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Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory 

demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti 

a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, 

myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor,  

kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. 

Nadaci založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem 

Yoheiem Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem. 

Hlavním projektem nadace je výroční konference Forum 2000, která se letos 

uskuteční v Praze a dalších městech ve dnech 16.–19. října 2016. 

Dalšími dlouhodobými projekty jsou veletrh neziskovek NGO Market, iniciativa 

Společná starost a Demokratická solidarita. Nadace také pravidelně pořádá 

konference a kulaté stoly, které se zaměřují na aktuální témata z politické, 

společenské a kulturní oblasti v České republice i zahraničí.

www.forum2000.cz
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ADRA o.p.s. → 3 
ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující 
pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí 
mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více 
než 130 zemích světa. → www.adra.cz

Brontosauři v Himalájích → 13 
Nezisková organizace působí v severní Indii, kde podporuje 
místní školu. Zasílá fi nance pro stavbu internátu, vysílá 
odborné asistenty pro rozvoj školy a dobrovolníky, kteří učí 
místní děti. → www.brontosaurivhimalajich.cz

Centrum Dialog, o.p.s. → 14 
Centrum Dialog, o.p.s. bylo založeno v roce 1998. Jeho 
hlavní náplní jsou projekty rozvojové spolupráce v Guineji 
a Keni, které staví na principu solidarity a participace. 
→ www.centrumdialog.cz

Centrum Narovinu, o.p.s. → 4 
Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci 
s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní 
úrovně v Keni - Adopce na dálku, centrum Ostrov naděje 
a rozvoj dobrovolnické práce. → www.adopceafrika.cz

Česká rozvojová agentura → 11 
Cílem činnosti ČRA je snížení chudoby, zlepšení kvality 
života a podpora udržitelného rozvoje. Spolupracuje 
s neziskovkými organizacemi, s fi rmami i s univerzitami 
celkem v 18 zemích. → www.czda.cz

Člověk v tísni o.p.s. → 190 
Člověk v tísni pomáhá lidem v nouzi. Kromě humanitární 
pomoci a rozvojové spolupráce se věnuje i podpoře 
lidských práv, programům sociální integrace, vzdělávání 
a rozvoji občanské společnosti. → clovekvtisni.cz

Diakonie ČCE – Středisko humanitání 
a rozvojové spolupráce → 6 
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje 
humanitární pomoc v České republice a organizuje 
rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. 
→ www.spolu.diakonie.cz

Fairtrade Česko a Slovensko → 7 
FČS usiluje o zvyšování informovanosti o fair trade, jako 
zástupce Fairtrade International se zabývá marketingovou 
podporou certifi kační známky FAIRTRADE® a podporou 
prodeje fairtradových výrobků. → www.fairtrade-cesko.cz

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit → 9 
Nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 
zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním 
vzděláváním. → www.inexsda.cz

Informační centrum OSN v Praze → 15 
Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové 
informační sítě OSN. Formou vzdělávacích programů, účastí 
na informačních kampaních a vydáváním textů informuje o 
činnosti OSN. → www.osn.cz

JEDEN SVĚT – FAIR TRADE → 1 
Jeden svět je nevládní, nezisková organizace, která před 22 lety 
jako vůbec první přivedla myšlenku FAIR TRADE do České 
republiky. Realizuje ji v Obchůdku Jeden svět v Praze. 
→ www.jedensvet.org

Lékaři bez hranic → 2 
Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou 
mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje 
odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení 
a v případě krizí. → www.lekari-bez-hranic.cz

MOST, o. p. s. → 12 
Posláním organizace je podpora vzdělanosti a zlepšování 
životních podmínek tibetských dětí, buddhistických mnichů 
a mnišek, nomádů, tibetských uprchlíků i starých lidí. 
→ www.protibet.cz

Nadační fond CCBC → 8 
CCBC je platforma pro spolupráci svébytných organizací 
a projektů, které již řadu let působí na poli ochrany 
biodiverzity a rozvojové pomoci. → ccbc.cz

Nadační fond pomoci → 10 
Nadační fond pomoci pomáhá obětem podvodu, agrese 
a iracionální byrokracie, a to už od roku 2012. 
→ www.nfpomoci.cz

SVĚTLO PRO SVĚT → 5 
Spolek se zabývá prevencí a léčbou slepoty a systémovou 
podporou osob s postižením v rozvojových zemích. 
Podporuje projekty oční péče, komunitní rehabilitace 
a inkluzivního vzdělávání. → www.svetloprosvet.cz
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Barokní Dvůr Borotín, o.s. → 24 
Primárním posláním občanského sdružení “Barokní dvůr 
BOROTÍN o.s.“ je pomoc a součinnost při rekonstrukci 
a revitalizaci kulturní památky – barokního hospodářského 
dvora Starý zámek v Borotíně.
→ www.facebook.com/BD.Borotin

Centrum Kutury Ethnomir → 27 
Ethnomir je unikátní místo, které umožní všem zájemcům 
poznat kultury a tradice jednotlivých národů světa.
→ www.etnosvet.cz

INFO-DRÁČEK → 21 
Spolek je zaměřený na cílovou skupinu Vietnamců žijících 
v České republice a hlavním cílem je kulturní integrace 
Vietnamců do české společnosti. → www.info-dracek.cz

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. → 19 
Společnost provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá 
konference, realizuje projekt o fi nancování památek MÁME 
VYBRÁNO, představuje zajímavá místa v rámci putovní 
výstavy a funguje jako sociální podnik. → www.instituteu.cz

Knofl ík – sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže 
→ 26 
Knofl ík se již 15 let věnuje mimoškolnímu vzdělávání. Jako 
opravdový knofl ík spojuje i tento dvě strany – českou a 
německou. Pořádá semináře z mnoha oborů. Politika. Média. 
Životní prostředí. Kultura. → knofl ik.org

Malování kreslení, z.s. → 17 
Naším posláním je podpora výtvarné kultury a napomáhání 
přístupu široké veřejnosti k výtvarnému umění.
→ www.malovanikresleni.cz

Nadace Via → 29 
Nadace Via usiluje o to, aby v Česku bylo více lidí, kteří 
společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Zabývá 
se proto dvěma tématy: Umění žít spolu a Umění darovat.  
→ www.nadacevia.cz

Nová Akropolis → 16 
Mezinárodní organizace přibližuje kulturní a fi lozofi cké 
hodnoty ve vzdělávacích a dobrovolnických aktivitách 
(přednášky, knihy, ekologie, sociální akce, první pomoc). 
→ www.akropolis.cz

Propolis z.s. → 31 
Sdružení obnovilo pivovar Chříč jako sociální fi rmu 
zaměstnávající lidi s mentálním hendikepem. Zároveň 
vytváří prostor, kde se setkávají lidé se zájmem o historii, 
umění, krajinu, tradice a řemesla. → www.propolis-os.cz

RADKA z. s. → 23 
RADKA působí v oblasti volného času, vzdělávání, 
sociálních služeb a dobrovolnictví a jejím posláním je zavést 
chybějící služby v regionu a posunout hranice kvality života 
dětí a dospělých. → www.radka.kadan.cz

Tanec Praha → 25 
Tanec Praha je organizátorem Mezinárodního festivalu 
TANEC PRAHA, ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY, 
provozovatelem divadla PONEC a je zapojen do řady 
mezinárodních projektů na podporu českého současného 
tance. → www.tanecpraha.cz, www.divadloponec.cz

TRK z.s. → 18 
TRK-Tvořivost, Rozmanitost, Komunikace. Spolek se věnuje 
projektům modelového charakteru v kulturně vzdělávací 
oblasti. Poprvé v ČR realizoval Hru na město: Mini-Plzeň 
2015. → www.miniplzen.eu

Unijazz → 20 
Věnuje se kultuře všech žánrů: vydává kulturní magazín 
UNI,  provozuje Čítárnu Unijazzu a Kaštan – scénu Unijazzu, 
pořádá festival pro židovskou čtvrť Boskovice a  festival 
Alternativa v Praze. → www.unijazz.cz

USE-IT Prague → 22 
USE-IT Prague vydává každý rok mapu pro mladé 
cestovatele, kteří chtějí poznat město i jinou optikou, 
než jen jako turisté. Mapa je nekomerční a pro cestovatele 
zdarma. V létě provozuje infocentrum. → use-it.cz

Vlastní cestou → 28 
Organizujeme benefi ční akce, vzdělávací besedy 
na ZŠ, fi remní dobrovolnické dny a plavecký kurz 
pro handicapované sportovce. → www.vlastnicestou.cz

YMCA Praha → 30 
YMCA Praha provozuje nízkoprahové kluby, mateřská 
a rodinná centra, volnočasové aktivity a organizuje letní 
tábory. V programech je kladen důraz na společenství 
a začleňování všech sociálních skupin. → www.praha.ymca.cz

