
Jak se mění přístup českých 
firem k dobročinnosti 
a filantropii

Filantropie v Česku
Pětadvacítka nejlepších 
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Vy rozhodujete,
my pomáháme

Naše výsledky za 6 kol grantového programu:

3 441 23220000 Kčpřihlášených
projektů

20,7 mil. zákaznických
hlasů1 080 projektů jsme

podpořili

jsme celkem
darovali

my pomáháme
Protože pomáhat
komunitám
je v naší DNA

Více na itesco.cz/pomahame.
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Filantropie se v Česku posou-
vá do nového rozměru. Je 

propracovanější a ucelenější. 
Firmy rády říkají, že jsou 

udržitelné, tedy nejenže při-
spívají, ale celkově se chovají 

eticky a přátelsky. 

10
Rozhovor
Ačkoliv jsme v rozvoji 
filantropie na dobré cestě, 
řadu věcí děláme příliš 
složitě, říká Martin Giertl, 
zplnomocněnec slovenské 
vlády pro rozvoj občanské 
společnosti.

14
Žebříčky

Pětadvacítka nejlepších 
firemních a nefiremních 

nadací a nadačních fondů 
podle příspěvků rozdělených 

v loňském roce. 20
Příklad z praxe
Nadační fond Energetika – 
pomoc v nouzi je 
ukázkovým příkladem 
projevu společenské 
zodpovědnosti firmy vůči 
vlastním zaměstnancům. Už 
dvaadvacet let pracuje v jeho 
vedení Marie Kulhavá.

Zahraniční projekt
Afričtí albíni se potýkají 
kromě jiných problémů 

i s častým výskytem rakoviny 
kůže. S tím se jim rozhodla 

pomoci skupina českých 
dobrovolníků. 

24

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po  roce vám ve  spolupráci s  mediálním 
domem Economia opět přinášíme čerstvá 
data a  informace o  stavu českých nadací 
a  fondů, o  trendech v  dárcovství a  novin-
kách v dobročinných projektech. A k tomu 
slavíme významné výročí – 30 let svobody, 
30 let od znovuzrození novodobé české ob-
čanské společnosti. Mohli bychom se ohlí-
žet zpátky a  bilancovat  – pokud mám ale 
mluvit za sebe, zajímají mě hlavně výhledy 
do  budoucnosti, možnosti a  příležitosti, 
které nyní veřejně prospěšný sektor má. 
Doba není jednoduchá. Ve světě sledujeme 
příklon k individualizaci, společností rezo-
nuje populismus a nabídka snadných řeše-
ní čehokoliv, jsme zahlceni nejrůznějšími 
informacemi, vnímáme krizi v oblasti kri-
tického myšlení, existují fake news a trollí 
farmy. Hodnoty jako pravda a  láska jsou 
označovány za slabost, a to dokonce od čel-
ných zástupců státu. Neziskovky a veřejně 
prospěšné aktivity jsou opatřeny nálepkou 
parazitů a musí dennodenně, navíc ke  své 
společensky důležité práci, obhajovat sa-
motnou svojí existenci. 
Naštěstí je zde řada lidí, již podstatu věci 
chápou. Uvědomují si, že lhostejnost ni-
kam nevede, že zajímat se o svoje okolí mají 
jak jednotlivci, tak firmy. Díky tomu u nás 
úspěšně funguje mnoho projektů s  pozi-
tivním dopadem na společnost, ať už inici-
ovaných soukromými subjekty, podniky, 
tak třeba také významnými osobnostmi, 
novodobými mecenáši. K  tomu se přidává 
technologický pokrok, který umožňuje čím 
dál větší rychlost a snadnost dárcovství, ale 
také lepší přístup k  informacím a podporu 
transparence. To vše jsou příležitosti, na kte-
rých se dá stavět a pracovat na dalším rozvo-
ji fungující občanské společnosti. 
Altruismus a snaha podpořit potřebné jsou 
v nás. Věřím, že většina lidí chápe, že svět 
začíná za  hranicemi našich domácností, 
a jsem si jistá, že součástí lidské podstaty je 
myslet na ostatní a pomáhat.
Děkuji všem, kteří nejste lhostejní.

