
PARTNERSTVÍ
S NADAČNÍM FONDEM AVAST



Vážení přátelé,

těší nás, že můžeme v roce 2016 podpořit vaši práci a poslání. Jsme rádi, že 
jsme spojováni s vašimi aktivitami, výstupy a akcemi. Výsledky a přínos naší 
spolupráce budeme prezentovat členkám správní rady NF AVAST, našemu za-
kladateli a hlavnímu dárci společnosti AVAST Software s.r.o., jejím vlastníkům, 
zahraničním partnerům, uživatelům a zaměstnancům, kteří se na vaší podpoře 
výrazně podíleli. 

Proto vás také  žádáme o zpracování průběžného a závěrečného reportu o rea-
lizaci projektu a dodržování pravidel vizibility Nadačního fondu AVAST.

Děkujeme za spolupráci!

Vizibilita NF AVAST

Po našich partnerech žádáme, aby nás prezentovali způsobem, který je pro jejich  
práci přirozený a odpovídá rozsahu naší podpory. Logo nadačního fondu ve všech potřeb-
ných formátech je ke stažení na http://nadacnifond.avast.cz/kdo-jsme.
 
Prosíme, abyste všechny výstupy, ve kterých je naše spolupráce prezentována,  posílali na 
adresu halova@avast.com, a to před jejich zveřejněním. Děkujeme!



Reportování o podpoře

Každý partner NF AVAST odevzdává k 31.1.2017 report o využití nadačního příspěvku 
včetně vyúčtování elektronicky přes systém Flexi Grant s využitím stejných přístu-
pových údajů jako při psaní žádosti (https://avastfoundation.flexigrant.com).

 Závěrečný report – partneři s projekty ukončenými k 31.12. 2016.

 Průběžný report – dlouhodobí partneři a partneři s projekty realizovanými do roku 2017  
 (včetně těch, kteří začnou čerpat až v roce 2017).
  

Systémem Flexi Grant budete vyzváni k vyplnění těchto údajů:

 
 Popište, jaký měla podpora NF AVAST hlavní přínos pro vaši práci.
 
 Stručně popište, jak se lišila realizace od původního záměru obsahově i finančně.
 
 Popište, jak a kde jste prezentovali podporu NF AVAST.

 Zašlete 3 - 5 fotografií z projektu s popisky (samostatné fotografie v min. 
 rozlišení 1MB).

 Napište 1 - 2 krátké příběhy z námi podpořeného projektu. Preferujte příběhy vhodné 
 k  případnému uveřejnění.
 
 Finanční vyúčtování – vyplňte tabulku xls a vložte ji zpět do systému Flexi Grant jako   
 přílohu.

Případné dotazy a připomínky směřujte prosím na adresu granty@avast.com.
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