Život trochu jinak, z. s. → 32 
Sdružení se zabývá pořádáním různě zaměřených 
zážitkových kurzů, turistických či jinak pojatých akcí. 
Nabídka je otevřena i lidem se zdravotním postižením. 
→ www.zivotjinak.cz

Kultura, sport a volný čas
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6
Amnesty International → 51 
Amnesty International je mezinárodní hnutí sdružující lidi, 
kterým není lhostejné porušování lidských práv na celém 
světě, a chtějí se mu postavit. → www.amnesty.cz

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství → 33 
Spolek APERIO podporuje informované volby, osobní 
zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství, zlepšení 
služeb v mateřství a rodičovství, rovné zacházení se ženami 
a muži. → www.aperio.cz

DEMAS → 52 
DEMAS je asociací třinácti českých NNO, které se zaměřují 
na podporu demokracie, lidských práv a občanské 
společnosti ve třetích zemích, zejména v post-sovětském 
prostoru.  → www.demas.cz

Ekumenická akademie → 35 
EA prosazuje alternativní přístupy při řešení současných 
ekonomických, sociálních a ekologických problémů 
a zároveň je přenáší do praxe v podobě konkrétních 
projektů, např. prodej fair trade. → www.ekumakad.cz

Fórum 50 %, o.p.s. → 43 
Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích 
pozicích. Motivujeme ženy ke vstupu do politiky 
a podporujeme aktivní političky. → padesatprocent.cz

Gender Studies, o.p.s. → 47 
GS slouží jako informační, konzultační a vzdělávací 
centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení 
ve společnosti. Cílem je shromažďovat, zpracovávat 
a rozšiřovat informace k této tématice. → genderstudies.cz

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. → 44 
Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit 
myšlenku dlouhodobé dobrovolnické aktivity jednotlivců. 
→ www.hest.cz

In IUSTITIA → 37 
In IUSTITIA poskytuje bezplatné právní a sociální 
poradenství osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zároveň 
se zaměřuje na vzdělávání a posilování prodemokratických 
hodnot. → www.in-ius.cz

Integrační centrum Praha o.p.s. → 36 
Integrační centrum Praha pracuje s cizinci/-kami 
pocházejících ze zemí mimo EU. Prostřednictvím 
odborného poradenství, vzdělávacích a integračních aktivit 
se snaží zjednodušit proces jejich integrace. 
→ www.icpraha.com

Liga lidských práv → 42 
Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života
všech lidí v České republice – v oblasti školství, zdravotnictví 
či sociální péče. Pomáháme lidem, aby znali svá práva 
a aktivně je hájili. → www.llp.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti → 49 
Posláním NROS je rozvíjet občanskou společnost. 
Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů, usiluje 
o zvyšování informovanosti a vzdělání neziskového sektoru 
a o jeho celkovou profesionalizaci. → www.nros.cz

Národní parlament dětí a mládeže → 50 
Národní parlament dětí a mládeže se zabývá zapojováním 
mladých lidí do veřejného rozhodování. Zastřešuje síť 
parlamentů dětí a mládeže na úrovni školy, města, kraje 
po celé republice. → www.npdm.eu

Organizace pro pomoc uprchlíkům → 41 
OPU 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v ČR.Bezplatně 
poskytuje právní a sociální poradenství migrantům, 
pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou 
veřejnost,podporuje dobrovolnictví. → www.opu.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání 
a diverzitu, z. s.  (PROUD) → 38 
LGBT organizace usilující o stejnou kvalitu života 
bez ohledu na sexuální identitu. Pro rodičovství, 
pro šťastné dospívání, pro kvalitní stáří, pro přátelské 
pracovní prostředí. → www.proudem.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva → 39 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je 
spolkem založeným v roce 1999. → www.poradna-prava.cz

Prague Pride → 45 
Prague Pride je organizace, jejíž cílem je přispívat k 
prosazování tolerantní společnosti, boj proti homofobii 
a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální 
a transgender komunitě v ČR. → www.praguepride.cz

Spiralis → 46 
Pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením.
Těžiště pomoci je především ve vzdělávání a poradenství.
Dlouhodobě se také věnuje podpoře komunitního života.   
→ www.spiralis.cz

Students for Liberty → 34 
Students for Liberty jsou studentská organizace. Propojují 
studenty hlásící se k myšlenkám svobody. Hlavními principy, 
které hájí, sociální a ekonomická svoboda a respekt 
k soukromému vlastnictví. → www.studentsforlibertycz.cz

SvobodaUčení.cz → 40 
SvobodaUčení.cz se zaměřuje na šíření informací 
o svobodném vzdělávání, svobodných a demokratických 
školách a unschoolingu.
→ www.svobodauceni.cz, www.svobodnevzdelavani.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice → 48 
Zastoupení Evropské komise v ČR působí jako prostředník 
mezi Evropskou komisí a jednotlivými partnery v ČR. Jedním 
z jeho úkolů je informovat veřejnost o cílech, politikách 
a způsobu fungování EU. → www.evropska-unie.cz

Lidská práva a podpora demokracie



„POJĎTESNAMI“ → 86 
Posláním naší organizace je podporovat lidi se zdravotním 
nebo psychiatrickým onemocněním při hledání vhodného 
pracovního uplatnění. → www.pojdtesnami.cz

Alfa Human Service, z.s. → 134 
Organizace Alfa Human Service, z. s. podporuje pečující 
rodiče s dětmi se zdravotním postižením a pracovníky 
v souvisejících profesích ve školství a sociální oblasti 
od roku 2000. → www.alfahs.cz

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. → 57 
Organizace vytváří  informační a edukační centrum 
pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, 
poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky 
nemocných. → www.breastcancer.cz

Amelie → 129 
Amelie poskytuje psychosociální pomoc onkologicky 
nemocným a jejich blízkým. Byla založena v roce 2006 
a realizuje projekty - Centra Amelie, Dobrovolnický program 
na onkol. pracovištích, vzdělávání. → www.amelie-zs.cz

Aqua vitae, Poradna pro ženy v tísni → 59 
Poskytuje poradenství, ale i zcela konkrétní pomoc 
těhotným ženám v tísni. Provozuje bezplatnou krizovou 
linku 800 108 000. Nabízí terapeutistickou pomoc ženám 
po absolvovaném potratu. → www.linkapomoci.cz

Asistence, o. p. s. → 133 
Obecně prospěšná společnost Asistence podporuje lidi 
s tělesným a kombinovaným postižením v aktivním životě 
dle jejich představ. Nabízí službu osobní asistence a sociální 
rehabilitace. → www.asistence.org

Asociace muskulárních dystrofi ků v ČR → 92 
Naše organizace sdružuje lidi postižené svalovou dystrofi í. 
Poskytuje soc. poradenství, pořádá rekondiční pobyty, 
spolupracuje s odborníky a pomáhá k začleňování takto 
postižených do běžného života. → www.amd-mda.cz

Centrum aktivního stárnutí  → 107 
Cílem CAS z.s. je podpora celospolečenské debaty 
o tématech spojených s demografi ckými změnami, zlepšení 
postavení seniorů ve společnosti a podpora aktivního života 
generace 55+. → www.aktivnistarnuti.cz

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. → 74 
Spolek integruje děti a mládež se zdrav. postižením, soc. 
ohrožením a pracuje s jejich rodinami. Zajišťuje odborné 
poradenství, ozdravné pobyty, hlídání dětí, praxi studentů, 
práci s dobrovol. a nezaměst. → www.cidpraha8.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. → 105 
NNO, která nabízí komplex vzájemně navazujících služeb 
pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České 
republiky – sociální služby, informační a vzdělávací služby, 
kulturně-osvětové činnosti. → www.detskysluch.cz

Centrum pro integraci cizinců (CIC) → 48 
Centrum pro integraci cizinců se věnuje práci s cizinci 
žijícími dlouhodobě v Česku. Mezi hlavní činnosti patří 
sociální poradenství, kurzy češtiny pro cizince a klubové 
aktivity pro Čechy i cizince. → www.cicpraha.org

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. → 99 
Centrum je poskytovatelem sociálních služeb a činností 
v oblasti náhradní rodinné péče, vzdělávání, soc. podnikání 
a bydlení. Poskytuje kvalitní podporu lidem sociálně 
znevýhodněným v jakémkoli věku. → www.css-ostrava.cz

CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin (CKD), z.s. 
→ 118 
Asociace se zabývá podporou všech aktivit, které pomáhají 
pacientům s chronickým onemocněním ledvin a podporou 
prevence onemocnění ledvin. → cikadapacienti.cz

CNN, o.p.s. → 84 
CNN, o.p.s. poskytuje osobám se sluchovým postižením 
sociální služby - tlumočnické sl., odborné soc. poradenství 
a soc. aktivizační služby. → www.cnn-ops.cz

Česká asociace dul z.s. → 115 
ČAD poskytuje vzdělání a odborné zázemí dulám. Duly 
pomáhají ženám a jejich rodinám v období těhotenství, 
při porodu a v šestinedělí. → www.duly.cz