 obsah  editorial 
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V kurzu jsou udržitelnost 
a dárcovské textovky

FoTo: ČEZ

Energetici z Jaderné elektrárny Dukovany 
pomáhali s rozvodem elektřiny do zahradního 
domku v charitním stacionáři Úsměv v Třebíči.
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Pořádat firemní dobročinné akce už není 
v  módě. Podniky, které se věnují prospěš‑
né činnosti, o  sobě mnohem raději říkají, 
že se chovají udržitelně. Je to mnohem širší 
a komplexnější chování a neznamená to jen, 
že firma jednou za čas pošle peníze na něja‑
ký dobročinný projekt. Udržitelný přístup 
k podnikání je celá filozofie chování podni‑
ku a znamená to téměř vše od ekologických 
vylepšení přes etický přístup k zaměstnan‑
cům a dodavatelům až po podporu jednot‑
livých prospěšných akcí. Právě udržitelnost 
je jedním z hlavních trendů v české firemní 
filantropii posledních let. 
„V poslední době firmy rády a nahlas říkají, 
že nedělají filantropii, ale chovají se udrži‑
telně. Neměly by však toto tvrzení používat 
jako vlastní alibi, že neinvestují do společ‑
nosti, ve které působí a kde generují zisk. Je 
fakt, že slovo filantropie někdy může znít 
až archaicky a laik by si pod ním mohl před‑
stavit nějakou almužnu nebo bezmyšlenko‑
vité rozdávání peněz potřebným,“ říká Filip 
Vrbický, ředitel Nadace Bona a  šéf výkon‑
ného výboru Fóra dárců, které zastřešuje 
firemní i nefiremní dárce v Česku. 
Dalším výrazným trendem je propojová‑
ní jednotlivých prospěšných aktivit firem 
a  také pořádání akcí v  regionech mimo 
Prahu. Firmy mnohem častěji podporují 
například komunitní projekty v místě, kde 
podnikají. „Je to proto, že se do nich mohou 
zapojit zaměstnanci, třeba dobrovolnicky, 
ale také zákazníci, dodavatelé a  podobně. 
Dobrým příkladem jsou třeba zaměstna‑
necké sbírky, které jsou pořád na vzestupu,“ 
dodává Vrbický. 

Sociální odpovědnost je promyšlenější
Stejně tak je důležitým trendem posled‑
ních let propojování dobročinných aktivit 
s odborníky. O přidělení prostředků na ve‑
řejně prospěšné a dobročinné projekty čím 
dál méně rozhodují lidé z marketingových 
oddělení firmy, ale firma raději naváže spo‑
lupráci se zkušenou nadací nebo fondem, 
který tématu rozumí a peníze rozdělí tak, 
jak je skutečně třeba. 
Firmy mají v posledních letech také mno‑
hem lépe propracované strategie. „Dříve 

CSR aktivity nijak strategicky neplánovaly. 
Byly mnohdy nahodilé a  tomu odpovídalo 
i alokování peněz z CSR rozpočtu. Často šlo 
o ad hoc neplánované výdaje, které pokrý‑
valy aktivity, jež se v průběhu roku objevi‑
ly,“ popisuje Vrbický. 
V  době ekonomické krize od  roku 2008 
došlo k  výraznému utlumení prospěšných 
aktivit. Firmy v hospodářské nejistotě své 
CSR rozpočty zcela zmrazily, odstřihly 
i řadu dlouhodobých činností bez náhrady 
a vyčkávaly, jak se situace vyvine. „V pokri‑
zovém období veškeré tyto aktivity znovu 
startovaly jen velmi pomalu, ale hlavně už 
byly podstatně provázanější, více strategic‑
ky zacílené a firmy začaly čím dál více sle‑
dovat i jejich dopady, a to nejen ty mediální. 
A to je dobře,“ shrnuje Vrbický.

