 osamělostí netrpí jen senioři, lidé ji zažívají nejčastěji ve třech fázích života – kolem třicátých narozenin, 

kolem pětapadesáti a před devadesátinami 

 pocity osamělosti trpí podle některých průzkumů až tři čtvrtiny dotázaných 

 dlouhodobá osamělost působí na lidské zdraví stejně jako kouření 15 cigaret denně 

 osamělí lidé umírají dříve než lidé se zdravými sociálními vazbami 

 osamělost zvyšuje riziko demence o 40 % 

T-Mobile proto vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu T-Mobile Pomáháme na téma Být spolu, jejímž cílem je: 

 usnadnit pomocí moderních technologií komunikaci těm, kteří se buď vlivem epidemie, nebo z jiných 

důvodů ocitli v izolaci a trpí pocity osamělosti 

 posílit komunitní vazby s důrazem na zapojení osamělých lidí (singles, rodiče samoživitelé, děti, senioři, 

handicapovaní…) 

 informovat o problému osamělosti a rizicích s ním spojených 

T-Mobile podpoří celkovou částkou až 2 miliony Kč projekty, které: 

 umožní nebo usnadní komunikaci lidem, kteří jsou vlivem korona krize ve větší izolaci než dříve 

 propojí mladé se staršími, sousedy, rodiny 

 podpoří setkávání a posílí komunitní vazby 

 umožní lidem být spolu i na dálku 

 přitáhnou pozornost veřejnosti k problému osamělosti 

 propojí seniory, nemocné či sociálně slabé s jejich blízkými 

Podpořené projekty: 

 způsobí měřitelnou změnu k lepšímu a cílí na dlouhodobý pozitivní dopad 

 budou v souladu s vyhlášenými tématy 

 uspějí v konkurenci jiných projektů a nápadů 

 jsou úplné a podané v řádném termínu 

Kdo může žádat o grant: 

 neziskové organizace, tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, sociální družstva, nadace 

a nadační fondy, charity, organizace v sociálních službách  

 komunitní centra a veřejné knihovny 

 neformální skupiny složené z minimálně tří osob 

 školy a školská zařízení, vzdělávací organizace 

 domovy pro seniory, dětské domovy a diagnostické ústavy, hospice 

 obce 

Jak podat žádost: 

 prostřednictvím formuláře umístěného na www.t-mobile.cz/pomahame podat kompletní žádost popisující 

stručně a výstižně projektový záměr, jeho cíle a očekávaný benefit pro dotčenou skupinu  

 termín uzávěrky je 31. července 2020 

 maximální výše jednoho grantu je 200 000 Kč, jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt 

Podmínkou je, že si žadatel zajistí spolufinancování grantu ve výši min. 10 % ze žádané částky. V případě větší 

finanční náročnosti projektu může komise výjimečně rozhodnout o udělení vyšší podpory. 

 



Doba realizace projektu (či jeho fáze), na nějž je podána žádost o grant: 

 1. října 2020 – 30. září 2021 

Jak bude žádost hodnocena:  

 hodnocení bude probíhat ve dvou kolech – nejprve budou posouzeny všechny žádosti a autoři 

vybraných projektových záměrů budou následně pozváni ke společné prezentaci v sídle  

T-Mobile 

 hodnoticí komise složená ze zástupců společnosti T-Mobile, Nadace Via a odborníků pak vybere finální 

projekty, které budou podpořeny  

 komise si může vyžádat dodatečné podklady  

 kritéria pro rozhodování jsou: motivace žadatele, kompetence a kapacita projekt realizovat, cíle projektu, 

prokazatelný pozitivní dopad na cílovou skupinu a finanční přiměřenost 

Kdy a jak se žadatelé o grant dovědí, zda uspěli: 

 vyrozumění o udělení grantu bude žadatelům zasláno elektronicky na e-mail, který uvedli v přihlášce, 

a to nejpozději do 11. září 2020 

 všichni příjemci podpory uzavřou smlouvu o udělení grantu, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky 

plnění, realizace a komunikace projektu, čerpání finančních prostředků a kontrolní mechanismy 

 přílohou smlouvy bude rozpočet projektu 

Základní harmonogram grantové výzvy T-Mobile Pomáháme pro rok 2020: 

vyhlášení grantové výzvy 9. 6. 2020 

termín pro podání přihlášek 9. 6. 2020 - 31. 7. 2020 

hodnocení přihlášek (1. kolo) 1. 8. 2020 - 28. 8. 2020 

termín vyrozumění o postupu do 2. kola/zamítnutí žádosti 31. 8. 2020 

prezentace vybraných projektů před hodnotící komisí v sídle T-Mobile 10. 9. 2020 

oznámení o udělení grantu 11. 9. 2020 

uzavření grantových smluv do 30. 9. 2020 

realizační doba projektu 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021 

 

Na koho se obrátit ohledně možnosti získání grantu a případných dotazů: 

• pomahame@t-mobile.cz 

 

 

Inspirace: 

 https://plus.rozhlas.cz/osamelost-deformuje-nase-geny-a-imunitni-system-6576939 

 Bydlení pro studenty výměnou za práci se seniory 

 Startup NoIsolation a jejich lehce ovladatelný „KOMP“ pro seniory umožňující snadnou komunikaci s jejich blízkými 

 Pozitivní vliv „třetích míst“ pro komunitní začlenění a boj proti osamělosti 

 

mailto:pomahame@t-mobile.cz
https://plus.rozhlas.cz/osamelost-deformuje-nase-geny-a-imunitni-system-6576939
http://www.nfresidomo.cz/2018/09/studenti-a-seniori-k-sobe-budou-mit-diky-novemu-projektu-blize/
https://www.noisolation.com/global/komp/
https://theconversation.com/many-people-feel-lonely-in-the-city-but-perhaps-third-places-can-help-with-that-92847?fbclid=IwAR2PVjC832WvDiOkmp2hCOfETCs-MwN1H01l39CddN88FOfIFCTK_W03dNs