Česká asociace pro vzácná onemocnění → 91 
Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se 
vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat 
jejich zájmy a posilovat povědomí o specifi cké problematice 
vzácných onemocnění. → www.vzacna-onemocneni.cz

Česká unie neslyšících → 120 
Spolek poskytuje služby osobám se sluchovým postižením. 
Mezi naše hlavní služby patří sociální služby tedy 
poskytování tlumočení do znakového jazyka, zajištění 
simultánního přepisu a další. → www.cun.cz

Český červený kříž – OS Praha 1 → 78 
Výuka první pomoci, propagujeme bezplatné dárcovství 
krve, volnočasové aktivity pro děti a mládež, sdružujeme 
seniory, příprava na mimořádné události, máme 
akceschopnou humanitární jednotku. → www.cckpraha1.cz

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze 
→ 130 
Organizace pomáhá lidem, kteří se ocitají v krizových 
životních situacích, sociálně oslabené části populace, 
seniorům, lidem, kteří potřebují péči v domácím prostředí 
a lidem s duševním onemocněním. → www.skp.diakonie.cz

Diakonie ČCE - středisko Praha → 126 
Podporujeme rodiny dětí a dospělých s postižením tak, 
aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života. 
→ www.diakonie-praha.cz

Sociální služby a zdraví
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Dílna Eliáš, z.s. → 61 
Sociálně-terapeutická dílna, kde pracují dospělí lidé s 
mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením. 
Hl. činností je keramika. Tvoříme společenství. 
Heslem je: „Každý něco dokáže“. → www.dilnaelias.cz

Dobrá rodina o.p.s. → 119
Organizace se zabývá především rozvojem náhradní 
rodinné péče - osvětou, vzděláváním, poradenstvím, 
odbornými přípravami, podporou a doprovázením. 
→ www.dobrarodina.cz

Domov Sue Ryder → 67 
Domov Sue Ryder je tu pro seniory a jejich rodiny. Dokáže 
poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet 
starosti. Stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme! 
→ www.sue-ryder.cz

Drab Foundation – nadační fond → 138 
Hlavní cíle nadace jsou rozvíjet zdravotnictví, vzdělání 
a kulturní akce. Ve zdravotnictví se zaměřuje na podporu 
jednotlivců. Studentům zajišťuje obědy dětem a 14 denní 
vzdělávací kurz v Kalifornii. → www.drabfoundation.org

Drop In, o.p.s. → 110 
Cílem organizace Drop In je nabízet profesionální služby 
v oblasti léčby závislostí.Posláním služby je snižovat 
zdravotní a sociální poškození klientů užívajících návykové 
látky. → www.dropin.cz

Dům tří přání → 106 
Organizace poskytuje komplexní pomoc dětem a jejich 
rodinám v krizi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj 
v jejich původní rodině a předcházet ústavní péči. Klade též 
důraz na prevenci ohrožení dítěte. → www.dumtriprani.cz

EDA → 53 
EDA pomáhá zdarma již 25 let rodinám s dětmi se 
zrakovým nebo kombinovaným postižením a to především 
doma, kde se dítě cítí nejlépe a může naplno rozvinout své 
schopnosti. → www.eda.cz

Elio z.s. → 65 
Elio z. s. poskytuje psychologické služby veřejnosti i 
institucím v oblastech poradenství, terapie, vzdělávání, 
rozvojových  kurzů a preventivních programů na zákl. 
a středních školách. → www.elio.cz

ENVIRA, o. p. s. → 131 
Naším posláním je poskytovat práci desítkám osob se 
zdravotním postižením (OZP) na různých pracovních 
pozicích ve Středisku ekologické výchovy na Toulcově 
dvoře. → setrnepoctive.cz

Fokus Praha → 140 
Fokus Praha podporuje lidi se zkušeností s duševním 
onemocněním spokojeně zvládat život a nalézat možnosti 
seberealizace ve společnosti. → www.fokus-praha.cz

FOKUS Vysočina → 64 
Posláním FOKUSU Vysočina je podporovat lidi s duševním 
onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení 
jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést 
plnohodnotný život podle svých představ. 
→ www.fokusvysocina.cz

Fosa, o. p. s. → 76 
Fosa usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním 
do společnosti prostřednictvím třech sociálních služeb: 
„Podporované zaměstnávání“, „Osobní asistence“ 
a „Podpora samostatnosti“. → www.fosaops.org

Gaudia proti rakovině, z.s. → 68 
Gaudia proti rakovině pomáhá lidem s onkologickým či 
jiným chronickým onemocněním a jejich příbuzným a to 
poskytováním služby psychoterapeutické podpory a krizové 
intervence. → www.gaudiaprotirakovine.cz

Charita Česká republika → 83 
Charita Česká republika nabízí pomoc lidem v  nouzi u nás 
i v zahraničí, a to skrze charitativní, sociální a zdravotní 
služby, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. 
→ www.charita.cz

IFMSA CZ → 96 
Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní 
spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich 
schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních 
problémech zdraví celého světa. → ifmsa.cz

InBáze, z.s. → 136 
InBáze z.s. se zaměřuje na integraci migrantů. Poskytuje 
poradenské služby a aktivizační/ volnočasové programy 
pro rodiny s dětmi. Její součástí je festival RefuFest 
a sociální podnik Ethnocatering. → www.inbaze.cz

Klub nemocných cystickou fi brózou → 54 
Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných 
a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. 
Klub poskytuje základní a odborné poradenství 
a psychosociální péči. → www.cfklub.cz

Lata → 70 
Lata je pražská nezisková organizace pomáhající dětem, 
mladým lidem a rodinám v Praze a okolí prostřednictvím 
vrstevnické podpory od dobrovolníků a odborné sociální 
práce. → www.lata.cz

Lékořice, z.s. → 108 
Lékořice,z.s. realizuje dobrovolnický program 
ve 4 pražských nemocnicích. Hlavní náplní a cílem 
dobrovolnické činnosti je psychosociální podpora 
dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. 
→ www.lekorice.com8
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Liga proti rakovině Praha, z.s. → 103 
Liga proti rakovině Praha, z.s. se snaží o snížení úmrtnosti 
na zhoubné nádory soustavnou informovanost o prevenci, 
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu 
onkologického výzkumu. → www.lpr.cz

Linka bezpečí, z.s. → 123 
Linka bezpečí je celostátní bezplatná a anonymní krizová 
linka  s nepřetržitým provozem pro děti a mladé lidi. 
Rodičovská linka je určena všem dospělým, kteří mají 
starost o děti. → www.linkabezpeci.cz

Lumen Christi nadační fond pro nevidomé 
a těžce zrakově postižené → 87 
Nadační fond Lumen Christi už 23 let plně a výhradně 
fi nancuje křesťanskou zvukovou knihovnu a redakci 
zvukových časopisů pro nevidomé a těžce zrakově 
postižené. → www.lumenchristi.cz

Magdaléna, o.p.s. → 114 
Magdaléna se zabývá prevencí a léčbou závislostí. Pokrývá 
škálu služeb od primární prevence a vzdělávání, přes harm 
reduction a terapeutickou komunitu, po doléčovací program 
a ambulantní terapii. → www.magdalena-ops.eu

META, z.s. → 88 
spolupráce s organizacemi zabývajícími se diagnostikou 
a léčbou střádavých metabolických onemocnění,   
zprostředkování informací o onemocněních a nových 
možnostech léčby, podporu pacientů 
→ www.sdruzenimeta.cz

MYGRA-CZ → 82 
MYGRA-CZ je nezávislé uskupení pacientů s diagnostikovaným 
onemocněním myasthenia gravis a ostatních osob, které mají 
zájem  se  aktivně podílet na zlepšení životních podmínek 
pacientů s MG. → www.mygra.cz

Na počátku, o. p. s. → 69 
Na počátku poskytuje poradenství, ubytování a podporu 
těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní 
situaci. Provozuje 3 soc. služby - sociální poradenství, 
azylový dům a sociální rehabilitaci. → www.napocatku.cz

Nadační fond MA-MA Foundation → 93 
Fond podporuje sociálně slabých, handicapovaných 
a nemocných osob. Plňme přání s cílem splnit přání osobě 
v tíživé životní situaci. → www.mamafoundation.cz

Nadační fond Wine for Help → 81 
Nadační fond Wine for Help podporuje děti zasažené 
smrtelnou nemocí mukopolysacharidosou a jejich rodiny. 
Získané fi nance jsou využity k ulehčení péče a zpříjemnění 
života nemocných dětí. → www.wineforhelp.cz

Nadání a dovednosti o.p.s. → 100 
Organizace pomáhá mladým lidem z dětských domovů 
a pěstounských rodin s rozvojem jejich nadání a dovedností, 

se správným výběrem studia, s přípravou na profesní život 
a se vstupem na trh práce. → www.nadaniadovednosti.cz

NADĚJE, pobočka Praha → 137 
NADĚJE v Praze pomáhá terénními, ambulantními 
a pobytovými službami lidem bez domova. Zároveň jim 
poskytuje i zdravotní péči. Služby využije ročně okolo třech 
tisíc lidí. → www.nadeje.cz/praha