Lidé loni přes mobil poslali 38 milionů
Výrazným trendem současného dárcovství 
jsou také dárcovské textové zprávy, takzva‑
né DMS. Za loňský rok Češi darovali s mobi‑
lem v ruce více než 38 milionů korun, což je 
o 13 milionů více, než byl průměrný výnos 
roky předtím. Pro letošní rok experti Fóra 
dárců odhadují SMS dary ve výši 41 milio‑
nů. 
Jedním z důvodů, proč se dárcovským ese‑
meskám tak daří, je velká inovace, která 
přišla v roce 2017. Tehdy se celkově změnil 
systém posílání zpráv a umožnil drobným 
dárcům posílat takzvané DMS ve více ceno‑
vých hladinách. Kromě klasických třiceti‑
korunových také šedesátikorunové a deva‑
desátikorunové. Lidé navíc mohou posílat 
i takzvanou trvalou dárcovskou SMS. Stačí 
jedno zadání a  jejich dar obdrží nezisková 
organizace pravidelně každý měsíc. Celkem 
Češi prostřednictvím dárcovských SMS po‑
slali za 13 let více než 21 milionů zpráv a da‑
rovali tak téměř 530 milionů korun. 
Nejúspěšnějším projektem za  posledních 
pět let je dárcovská SMS pro projekt Svět‑
luška Nadačního fondu Českého rozhlasu. 
Během let 2012 až 2016 obdržela více než 
1,16 milionu DMS, tedy přes 33 milionů 
korun. Nejúspěšnější DMS televizní akcí 
za posledních pět let byl pořad Star Dance 
pro Paraple v listopadu 2015. Diváci poslali 

Filantropie se v Česku posouvá do nového rozměru. Je propracovanější 
a ucelenější. Firmy rády říkají, že jsou udržitelné, tedy nejen že přispívají, 
ale celkově se chovají eticky a přátelsky. V žebříčku nejlepších nadací 
a fondů se nejvýše umístili Dobrý anděl a nadace ČEz. Mezi Čechy také 
velmi stoupá obliba DMs, tedy darování pomocí textových zpráv. 

▶ Zuzana Keményová ◀



 Téma 

6  pro byznys  

pro Paraple během pořadu téměř 160 tisíc 
textovek.
Češi nyní posílají DMS ve vyšších cenových 
hladinách než dříve a zároveň více využívají 
trvalých DMS příkazů. Nejčastěji mobilem 
posílají peníze na pomoc nemocným a han‑
dicapovaným lidem, dále na pomoc dětem, 
mladým lidem a rodinám a na třetím místě 
jako reakce na humanitární katastrofy. 
Celkem šlo v roce 2018 na veřejně prospěšné 
účely osm miliard korun. Z toho individuál‑
ní dárci věnovali 1,9 miliardy, firmy 3,9 mi‑
liardy a nadace a fondy poslaly 1,7 miliardy. 
Zbytek peněz vynesly veřejné sbírky. 

Dobrý anděl pomohl i rodině 
z Plzeňska
Fórum dárců také každoročně sestavuje 
žebříček nejštědřejších nadačních fondů, 
kterému tradičně vévodí Dobrý anděl, nezis‑
kovka, již spoluzaložil podnikatel a filantrop 
Petr Sýkora. Dobrý anděl pomáhá rodinám 
s nemocnými dětmi pravidelným měsíčním 
příspěvkem ve  výši několika tisíc korun. 
Unikátnost systému spočívá v  tom, že veš‑
keré darované peníze se dostanou všechny 
a  beze zbytku potřebným, nic neuvázne 
v neziskovce. Její provoz totiž dotují spolu‑
zakladatelé a další filantropové. Dobrý anděl 
loni rozdal téměř 193 milionů korun. 
Z finančních darů rodiny platí léčbu svých 
dětí i běžný chod domácnosti, protože kvů‑
li nemoci svého dítěte musí často přerušit 
zaměstnání. Dobrý anděl už pomohl napří‑
klad manželům z  Plzeňska, rodičům tříle‑
tého Viléma. Chlapec se potýká s  dětskou 
mozkovou obrnou, která mu postihla všech‑
ny končetiny. Trápí ho epilepsie, má posti‑
ženy zrakové nervy obou očí a špatně slyší 
na jedno ucho. „Jak roste, potýká se čím dál 
více se spasticitou (zvýšené svalové napětí, 
pozn. red.) svalstva končetin a skoliózou pá‑
teře. Pravidelné rehabilitace mu pomohou 
ulevit mimo jiné i od bolesti. Každý měsíc 
nám chodí finanční příspěvky od lidí, které 
ani neznáme. Ta pravidelnost nám přináší 
určitý pocit jistoty, že dlouhodobou péči 
o Vilémka nějak zvládneme. Jsme za ni moc 
vděční,“ říká jeho matka Karolína. 

