
Seznam podpořených a rezervních žádostí o grant: 

Podpořené žádosti o grant 

Číslo žádosti  Název žadatele  Název projektu 

OBLAST A: Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací 

ZD-MGS3-034 PARENT PROJECT, z.s. 
Profesionalizace 
a restrukturalizace spolku 
PARENT PROJECT 

ZD-MGS3-028 České ILCO, z.s. 
České ILCO, z.s. - ANO, MY 
MŮŽEM! 

ZD-MGS3-011 Toseví z. s. Chceme u toho být, to se ví! 

ZD-MGS3-031 
Studio 27 - zaostřeno na duši, 
z.s. 

Studio 27 představuje 
pacientské hnutí peerů 

ZD-MGS3-004 
Unie ROSKA – česká MS 
společnost, z. s. 

Přenos znalostí a zkušeností 
mezi pobočnými spolky 
a mezinárodní networking 

ZD-MGS3-024 
Společnost pro 
mukopolysacharidosu, z. s. 

Pomozme jim žít a zemřít 
doma 

ZD-MGS3-023 SMÁci, z. s. 

Zlepšení úrovně péče 
o pacienty s SMA ve 
zdravotnických zařízeních 
a rozšíření služeb pacientské 
organizace 

ZD-MGS3-042 
Česká asociace pro vzácná 
onemocnění z.s. 

Edukační centrum pro vzácná 
onemocnění 

ZD-MGS3-021 

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením 
v České republice, z.s. 

Pevná síť podpory 

ZD-MGS3-005 

CEREBRUM – Asociace osob po 
získaném poškození mozku, 
z.s. 

Profesionalizace činnosti 
CEREBRA vedoucí k edukaci 
laické i odborné veřejnosti a ke 
zvýšení úrovně péče o osoby 
po získaném poškození mozku 

ZD-MGS3-043 LÍP A SPOLU, z.s. Pomáhejme lépe 

ZD-MGS3-019 
Revma Liga Česká republika, 
z.s. 

Stabilizace a profesionalizace 
spolku Revma Liga Česká 
republika, z.s. 

ZD-MGS3-012 
Sdružení mladých sklerotiků, 
z.s.  

Profesionalizace Sdružení 
mladých sklerotiků, z.s. 

OBLAST B: Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských 
organizací nebo jeho vybrané části  

ZD-MGS3-016 
Česká společnost AIDS pomoc, 
z.s. 

Vznik a rozvoj Národní 
asociace pacientských 
organizací (NAPO) 

ZD-MGS3-039 DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s. 
Vznik a udržitelná činnost 
Aliance pacientů s diabetem 
ČR 

 

 

 

 



Rezervní žádosti o grant 

Číslo žádosti  Číslo žádosti  Číslo žádosti  

ZD-MGS3-040 
Český občanský spolek proti 
plicním nemocem 

Vznik nových pracovních pozic 
a profesionalizace činnosti 
ČOPN 

ZD-MGS3-008 Achilleus z. s. 
Posílením personálních kapacit 
k rozvoji Achillea 

ZD-MGS3-030 Popálky o.p.s. Rozvoj pomoci popáleným v ČR 

ZD-MGS3-014 Jdeme Autistům Naproti z.s. 
Profesionalizace pacientské 
organizace Jdeme Autistům 
Naproti 

ZD-MGS3-044 Dobré místo, z.s. 
Aktivizace lidi s vážným 
duševním onemocněním 

 