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) → 95 
Narodni ustav pro autismus, z.u. (ve zkratce NAUTIS) 
poskytuje nejkomplexnejsi nabidku sluzeb pro lidi 
s poruchou autistickeho spektra (PAS) a jejich rodiny 
v Česke republice. → www.nautis.cz

NEPOSEDA, z.ú. → 73 
Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. 
V Neposedovi usilujeme o to, aby se tu dalo také dobře žít.  
→ www.neposeda.org

NRZP ČR → 104 
NRZP ČR obhajuje zájmy osob se zdravotním postižením 
a přispívá k integraci osob se zdravotním postižením 
do společnosti. → www.nrzp.cz

Občanské sdružení Kaleidoskop → 121 
O.s. Kaleidoskop provozuje terapeutickou komunitu pro lidi 
s poruchou osobnosti, kterým pomáhá v jejich úsilí začlenit 
se do společnosti a vést a rozvíjet běžný způsob života.  
→ www.kaleidoskop-os.cz

Persefona z. s. → 72 
Persefona řeší problematiku domácího a sexuálního násilí. 
Poskytuje sociální, právní a psychologické poradenství 
obětem; realizuje individuální a skupinový program 
zaměřený na zvládání agrese. → www.persefona.cz

Pestrá společnost, o.p.s. → 75 
Pestrá společnost, o.p.s. se zabývá výcvikem asistenčních, 
vodicích, signálních a canisterapeutických psů pro lidi 
s postižením. Organizace poskytuje službu sociální 
rehabilitace pro klienty z celé ČR 
→ www.pestraspolecnost.cz

Pobytové rehabilitační a rekvalifi kační středisko 
pro nevidomé Dědina o.p.s. → 112 
Středisko poskytuje služby sociální prevence, soc.
rehabilitaci, soc.terap.dílny. Dále rekvalifi kace 
a zaměstnávání zrakově postižených v chráněném prostředí. 
→ www.dedina.cz

Pohoda – společnost pro normální život lidí 
s postižením, o.p.s. → 58 
POHODA poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením 
sociální služby (chráněné bydlení, denní stacionář, osobní 
asistenci a odlehčovací služby), provozuje odborné 
vzdělávání a kavárnu Bílá vrána. → www.pohoda-help.cz

Sociální služby a zdraví



Poradna pro integraci → 90 
Pomáháme migrantům žijícím v ČR začlenit se do běžného 
života v české společnosti. Nabízíme jim odborné sociální 
a právní poradenství a organizujeme volnočasové aktivity 
pro rodiny s dětmi. → www.p-p-i.cz

Pražská organizace vozíčkářů, z. s. → 56 
POV usiluje o vytvoření příznivého prostředí, ve kterém bude 
moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat 
o svém životě a o způsobu zajištění svých základních 
životních potřeb. → www.pov.cz

Principy Montessori v péči o seniory → 122 
Zaměřeno na rodinu se zabývá podporou rodin v oblasti 
slaďování péče, práce a osobního života, s cílem zachovat 
funkci rodiny a zkvalitnit mezigenerační vztahy. 
Pořádá kurzy, semináře a konference. 
→ www.centrum-senorina.cz/zamerenonarodinu

proFem, o.p.s. → 124 
Zaměřuje se na problematiku porušování lidských 
a ženských práv. Zabývá se přímou prací a podporou obětí 
domácího a sexuálního násilí. Dále osvětovou, publikační 
a výzkumnou činností a lobbingem. → www.profem.cz

Proxima Sociale o.p.s. → 97 
„Proxima Sociale poskytuje sociální služby, realizuje 
výchovné a vzdělávací programy především pro mládež, 
děti a rodiny. Působí v Praze a ve Středočeském kraji.„
→ www.proximasociale.cz

Restart Shop → 113 
Provozujeme dobročinný obchod s darovným zbožím 
na podporu služeb pro mládež. V obchodě jsou 3 tréninková 
pracovní místa, na který zaměstnáváme mladé lidi 
z nízkoprahových sociálních služeb. → www.restartshop.cz

Rett Community → 125 
Rett Community poskytuje podporu rodinám, které pečují
o dívku s Rettovým syndromem.  Nabízí komplexní 
poradenství, organizuje odlehčovací pobyty, besedy, 
semináře. Provozuje infoweb www.rett-cz.com. 
→ www.rett-cz.com

ROSKA PRAHA → 128 
Naše organizace pomáhá nejen v pražském regionu lidem 
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS). Cílem této 
podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, 
kvalitní a plnohodnotný život lidí s RS. 
→ www.roska-praha.cz

Salinger, z.s. → 66 
Salinger,z.s. je nezisková organizace s dlouholetou zkušeností 
v oblasti práce s dětmi, mládeží a rodinami. Dává šanci začít 
znovu a usiluje o fungující rodinné prostředí.
→ www.salinger.cz

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové 
obrně, z. s → 102 
SDMO je nezisková organizace, která zaštiťuje osoby 
s dětskou mozkovou obrnou. Jejím smyslem je 
prostřednictvím služeb podporovat klienty v dosažení 
maximální možné samostatnosti a nezávislosti. 
→ www.dmoinfo.cz

Smíšek → 132 
Smíšek pomáhá znevýhodněným dětem v propojení jejich 
sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Díky 
individuálnímu přístupu chceme dětem garantovat zařazení 
do běžného vzdělávacího procesu. → www.os-smisek.cz

Sociální klinika → 94 
Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní 
psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí 
v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby 
z fi nančních důvodů dovolit. → www.socialniklinika.cz

SozialMarie - Prize for social innovation → 98 
SozialMarie je mezinárdoní cenou za výjimečné sociální 
inovace. Vynikající sociálně inovativní projekty mají každý 
rok šanci získat jednu celkem 54 000 euro. 
→ www.sozialmarie.org

SPMP – Spolek pro podporu lidí s mentálním postižením 
v ČR, Praha-sever → 55 
Poskytuje podporu lidem s mentálním postižením. 
Rozvíjením vzdělanosti, pořádáním rehabilitačních pobytů, 
organizací návštěv kulturních a sportovních akcí přispívá 
k jejich integraci. → www.spmp-praha.cz

Společnost „E“/Czech Epilepsy Association, z.s. → 77 
Společnost „E“ je nezisková organizace podporující děti, 
dospělé s epilepsií a jejich blízké. → www.spolecnost-e.cz 

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. 
→ 63 
SPHCH pomáhá pacientům s Huntingtonovou chorobou, 
osobám v riziku onemocnění a jejich rodinám. Hlavní 
aktivity: osvěta, pořádání edukačně-rekondičních pobytů 
a vzdělávání o specifi kách péče o pacienty 
→ www.huntington.cz

Společnost pro ranou péči  → 79 
Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, 
která poskytuje odborné služby rané péče, podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým 
nebo i s kombinovaným postižením. → www.ranapece.cz 

Spolek pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii → 135 
Spolek pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii sdružuje 
organizace a iniciativy v sociální oblasti, které ve své práci 
a přístupu k člověku vycházejí z anthroposofi cké léčebné 
pedagogiky a terapie. → lecebnapedagogika.org
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Spolek SFinga → 80 
Spolek SFinga je svépomocnou organizací pro lidi trpící 
sociální fobií. Vytváří bezpečný prostor a pořádá aktivity 
pro jejich vzájemné setkávání a překonávání sociální fobie. 
Dále se zabývá osvětou. → www.sfi ngaos.cz

Středisko NRP → 109 
Středisko NRP se věnuje problematice náhradní rodinné 
péče. Poskytuje pomoc a podporu osvojitelským 
i pěstounským rodinám a dětem v NRP. Výzkumnou 
a publikační činností usiluje o celkový rozvoj NRP. 
→ www.nahradnirodina.cz

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. → 85
Svaz tělesně postižených je organizace s celostátní 
působností, jejímž cílem je všestranná podpora osob 
s tělesným postižením. Spolek poskytuje různorodé služby 
od poradenství po rekondiční pobyty. → www.svaztp.cz

Tyfl oservis, o.p.s. → 60 
Tyfl oservis nabízí informace a nácvik každodenních 
dovedností nevidomým a slabozrakým lidem.  Působí též 
na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat 
a pomohla tam, kde je to třeba. → www.tyfl oservis.cz

Unie porodních asistentek (UNIPA) → 116 
Unie porodních asistentek se podílí na rozvoji oboru 
v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.  Poskytuje 
také informační a poradenský servis porodním asistentkám 
a těhotným ženám a jejich rodinám. → www.unipa.cz

Unie Roska → 127 
Organizace zastupuje a všestranně podporuje osoby 
s roztroušenou sklerózou (RS) a jejich blízké. 
→ www.roska.eu