Nadace ČEZ spustila dobročinné 
odběry krve
Dalším z úspěšných je Nadace ČEZ, která se 
v pomyslném žebříčku umístila na druhém 
místě a  rozdala téměř 186 milionů korun. 
Nejoblíbenější akcí pro zaměstnance je spo‑
lečný projekt Skupiny ČEZ a  Nadace ČEZ, 
předvánoční zaměstnanecká sbírka Plníme 
přání, myslíme na druhé. Té se každoročně 
účastní stovky zaměstnanců. Výjimečnost 
tohoto projektu spočívá v tom, že se zaměst‑
nanci zapojují i  do  rozhodování, komu se 
bude přispívat. „Nejprve posílají tipy na lidi 
či rodiny, které se ocitly v těžké životní si‑
tuaci a potřebují pomoc druhých. Z došlých 

nominací pak Nadace ČEZ vybere několik 
desítek těch, kteří splní grantové podmínky. 
Jejich příběhy si mohou zaměstnanci přečíst 
na intranetu a podle vlastních preferencí je 
podpořit libovolnou finanční částkou,“ popi‑
suje mluvčí firmy Alice Horáková. 
V loňském ročníku Plníme přání se podaři‑
lo vybrat historicky nejvyšší částku. Zapo‑
jilo se téměř 1500 zaměstnanců, kteří dali 
dohromady téměř dva a půl milionu korun. 
Nadace ČEZ tuto částku navíc zdvojnásobi‑
la téměř na pět milionů. Potřebnou finanční 
podporu tak dostalo celkem 79  rodin. Pe‑
níze putovaly nejčastěji na  nákup nejrůz‑
nějších kompenzačních pomůcek (invalidní 
vozíky, zvedáky, speciální kola pro handi‑
capované), rehabilitační a rekondiční poby‑
ty či osobní asistenci.
Další aktivitou, kterou společnost ČEZ uspo‑
řádala poprvé letos na jaře, je darování krve 
přímo na pracovišti. „Akce vznikla na pod‑
nět jednoho z našich zaměstnanců a setkala 
se s velmi pozitivním ohlasem. Zdravotníci 
z  Ústřední vojenské nemocnice odebrali 
během dopoledne krev celkem 48 energeti‑
kům, z toho čtyřicet lidí se rozhodlo darovat 
poprvé,“ upřesňuje Alice Horáková. 
Historicky první odběr na centrále v Praze 
tak znamenal 21 litrů krve pro nemocnici. 
„Pro velký zájem akci opakujeme i  letos 
na podzim. Zároveň uvažujeme o možnosti 
zavést tuto tradici i na našich dalších praco‑
vištích,“ plánuje Horáková.

Dobrý anděl pomohl napří-
klad manželům z plzeňska, 
rodičům tříletého Viléma. 
Chlapec se potýká s dětskou 
mozkovou obrnou, která mu 
postihla všechny končetiny.

nadace ČEz uspořádala 
na jaře darování krve přímo 
na pracovišti. zdravotníci 
z Ústřední vojenské nemocni-
ce odebrali během dopoledne 
krev celkem 48 energetikům.

