
  

 

Semináře pro zájemce o příspěvek z 12. ročníku 
sbírkového projektu Pomozte dětem! 
 
Vážení žadatelé o příspěvky, 
pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) – sbírkového projektu 
Pomozte dětem! Vás zvou na semináře k pravidlům a podmínkám výběrového řízení 12. 
ročníku Pomozte dětem! Cílem semináře je posílit kvalitu předkládaných projektů 
a poskytnout efektivní formou všem žadatelům možnost zodpovězení individuálních 
dotazů. Veřejné výběrové řízení 12. ročníku vyhlašujeme 17. května 2010. 
Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů nebudeme poskytovat mimo tyto semináře 
osobní konzultace k Vašim projektovým záměrům!  
 
Kapacita seminářů je omezena! 
Vyberte si místo a termín a svoji účast potvrďte e-mailem na adrese: 
pomoztedetem@nros.cz. (Do e-mailu prosím uveďte také telefonní kontakt). 
 

Datum a čas konání Město Místo konání 

24. 5. 2010   13 – 16 hod. Praha 
Schneider Electric CZ, s.r.o., Palác Karlín, Thámova 13, 
Praha 8 

25. 5. 2010   10 – 13 hod. 
KAPACITA NAPLNĚNA!!! 

Praha 
Schneider Electric CZ, s.r.o., Palác Karlín, Thámova 13, 
Praha 8 

26. 5. 2010  13 – 16 hod. Brno 
ČT Brno, Jezuitská 7 (studio Typos), 
zasedací místnost U křížku 

27. 5. 2010  10 – 13 hod. Brno 
ČT Brno, Jezuitská 7 (studio Typos), 
zasedací místnost U křížku 

31. 5. 2010 10 – 13 hod. 
KAPACITA NAPLNĚNA!!! 

Praha 
Pražská plynárenská a.s, Národní 37-38,  
Praha 1, Salónek PPAS č. 3, 1.patro vpravo 

 
Semináře budou probíhat vždy stejným způsobem. V první polovině semináře budou prezentovány informace o podmínkách 
výběrového řízení a v druhé polovině se budeme věnovat dotazům účastníků a individuálním konzultacím. Doporučujeme 
účastníkům semináře stáhnout si z webových stránek Pomozte dětem! všechny materiály k veřejnému výběrovému řízení 
před vlastní účastí na semináři a pročíst si je, případně si je vytisknout. Balíček výše uvedených dokumentů je k dispozici na 
www.pomoztedetem.cz v menu STÁHNĚTE SI – Žadatelé. 
 
Seminář je zpoplatněn částkou 50 Kč za osobu. Poplatek se bude hradit v hotovosti v místě konání semináře. Po zaplacení 
obdrží účastníci potvrzení o úhradě.  
Upozornění: V případě malého zájmu o některý z termínů si NROS vyhrazuje právo seminář v tomto termínu zrušit. 
Zájemcům bude doporučen seminář v jiném termínu.  
 
Kontakt: 
Andrea Matoušková, koordinátorka projektu – 227 217 252 
Lenka Marečková, grantová koordinátorka – 227 217 254 
pomoztedetem@nros.cz 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
Jelení 15/196, 118 00  Praha 1 
Tel.: 227 217 211, fax: 227 217 217 
www.nros.cz; www.pomoztedetem.cz 
 
 

Děkujeme společnostem Schneider Electric CZ E.ON Česká republika, s.r.o. a České televizi Brno za poskytnuté zázemí 
  

 