VIGVAM poradna → 111 
Poradna VIGVAM je zaměřena na pomoc dětem, které 
někoho ztratily a jejich rodinám formou krizové terapie. 
Včasná pomoc může pomoci dětem situaci přijmou 
a předejít traumatu. → motiva.cz, poradna-vigvam.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové → 62 
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je 
pomáhat těm, kdo se pro svůj nepříznivý zdravotní 
a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou 
se sami o sebe postarat bez cizí pomoci. → www.vdv.cz

Willík – spolek pro Williamsův syndrom → 89 
Willík sdružuje rodiny vychovávající dítě s Williamsovým 
syndromem. Snaží se zvyšovat povědomí o postižení, 
organizuje rekondiční pobyty a podporuje integraci dětí 
a dospělých do společnosti. → www.willik.tym.cz

z.s. InternetPoradna.cz → 139 
InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která pomáhá 
lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím 
a seniorům a lidem v krizi. Spolupracuje s nimi v rámci 
několika sociálních služeb. → www.internetporadna.cz

Židovská obec v Praze → 71 
Židovská obec v Praze má dlouhou a bohatou historii, 
která sahá až do 10. století. Prostřednictvím sociálního 
oddělení provozuje sociální dílnu Becalel a tréninkovou 
kavárnu Na balkóně. → www.kehilaprag.cz

Život 90 → 101 
Centrum pro seniory a jejich blízké.Poskytované služby: 
Tísňové péče, pobytové centrum, akademie seniorů, 
pečovatelská služba, bezplatná linka Senior telefon, 
bezplatné poradenství, divadlo. → www.zivot90.cz

Sociální služby a zdraví



AFS Mezikulturní programy, o.p.s. → 148 
AFS Mezikulturní programy, o.p.s. je mezinárodní nezisková 
dobrovolnická organizace, jejímž posláním je přispívat 
k celosvětovému porozumění a toleranci prostřednictvím 
mezikulturního vzdělávání. → www.afs.cz

AIESEC Česká republika → 186 
AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která 
pomáhá mladým lidem rozvíjet leadership a aktivně se 
vzdělávat při studiu. Díky tomu napomáháme studentů 
po celém světě ve 124 zemích světa. → aiesec.cz

Akademie soběstačnosti → 175 
Hlavním cílem Akademie soběstačnosti je napomáhat 
sdílení zkušeností a informací v oblasti soběstačného, 
trvale udržitelného a zdravého způsobu života. 
→ www.akademie-sobestacnosti.cz

Akademie sociálního umění Tabor → 162 
Akademie Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a 
dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně 
umělecké terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie) 
se snahou o celkový osobnostní rozvoj. 
→ www.akademietabor.cz

Amplion Toastmasters → 187 
Amplion Toastmasters klub je neziskovou organizací 
hlavní úlohou  je poskytnout prostředí a podporu k rozvoji 
osobních dovedností jako je komunikace a vedení lidí. 
→ www.amplion-toastmasters.cz

Asociace jihočeských rodin z.s. → 188 
Organizace Královského maratonu města Písek 
→ www.kmmp.cz, projekt Královská školka, vzdělávání 
v oblasti fi nanční gramotnosti, osobního rozvoje, genderové 
otázky, talentové vlohy. → www.asociacejr.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP ČR) → 193 
AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě 
malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace 
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260 000 
podnikatelských subjektů. → www.amsp.cz

Asociace pro podporu rozvoje informačních center 
pro mládež v České republice, z.s. → 161 
Posláním spolku je všestranná podpora a hájení zájmů svých 
členů, potřeb a práv dětí a mládeže v oblasti poskytování 
a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních 
služeb. → www.icmcr.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 
(AVPO ČR) → 154 
AVPO ČR sdružuje veřejně prospěšné organizace, 
kterým poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby, 
a hájí jejich zájmy. AVPO ČR spravuje Značku spolehlivosti 
a poskytuje poradenství dárcům. → www.avpo.cz

Bahá’í společenství → 163 
Naše organizace působí na celé planetě v oblasti výchovy 
k světoobčanství a podpory světového míru. V ČR 
působíme zvláště v oblasti morální a duchovní výchovy dětí 
a mládeže. → praha.bahai.cz, www.bic.org

Bezpřístřešníci → 164 
První kniha, která představuje ulici a její obyvatele v podobě 
skutečných příběhů. Dva světy, jedni lidé a zimní putování 
sociálního pracovníka pražskými ulicemi. Poznejte svět 
Bezpřístřešníků. → www.bezpristresnici.cz

Celé Česko čte dětem, o. p. s. → 153 
Posláním organizace je prostřednictvím společného čtení 
budovat pevné vazby v rodině. Předčítání dětem  rozvíjí 
paměť a představivost, učí myšlení. Stačí 20 minut denně. 
Každý den! → www.celeceskoctedetem.cz

CRM pro neziskovky, z.s. → 172 
Spolek pro rozvoj technik a nástrojů péče o dárce 
v neziskovém sektoru. Klade si za cíl pozvednout úroveň 
informačních systémů a technologické architektury 
neziskového sektoru. → www.crmproneziskovky.cz

Česká debatní společnost, z. s. → 166 
Spolek se zabývá neformálním vzděláváním v oblasti 
komunikačních dovedností. Organizuje kurzy řečnictví 
i soutěže v debatování. Je jediným držitelem licence 
pro debatní soutěž Verbattle v EU. → www.c-d-s.cz

Českobratrská církev evangelická → 171 
Prezentuje projekt zabývající se církevní turistikou 
„Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké 
veřejnosti“.Dále se zaměřuje na práci s mládeží, dětmi 
a handicapovanými.www.e-cirkev.cz → www.e-cirkev.cz

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE → 142 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková 
organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. DZS administruje řadu mezinárodních 
vzdělávacích programů a aktivit. 
→ www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz

Federace žen za mír ve světě → 168 
Federace žen za mír ve světě je celosvětově rozšířená 
organizace s nejvyšším statutem při ECOSOC OSN. 
Projekty: 1. Most míru, 2. Ambasádorka míru, 3. konference 
GWPN (Global Women Peace Network) → www.wfwp.cz

GUG.cz → 189 
GUG.cz (Google User Group ČR) pořádá napříč Českou 
republikou bezplatné vzdělávací akce za účelem edukovat 
veřejnost při práci s moderními technologiemi. → GUG.cz

Hnutí za aktivní mateřství → 178 
Hnutí za aktivní mateřství informuje o dění v českém 
porodnictví, propaguje normální porod, pořádá festival 
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„Světový týden respektu k porodu“. Přináší do Česka 
příklady dobré praxe ze zahraničí. → www.iham.cz

Hodina H → 169 
Hodina H vyvíjí svou činnost v oblasti neformálního 
vzdělání, informačních služeb, dobrovolnictví, osobního 
rozvoje a mezinárodní spolupráce. Pracuje s dětmi, mladými 
lidmi, seniory, místní komunitou. → www.hodinah.cz

INSTITUT INPRO, a.s. → 192 
Společnost zajišťuje poradenství, vzdělávání, 
marketingové služby a služby z oblasti řízení lidských 
zdrojů. V současnosti se podílí i na řešení řady programů 
spolufi nancovaných Evropskou unií. → www.i2000.cz

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost 
→ 151 
Smyslem činnosti je podpora vzdělávání a výzkumu 
moderních dějin, zejména vztahů většiny a menšin 
v prostoru ČR v evropském kontextu, zprostředkování 
výsledků veřejnosti, zejména nejmladší generaci. 
→ www.terezinstudies.cz

JA Czech → 145 
JA Czech zaměřuje své vzdělávací programy na podporu 
podnikatelské gramotnosti, podnikavosti, rozvoj měkkých 
dovedností a propojení světa fi rem a škol. 
→ www.jaczech.cz

JCI Česká republika → 181 
Je neziskovou organizací mladých podnikatelů, manažerů 
a vedoucích pracovníků z celé ČR. Zaměřujeme se na rozvoj 
a kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí a na 
získávání nových kontaktů. → www.jcicr.cz

Jules a Jim, z. s. - Centrum primární prevence → 191 
Jules a Jim je platforma expertních organizací a odborníků 
zabývající se prevencí rizikového chování včetně 
osobnostně-sociálního rozvoje žáků a učitelů na školách. 
→ www.julesajim.cz

Kancelář Ombudsmana pro zdraví → 183 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví poskytuje bezplatné 
poradenství pacientům a zdravotnickým pracovníkům 
ve zdravotnickém právu s přesahem do sociální sféry. 
Organizuje besedy, semináře i školení. 
→ www.ombudsmanprozdravi.cz

Maturus, o.p.s. → 194 
Maturus se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti 
grafi ky. Nabízí profesionální grafi cké služby a tranzitní 
program, ve kterém se mohou lidé s handicapem vzdělávat 
v grafi ckých a počítačových dovednostech. 
→ www.maturus.cz