FoTo: Dobrý aNDěL
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Neziskovkám ztrpčují život 
dezinformace
Nedá se ale říci, že by na české filantropické 
scéně vše jen dokonale klapalo. Neziskovky 
v Česku se stejně jako většina dalších čes‑
kých i  světových institucí potýkají s  dez‑
informacemi šířenými v  on‑line prostředí. 
Na  jejich pověsti jim často dělají škraloup 
takzvané fake news, tedy lživé zprávy. 
S  nimi se potýkal například mezinárodní 
Unicef, tedy dětský fond OSN. Bloger Jaro‑
slav Větvička zveřejnil článek, kde pouka‑
zuje na přelidněnost některých částí světa, 
mimo jiné Afriky. „Loni nám začaly chodit 
ve  větší míře negativní reakce, které pou‑
kazovaly na nutnost omezování porodnosti 
v Africe. Byla to polemika k našim globál‑
ním programům, které snižují úmrtnost 
dětí, ve stylu ‚vy je zachráníte a oni se roz‑
množí, takže jich bude příliš‘,“ popisuje ře‑
ditelka českého Unicefu Pavla Gomba. 
Článek byl chybně připisován známému 
botanikovi Václavu Větvičkovi, což mu při‑
dalo na vážnosti. „Autorita RNDr. Větvičky 
tak dodává informacím ve  článku důvěry‑
hodnost a  slouží jako dobré zdůvodnění 
toho, proč by se nemělo vůbec pomáhat. 
Lidem, kteří nám posílali řetězový e‑mail 
údajně sepsaný botanikem Větvičkou, jsme 
odpovídali a  kauzu jsme jim vysvětlovali. 
Na vysvětlení jsme zpravidla již neobdrželi 
žádnou odpověď. Některým z pisatelů jsme 
i volali,“ vzpomíná Gomba. 

FoTo: ČEZ

» Neziskovky 
v Česku se 
stejně jako 
většina 
dalších 
českých 
i světových 
institucí 
potýkají 
se lživými 
informacemi 
šířenými 
v on-line 
prostředí. «

Na  lživé zprávy narazila i  Charita Česká 
republika, která organizuje každoroční 
Tříkrálovou sbírku. Na  jaře 2014 se začal 
v  internetové poště lavinovitě šířit chytla‑
vý spam. Jakýsi vinař přivezl do  Prahy 
zásilku moravského vína a předal ji objed‑
nateli před hotelem Kampa. V  sálu toho 
hotelu pod dozorem úřednic z  pražského 
magistrátu právě probíhalo rozpečeťování 
pokladniček Tříkrálové sbírky. „Ten muž 
si však spojil tyto dvě nijak nesouvisející 
skutečnosti a komusi popsal svůj údiv nad 
tím, že přivezl zásilku vína, kterým Charita 
ČR bujaře oslavila výnos Tříkrálové sbírky. 
A adresát si kamarádovo psaní samozřejmě 
nenechal pro sebe a dopis se začal lavinovi‑
tě šířit elektronickou poštou,“ líčí Jan Ou‑
lík, mluvčí Charity ČR.
Lež byla tak nakažlivá, že i několik Oulíko‑
vých dlouholetých přátel se jej ptalo, co je 
pravdy na dopise, který od svých známých 
dostali do  e‑mailu. „Nezbývalo než trpěli‑
vě vysvětlovat, že ty věci spolu nesouvisí. 
Majitelem hotelu je pražská Charita, proto 
probíhalo sčítání právě tam a  museli by‑
chom být opravdu padlí na hlavu, abychom 
tak bláznivé věci dělali. To zabralo,“ shrnuje 
Oulík. Dodává, že neziskovky by měly s ta‑
kovými útoky počítat a připravit se na ně. 
„Když se něco takového stane, je vhodné 
se k problému postavit čelem. Vysvětlovat, 
vysvětlovat a zase vysvětlovat. Lepší řešení 
asi není,“ radí Oulík.