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých 
migrantů → 182 
META je nezisková organizace, která od roku 2004 
podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělání 
a v pracovní integraci. Současně podporujeme učitele 
a školy, kteří se potýkají s problémy dětí s OMJ. 
→ www.meta-ops.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) → 152 
DofE je vzdělávací program pro mladé lidi, který je 
podporuje v osobním rozvoji a získávání kompetencí 
uplatnitelných v dalším životě a zaměstnání. 
→ www.dofe.cz

Mezinárodní institut pro rodinu a dítě → 179 
„Mezinárodní institut pro rodinu a dítě (MIRD) přispívá 
k ochraně rodiny a rodinných vazeb a podpoře rodičovství. 
Zabývá se poradenskou a vzdělávací činností.“ 
→ www.mird.cz

Mladiinfo ČR → 146 
Mladiinfo ČR je českou pobočkou mezinárodní sítě 
organizací Mladiinfo. Přináší komplexní a nezávislé 
informace o možnostech studia, stáží, vzdělávání, cestování 
a dobrovolnictví. → www.mladiinfo.cz

Multikulturní centrum Praha, z. s. → 167 
Prostřednictvím vzdělávacích, výzkumných a informačních 
aktivit organizace usiluje o posilování respektu a tolerance 
mezi lidmi různého kulturního zázemí a utváření rovných 
příležitostí pro všechny. → www.mkc.cz

Nadace Brücke/Most  → 156 
Nadace se zabývá zprostředkováním  setkávání Němců 
a Čechů, výměnou informací o jejich zemích, podporuje 
vzdělávání studentů  za účelem porozumění mezi 
německým a českým národem. → www.bmst.eu

Nadace Neziskovky.cz → 185 
Nadace Neziskovky.cz poskytuje vzdělávací, informační 
a poradenské služby pro neziskové organizace i pro další 
subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do 
kontaktu. → www.neziskovky.cz

Nadace The Bakala Foundation → 155 
Nadace pomáhá nadaným studentům při studiu v zahraničí 
(Scholarship), projekty Achillova data a Journey podporuje 
nezávislou žurnalistiku a pro začínající architekty má 
program Kaplicky Intership. → www.bakalafoundation.org

Nadační fond Nové Česko → 170 
NFNČ se soustředí na modernizace ve vzdělávací a sociální 
oblasti. Podporuje projekty pozitivního rozvoje. Vedle 
řady konceptů je jediným realizovaným projektem obnova 
preventivního Revolution Train. → www.novecesko.cz

Výchova, vzdělávání a výzkum / právo



Nová škola, o. p. s. → 141 
Každý má právo na plnohodnotné vzdělávání. Někdo to má 
ale těžší… Od roku 1996 organizace podporuje inkluzivní 
vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně a kulturně 
znevýhodněných dětí. → www.novaskolaops.cz

Otevřeno → 195 
Iniciativa Otevřeno združuje studenty Pedagogických 
fakult a institucí vzdávajících další pedagogické profese. 
Usiluje o zvyšování vzdělávacích kvalit fakult a vedení 
celospolečenské diskuze. → otevreno.org

OZP Akademie z.ú. → 165 
Posláním je integrovat OZP na trh práce skrze vzdělávání. 
Nabízíme bezbariérové vzdělávání a kurzy komunikace 
s hendikepovanými pro úředníky i veřejnosti. 
→ ozpakademie.info

Oživení o.s. / program Bezkorupce → 184 
Cílem sdružení je prosazování principů odpovědnosti 
a transparentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské 
společnosti a právního státu a podpora aktivní účasti 
občanů na správě věcí veřejných. → www.bezkorupce.cz

Prázdninová škola Lipnice, z. s. → 150 
Prázdninová škola Lipnice je moderním spolkem usilujícím 
o všestranný rozvoj osobnosti člověka především pomocí 
principů zážitkové pedagogiky. → www.psl.cz

SANEK Ponte o.s. → 144 
SANEK Ponte poskytuje podporu při zavádění moderního 
managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších 
trendů a zkušeností. Vizí organizace je moderně vedená 
a řízená nestátní nezisková organizace. → www.sanek.cz

SEBESPOLU → 143 
Vycházíme z principu, že Sebe poznáváme jen Spolu.Učíme 
a pracujeme spolu ve skupině, mezi dětmi a dospělými. 
Věříme ve vzájemné učení i mezi státy-podporujeme 
evropskou integraci. → www.sebespolu.net

Spolek Političtí vězni.cz → 158 
Sdružení se věnuje dokumentaci a popularizaci životních 
příběhů bývalých politických vězňů a vězeňkyň, pracovníků 
PTP či jejich blízkých. Zkoumá také tzv. místa paměti 
spojená s touto tematikou. → www.politictivezni.cz

Step by Step ČR → 176 
Step by Step ČR nabízí od roku 2001 vzdělávací programy 
pro školy i jednotlivce. Specializuje se na mezinárodně 
uznávaný a praktikovaný Vzdělávací program Začít spolu 
pro MŠ a 1.stupeň ZŠ. → www.zacitspolu.eu

Tamjdem, o.p.s. → 196 
Tamjdem pořádá dobrovolnické projekty na pomoc 
různorodým neziskovým organizacím v ČR a vysílá české 
zájemce do zahraničí. Přináší cennou manuální výpomoc 
a příležitost k osobnímu rozvoji. → www.tamjdem.cz

Tosara → 149 
Tosara poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež žijící v sociálně znevýhodněném prostředí. 
→ www.tosara.cz

Uctujemeneziskovky.cz → 180 
Podporuje neziskový sektor skrz výukový portál 
www.uctujemeneziskovky.cz. Přináší novinky a informace 
z oblasti daní a účetnictví neziskovek. Pořádá odborné 
semináře a individuální konzultace. 
→ www.uctujemeneziskovky.cz

Ústav metodiky první pomoci  → 147 
Ústav metodiky první pomoci je nezisková organizace, 
která vznikla na základě snahy o sjednocení metodiky výuky 
a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti neodkladné první 
pomoci. → www.umpp.cz

Velký vůz Sever → 174 
Velký vůz Sever se zabývá vzděláváním sociálních 
pracovníků, pěstounů a supervizemi pro sociální oblast.
Využívá interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky 
v modelových situacích. → www.velkyvuz-sever.cz

W-CARP CZ → 173 
W-CARP je mezinárodní organizace sdružující mladé lidi, 
kteří se skrze zkoumání univerzálních principů a práci 
na sobě samých chtějí stát inspirací a přínosem pro své 
okolí. → www.w-carp.cz

Wikimedia Česká republika → 159 
Spolek Wikimedia Česká republika podporuje a propaguje 
svobodnou tvorbu a projekty Wikimedia Foundation (např. 
Wikipedie) na území České republiky. → wikimedia.cz

yourchance o.p.s. → 160 
yourchance o.p.s. se zabývá výukou fi nanční gramotnosti, 
principů podnikání a podnikavosti žáků ZŠ a SŠ. Pomáhá 
také mladým dospělým opouštějícím instituce NRP. 
→ www.yourchance.cz

Výchova, vzdělávání a výzkum / právo
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Životní prostředí

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ → 202 
Náš spolek je základní organizací Českého svazu ochránců 
přírody z Prahy 10. Činností je provoz dětského oddílu 
a EkoCentra, praktická ochrana přírody a komunitní 
iniciativa „Naše Malešice“. → www.natura-praha.org

Arnika → 203 
Arnika je česká nezisková organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení 
veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii. 
→ www.arnika.org

CooLAND → 212 
Spolek je složen z krajiných ekologů, které spojuje snaha 
o zlepšení stavu venkovské krajiny. Pozitivními příklady 
usilujeme o změnu přístupu k půdě. Naším mottem je: Cesta 
do krajiny vede kolem vás. → www.cooland.cz

Česká společnost ornitologická → 209 
ČSO se zabývá ochranou, výzkumem a propagací ptáků. 
Sdružuje více než 2500 členů a je otevřená všem zájemcům 
o ptactvo. → www.birdlife.cz

Český svaz chovatelů; Základní organizace chovatelů 
koček Praha 8 → 213 
Dobrovolnická NNO sdružující milovníky a chovatele 
různých druhů zvířat. 
Současně se zabývá různými volnočasovými aktivitami se 
zvířaty pro děti, mládež a dospělé. → www.kockypraha.cz

Devět životů, o.p.s. → 197 
Hlavním cílem Devíti životů je snížit počet volně žijících 
koček díky kastračnímu programu a hledat nové domovy 
pro opuštěné kočky. Členové o kočky pečují ve volném čase 
bez nároku na odměnu. → www.devet-zivotu.cz

green-books.org → 205 
Sdružení podporuje ekologickou gramotnost u dětí. 
V Indonésii iniciovalo 50 eko-knihoven, kde mají děti 
přístup ke knihám o přírodě, hrám a aktivitám propagujících 
udržitelný způsob života. → green-books.org

Greenpeace Česká republika → 207 
Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická 
organizace. Jejím cílem je chránit životní prostředí 
a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. 
→ www.greenpeace.cz

Konopná církev → 210 
Konopná církev je autonomní církev. Je členem asociací 
realizujících výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) 
Více na www.konopnacirkev.cz a www.konopijelek.cz.
→ www.konopnacirkev.cz

Lepší místo → 200 
Lepší místo je webová a mobilní aplikace. Platforma pro 
zapojování lidí a fi rem do změny fungování veřejného 
prostoru. Nástroj pro snadnou a rychlou komunikaci mezi 
občanem a úřadem. → www.lepsimisto.cz

Nadace na ochranu zvířat → 204 
Posláním Nadace na ochranu zvířat je trvale zlepšovat vztah 
člověk-zvíře-životní prostředí, zajišťovat přijatelné životní 
podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat 
volně žijících. www.ochranazvirat.cz

OBRAZ - Obránci zvířat → 199 
OBRAZ – Obránci zvířat se věnuje aktivní a efektivní 
ochraně zvířat pomocí legislativních změn a osvětou 
jednotlivců. První významnou iniciativou je kampaň 
za zákaz kožešinových farem v ČR. → www.obrancizvirat.cz

Permakultura (CS) → 211 
Permakultura je založena na pozorování a využívání 
přírodních koloběhů k designování pozemků, produkce 
potravin, bydlení i lidských komunit. Cílem je udržitelný 
způsob života. → www.permakulturacs.cz

Svoboda zvířat → 198 
Činnost organizace se zaměřuje na ochranu práv zvířat 
a cílem je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána 
jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě a ne podle 
možného užitku pro člověka. → www.svobodazvirat.cz

Šance zvířatům, z.s.  → 201 
Šance zvířatům, byla v Liberci založena lidmi, kterým není 
lhostejný osud týraných, odložených a nechtěných zvířat. 
Fungujeme na bázi dočasných domácích depozit.
→ www.sancezviratum.cz

Toulcuv dvur, z.s. → 206 
Myšlenkou Toulcova dvora, který v současné době tvoří 
čtyři neziskové organizace, je environmentální výchova. 
Dosahuje celkem 10 hektarů a jeho nedílnou součástí je 
farma se spoustou domácích zvířat. → www.toulcuvdvur.cz

Zvonečník, z.s. → 208 
Spolek usilující o udržitelnou ochranu ŽP a se vzdělávacími 
aktivitami. Zabývá se například plýtváním potravinami, 
energetickou chudobou, emisemi z dopravy a ekologickým 
zahrádkářstvím. 
→ www.zvonecnik.estranky.cz/clanky/spolek.html



Dobrý Start, z.ú. → 177 
Dobrý Start, z.ú. podporuje rodiče na MD/RD a lidi 
ve věku 50+ v nastartování jejich podnikatelských snů, 
a to prostřednictvím vzdělávacího programu a umožněním 
investice.

Evropský sociální fond → 223
Hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování 
nezaměstnanosti, podpora sociálního zabezpečení osob 
a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce 
a lidských zdrojů.

Informační kancelář Evropského parlamentu 
v České republice → 222 
Informuje širokou veřejnost o dění v Evropském parlamentu 
a o jeho roli v EU. Udržuje kontakty se státními institucemi, 
s novináři a zástupci politického a společenského života. 
Pořádá semináře, debaty a výstavy. Vydává informační 
materiály.

Maturus, o.p.s. → 194
Maturus se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti 
grafi ky. Nabízí profesionální grafi cké služby a tranzitní 
program, ve kterém se mohou lidé s handicapem vzdělávat 
v grafi ckých a počítačových dovednostech.

Městská část Praha 8 → 224
Obvod Praha 8 je jak svou plochou, tak i charakterem 
různorodý. Jižní část – Karlín a Libeň – se bezprostředně 
dotýká centra města, Dolní Chabry a Březiněves jsou pak 
městské části na severních hranicích města. Charakter 
obvodu je dán i tím, že vznikal jako část Prahy postupně.

Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář → 221 
Funguje jako zastupitelský úřad Čínské republiky na Tchaj-
wanu. Jejím cílem je přispívat k rozvoji vztahů mezi ČR 
a Tchaj-wanem prostřednictvím kulturních výměn, vědecké 
spolupráce, turistiky, obchodní činnosti a investic.

Velvyslanectví USA v České republice → 225 
Podporuje činnost českých nevládních organizací především 
tzv. malými granty, které se udělují dvakrát ročně. Podrobné
informace o programu jsou k nalezení na webových 
stránkách velvyslanectví. 

Zastoupení Evropské komise v České republice → 117
Reprezentuje Komisi, informuje média a veřejnost 
o politikách EU a podává Komisi zprávy o významných 
událostech v ČR. Zastoupení Evropské komise v ČR je 
součástí tiskového a komunikačního servisu EK.

Partneři
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Česká spořitelna,a.s. → 215 
Česká spořitelna navazuje na dlouhou tradici spořitelen 
a záložen, které v českých zemích působily od roku 1825. 
Vznikla i proto, aby pomáhala lidem stát na vlastních 
nohou, a k tomu se hrdě hlásí i dnes. Každý rok podporuje 
vzdělávání zhruba 10 miliony Kč. Od roku 2012 navíc 
prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, 
která disponuje 21 regionálními centry, usiluje o zkvalitnění 
výuky přírodovědných a technických oborů. Nadace České 
spořitelny poskytla od roku 2002 více než 210 milionů Kč 
na pomoc potřebným. Boří bariéry nejen na cestě k jejím 
službám, za rok 2014 například více než zdvojnásobila 
počet bankomatů uzpůsobených pro nevidomé na celkem 
610. Více informací naleznete na www.csas.cz/onas.

Nadace ČEZ → 218 
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních 
fi remních nadací v České republice. Každoročně 
podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální 
potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají školám 
odstraňovat architektonické bariéry a integrovat žáky 
a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště 
dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport 
a hry, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního 
života, Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným 
veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost 
chodců a Stromy podporují výsadbu alejí a stromořadí. 
O aktuálních projektech se dozvíte na www.nadacecez.cz.

ČSOB → 220
Princip společenské odpovědnosti ČSOB spočívá nejen 
ve fi lantropii. Staví na dlouhodobých partnerstvích 
s vybranými neziskovými organizacemi a pravidelných 
grantových programech. ČSOB je bankou, která boří bariéry
v komunikaci s nevidomými a neslyšícími, a v přístupu 
k lidem se zdravotním postižením. Dlouhodobě usiluje 
o kultivaci dárcovství v České republice a vzdělanou 
společnost. Do takto zaměřených projektů a iniciativ 
se snaží co nejvíce zapojovat své zaměstnance, klienty 
a širokou veřejnosti. Více informací o společensky 
odpovědných aktivitách a grantových programech ČSOB 
naleznete na webu www.csob.cz/csr. 

givt.cz → 219
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou 
podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a my 
z vašeho nákupu zasíláme vámi zvolené organizaci část 
peněz z vaší útraty.

Zvolte si svůj oblíbený sportovní klub, kulturní organizaci, 
charitu nebo zájmovou skupinu. Vyberte si na našich 
stránkách internetový obchod, kde běžně nakupujete. 
Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento 
přímo na účet zvolené neziskové organizace!

Nadace O2 → 157 
Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které 
přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí 
a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně 
prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Prostřednictvím 
technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti O2 
Czech Republic podporuje také projekty ze sociální oblasti 
s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin 
a jednotlivců. V květnu 2015 startuje pod hlavičkou Nadace 
O2 nový program pro mladé SmartUp, který oživí zajímavé 
nápady, které nepatří do šuplíku, ale mezi lidi. Více informací 
naleznete na www.nadaceo2.cz, www.o2smartup.cz.

Škoda → 217
Společnost ŠKODA AUTO patří mezi nejvýznamnější 
průmyslové podniky v České republice i v regionu střední 
Evropy. Je automobilkou s mimořádnou tradicí, její počátky 
sahají do roku 1895. Tehdy Václav Laurin a Václav Klement 
vytvořili podnik, který položil základy výroby automobilů, 
ale současně i odpovědného podnikání. Firemní fi lozofi e 
„human touch“ je mottem, které se vedle výroby aut 
uplatňuje i v oblasti společenské odpovědnosti. ŠKODA 
AUTO si na poli CSR zvolila 4 hlavní priority – dopravní 
bezpečnost, technické vzdělávání, péči o děti 
a bezbariérovou mobilitu, které doplnila o 2 regionální – péči 
o zaměstnance a spolupráci s regiony, v nichž má značka 
své výrobní závody. Více informací na www.skoda-auto.cz.  