S
kupina ČEZ se už před několika lety
posunula od konceptu společensky od-
povědných aktivit k mnohem širšímu
pojmu udržitelného rozvoje. Vnímá ho
jako růst, který naplňuje současné spo-

lečenské potřeby a zároveň chrání potřeby budou-
cích generací. Udržitelnost pro ni v praxi zname-
ná každodenní prosazování rovnováhy mezi eko-
nomikou, sociálním a společenským hlediskem
života a životním prostředím.

Začátek procesu
Význam a velikost Skupiny ČEZ vyvolávají řadu
očekávání nejen ze strany obchodních partnerů
a zaměstnanců, ale především od veřejnosti. Ener-
getika je odvětví, které má velký vliv na české
a evropské hospodářství, na své okolí, na životní
prostředí i na budoucnost.

Rozhodnutí chovat se udržitelně je pouze za-
čátkem dlouhodobého procesu. Pokud to firma
myslí skutečně vážně, čeká ji spousta práce. Stejně
jako v jiných oblastech je potřeba definovat si cíle,
zvolit vhodnou strategii pro jejich dosažení, za-
komponovat je do svých procesů, nastavit pravidla
vyhodnocování a pravidelně kontrolovat, jak se
daří cíle naplňovat.

Skupina ČEZ se v České republice řídí strategií
udržitelného rozvoje s názvem Energie pro bu-
doucnost. Tvoří ji pět dlouhodobých strategických
priorit (zajistit udržitelný provoz, být dobrým
partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům,
umožnit transformaci energetiky a nastartovat
motor inovací), které se dále větví do jednotlivých
programů.

Být doBrým partnerem
V rámci této strategické priority Skupina ČEZ vy-
tváří a udržuje dobré vztahy nejen se svými za-
městnanci, ale také s místními komunitami, veřej-
nou správou a samosprávou, dodavateli, vzdělávacími institucemi,
neziskovými organizacemi a ostatními externími spolupracovníky.
Vzhledem k rozložení provozů ctí zásadu „Pomáháme tam, kde pů-
sobíme“. Cítí se tak součástí běžného života v jednotlivých regio-
nech a vnímá, jak moc je aktivní podpora a pomoc důležitá. Formou
sponzoringu, firemního dárcovství a prostřednictvím Nadace ČEZ

dlouhodobě podporuje projekty ve svém okolí, například z oblasti
vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, rozvoje
infrastruktury a komunitního života.

Klíčovým partnerem v těchto aktivitách je právě Nadace ČEZ,
jedna z prvních firemních nadací v České republice, která vznikla
už v roce 2002. Díky široké škále podporovaných projektů, napří-

OdpOvědné pOdnikání je téma, které Stále více rezOnuje v evrOpě
i v čeSké SpOlečnOSti. energetické firmy typu čez byly pOd
příSným dOhledem zákOnOdárců vždy, čím dál více Se ale O tO,
jakým způSObem pOdnikají, zajímá i širší veřejnOSt a SamOtní
zaměStnanci. klíčem k úSpěchu je dO aktivit udržitelnéhO rOzvOje
zapOjit Obě jmenOvané Skupiny.

Skupina ČEZ do aktivit udržitelného
rozvoje zapojuje i zaměstnance
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a d v e r t o r i a l

klad výstavby dětských a sportovních hřišť, budování bezpečných
přechodů, výsadby zeleně a podpory regionů, si vydobyla v nezisko-
vém sektoru dobré renomé a uznání. Z výzkumů ČEZ vyplývá, že
patří k nejznámějším nadacím v Česku. Každoročně podpoří stovky
projektů v celkové hodnotě desítek milionů korun.