Nadace Vodafone → 216 
Nadace Vodafone Česká republika je nezávislá nezisková 
organizace, jejímž zřizovatelem je společnost Vodafone 
Czech Republic, a.s. Chceme měnit svět k lepšímu 
a přispět k tomu, aby byl místem, kde lidská solidarita není 
cizím pojmem. Proto podporujeme profesionály, 
kteří chtějí pomáhat neziskovým organizacím svým know-
how a zkušenostmi z komerční sféry v programu Rok jinak; 
mladé nadšené lidi, kteří věnují svou energii, kreativitu 
a dovednosti ve prospěch komunity v crowdfundingovém 
programu V pohybu, a všechny, kdo usilují o využití 
informačních a komunikačních technologií pro společensky 
prospěšné cíle  v programu Technologie pro společnost 
a našem technologickém akcelerátoru Laboratoř Nadace 
Vodafone. Více informací naleznete 
na www.nadacevodafone.cz, www.rokjinak.cz 
a www.laboratornadacevodafone.cz.
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Rejstřík
Vystavovatelé A–Z

A
3 ADRA o.p.s.
24 „Barokní Dvůr Borotín, o.s.“
86 „POJĎTESNAMI“
202 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
148 AFS Mezikulturní programy, o.p.s.
186 AIESEC Česká republika
175 Akademie soběstačnosti
162 Akademie sociálního umění Tabor
134 Alfa Human Service, z.s.
57 Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
129 Amelie
51 Amnesty International
187 Amplion Toastmasters
33 APERIO-Společnost pro zdravé rodičovství
59 Aqua vitae, Poradna pro ženy v tísni 
203 Arnika
133 Asistence, o. p. s. 
188 Asociace jihočeských rodin z.s.
193 Asociace malých a středních podniků 
 a živnostníků ČR (AMSP ČR)
92 Asociace muskulárních dystrofi ků v ČR
161 Asociace pro podporu rozvoje informačních center  
 pro mládež v České republice, z.s.
154 Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.  
 (AVPO ČR)

B
163 Bahá’í společenství
164 Bezpřístřešníci
13 Brontosauři v Himalájích

C
153 Celé Česko čte dětem, o. p. s.
107 Centrum aktivního stárnutí 
14 Centrum Dialog, o.p.s.
74 Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.
27 Centrum Kutury Ethnomir
4 Centrum Narovinu, o.p.s.
105 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
117 Centrum pro integraci cizinců (CIC)
99 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
115 Česká asociace dul z.s.
91 Česká asociace pro vzácná onemocnění
166 Česká debatní společnost, z. s.
11 Česká rozvojová agentura
209 Česká společnost ornitologická
215 Česká spořitelna,a.s.
120 Česká unie neslyšících
171 Českobratrská církev evangelická
78 Český červený kříž - OS Praha 1
213 Český svaz chovatelů; Základní organizace   
 chovatelů koček Praha 8
83 Charita Česká republika
118 CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin  
 (CKD), z.s.

190 Člověk v tísni o.p.s.
84 CNN, o.p.s.
180 Connect Economic Group s.r.o.
212 CooLAND
172 CRM pro neziskovky, z.s.
220 ČSOB
 Czech PR

D
52 DEMAS
197 Devět životů, o.p.s.
6 Diakonie ČCE - Středisko humanitání a rozvojové  
 spolupráce
130 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci 
 v Praze
126 Diakonie ČCE - středisko Praha
61 Dílna Eliáš, z.s.
119 Dobrá rodina o.p.s.
177 Dobrý Start, z.ú.
67 Domov Sue Ryder
138 Drab Foundation - nadační fond
110 Drop In, o.p.s.
106 Dům tří přání
142 DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

E
53 EDA
35 Ekumenická akademie
65 Elio z.s.
131 ENVIRA, o. p. s.
223 Evropský sociální fond

F
7 Fairtrade Česko a Slovensko
168 Federace žen za mír ve světě
140 Fokus Praha
64 FOKUS Vysočina
 Forum 2000
43 Fórum 50 %, o.p.s.
76 Fosa, o. p. s.

G
68 Gaudia proti rakovině, z.s.
47 Gender Studies, o.p.s.
219 givt
205 green-books.org
207 Greenpeace Česká republika
189 GUG.cz

H
44 HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
178 Hnutí za aktivní mateřství
169 Hodina H
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19

I
96 IFMSA CZ
37 In IUSTITIA
136 InBáze, z.s.
9 INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
 Info stánek
21 INFO-DRÁČEK
15 Informační centrum OSN v Praze
222 Informační kancelář EP v ČR
192 INSTITUT INPRO, a.s.
19 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
151 Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná  
 společnost
36 Integrační centrum Praha o.p.s.

J
145 JA Czech
181 JCI Česká republika
1 JEDEN SVĚT - FAIR TRADE
191 Jules a Jim, z. s. - Centrum primární prevence

K
183 Kancelář Ombudsmana pro zdraví
54 Klub nemocných cystickou fi brózou
26 Knofl ík – sdružení pro mimoškolní vzdělávání  
 mládeže
210 Konopná církev

L
70 Lata
2 Lékaři bez hranic 
108 Lékořice, z.s.
200 Lepší místo
42 Liga lidských práv
103 Liga proti rakovině Praha, z.s.
123 Linka bezpečí, z.s.
87 Lumen Christi nadační fond pro nevidomé a těžce  
 zrakově postižené

M
114 Magdaléna, o.p.s.
17 Malování kreslení, z.s.
194 Maturus, o.p.s.
224 MČ Praha 8
182 META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých  
 migrantů
88 META, z.s.
152 Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
179 Mezinárodní institut pro rodinu a dítě
146 Mladiinfo ČR
12 MOST, o. p. s. 
167 Multikulturní centrum Praha, z. s.
82 MYGRA-CZ

N
69 Na počátku, o. p. s.
156 Nadace Brücke/Most 
218 Nadace ČEZ
204 Nadace na ochranu zvířat
185 Nadace Neziskovky.cz
157 Nadace O2
49 Nadace rozvoje občanské společnosti
155 Nadace The Bakala Foundation
29 Nadace Via
8 Nadační fond CCBC
93 Nadační fond MA-MA Foundation
170 Nadační fond Nové Česko
10 Nadační fond pomoci
81 Nadační fond Wine for Help
100 Nadání a dovednosti o.p.s
137 NADĚJE, pobočka Praha
50 Národní parlament dětí a mládeže
95 Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
73 NEPOSEDA, z.ú.
16 Nová Akropolis
141 Nová škola, o. p. s.
104 NRZP ČR

O
121 Občanské sdružení Kaleidoskop
199 OBRAZ - Obránci zvířat
41 Organizace pro pomoc uprchlíkům
195 Otevřeno
184 Oživení o.s. / program Bezkorupce
165 OZP Akademie z.ú.

P
211 Permakultura (CS)
72 Persefona z. s.
75 Pestrá společnost, o.p.s.
38 Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s.
 (PROUD)
112 Pobytové rehabilitační a rekvalifi kační středisko  
 pro nevidomé Dědina o.p.s.
58 Pohoda - společnost pro normální život lidí s   
 postižením, o.p.s.
90 Poradna pro integraci
39 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
45 Prague Pride
150 Prázdninová škola Lipnice, z. s.
56 Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
122 Principy Montessori v péči o seniory
124 proFem, o.p.s.
31 Propolis z.s.
97 Proxima Sociale o.p.s.
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R
23 RADKA z. s.
113 Restart Shop
125 Rett Community
128 ROSKA PRAHA
S
66 Salinger, z.s.
201 Šance zvířatům, z.s. 
144 SANEK Ponte o.s.
102 SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské  
 mozkové obrně, z. s
143 SEBESPOLU
 Škoda
132 Smíšek
94 Sociální klinika
98 SozialMarie - Prize for social innovation
46 Spiralis
55 SPMP-Spolek pro podporu lidí s mentálním   
 postižením v ČR, Praha-sever
77 Společnost „E“ /Czech Epilepsy Association, z.s.
63 Společnost pro pomoc při Huntingtonově 
 chorobě, z.s.
79 Společnost pro ranou péči 
158 Spolek Političtí vězni.cz
135 Spolek pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii
80 Spolek SFinga
176 Step by Step ČR
109 Středisko NRP
34 Students for Liberty
85 Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
5 SVĚTLO PRO SVĚT
198 Svoboda zvířat
40 SvobodaUčení.cz

T
221 Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář
196 Tamjdem, o.p.s.
25 Tanec Praha
149 Tosara
206 Toulcuv dvur, z.s.
18 TRK z.s.
60 Tyfl oservis, o.p.s.

U
180 Uctujemeneziskovky.cz
116 Unie porodních asistentek (UNIPA)
127 Unie Roska
20 Unijazz
22 USE-IT Prague
147 Ústav metodiky první pomoci

V
174 Velký vůz Sever
225 Velvyslanectví USA v České republice
111 VIGVAM poradna
28 Vlastní cestou
 Vodafone
62 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

W
173 W-CARP CZ
159 Wikimedia Česká republika
89 Willík - spolek pro Williamsův syndrom

Y
30 YMCA Praha
160 yourchance o.p.s.

Z
139 z.s. InternetPoradna.cz
48 Zastoupení Evropské komise v České republice 
71 Židovská obec v Praze
101 Život 90
32 Život trochu jinak, z. s.
208 Zvonečník, z.s.
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