Pomoci může každý
V České republice patří Skupina ČEZ k významným zaměstnavate-
lům: má přes 22 tisíc pracovníků. A právě zaměstnance se dlouho-
době snaží do aktivit udržitelného rozvoje aktivně zapojovat. Mo-
hou se například zúčastnit firemního dobrovolnictví, přispět do za-
městnanecké sbírky, podpořit neziskové organizace nákupem vý-

robku z chráněné dílny nebo pomoci organizaci, kde se sami anga-
žují, při získání financí od Nadace ČEZ. Cílem je nabídnout zaměst-
nancům takové množství dobrovolnických aktivit, aby se jich zapo-
jilo co nejvíc. Někomu vyhovuje darovat peníze, jiný raději nabídne
svůj čas, případně fyzickou pomoc. Skupina ČEZ si váží jak dobro-

volníků, kteří pomáhají dlouhodobě, tak těch, kteří se k to-
mu odhodlají jednorázově. Zároveň se v rámci programu
firemního dobrovolnictví snaží reagovat na aktuální problé-
my. Letošní kůrovcová kalamita, která na řadě míst zdevas-
tovala lesy, například Skupinu ČEZ inspirovala k tomu, aby
se podzimní dobrovolnické dny zaměřily právě na výsadbu
nových stromů. Pozitivní reakce zaměstnanců potvrdila, že
je to cesta správným směrem.

Do udržitelných aktivit ovšem zapojuje ČEZ nejen za-
městnance, ale také širokou veřejnost. K tomu už několik let
slouží mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Její uživa-
telé mají možnost sami si určit, které projekty prostřednic-
tvím Nadace ČEZ chtějí podpořit. Body pro vybranou orga-
nizaci přitom sbírají při sportovních aktivitách. Lidé tak po-
máhají pohybem nejen sobě k lepšímu zdraví, ale zároveň se
jejich motivací stává pomoc druhým.

Cílem je nabídnout zaměstnancům
takové množství dobrovolnických aktivit,
aby se jich zapojilo co nejvíc.
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Neziskovky jsou 
i 30 let po revoluci 
pojistkou demokracie

Česko by se s ohledem 
na neziskový 
sektor mohlo 
v mnohém inspirovat 
na slovensku. Díky 
speciálnímu úřadu 
pro rozvoj občanské 
společnosti se tam 
například podařilo 
zjednodušit spolupráci 
nevládních organizací 
se samosprávami 
a státní správou.

Foto: hn – tomáš škoda
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my i  financování a  neziskové organizace 
tam mají dlouhou kontinuitu. Slovensko je 
ale stále transformující se země, která po
řád dobíhá západní demokratickou civiliza
ci. A pro takový stav je důležité, že existuje 
speciální úřad, který tuto agendu zastřešu
je. Jsem přesvědčen, že i díky tomu se nám 
na Slovensku podařilo udělat ohromný po
sun. Kolegové z Česka mi často říkají, že by 
podobnou instituci také uvítali. Ale český 
neziskový sektor celkově funguje jinak a má 
odlišný model právní i ekonomický.

Čím se tedy oba systémy liší?

Třeba tím, že na Slovensku máme specific
ký model asignací. To znamená, že fyzická 
nebo právnická osoba může část daní, kte
ré by jinak šly státu, poskytnout vybrané 
neziskové organizaci. Ta musí být registro
vaná a  splnit určité podmínky. V  součas
né době je příjemcem asignací asi 12 tisíc 
nevládních organizací z celkových 60 tisíc. 
Asignace přitom nejsou soukromým, ale ve
řejným příjmem, protože by jinak skončily 
ve státním rozpočtu. Tím, že u nás funguje 
tento princip, není tak silné tradiční dár
covství a filantropie. Ale postupně se to vy
víjí a zájem Slováků o to, přispívat na dobro 
a podporovat neziskové organizace, roste.

A co naopak české a slovenské neziskovky 
spojuje?

Jak v  Česku, tak na  Slovensku vychází ne
vládní organizace ze  zákonů o  sdružování 
občanů. Po dlouhém období totality jsme to 
vnímali tak, že je potřeba, aby se lidé mohli 
svobodně sdružovat, konat, projevovat svůj 
názor, protože předtím nemohli. Už v prvním 
společném zákoně v  roce 1990 bylo přitom 
vymezení, že nevládní organizace smí dělat 
vše, jen ne to, co dělají politické strany a hnu
tí, a nesmí se věnovat podnikání. Legislativ
ní základ máme velmi kvalitní. Ale v  obou 
zemích byla tradice filantropie na  dlouho 
přerušena. A vývoj, kterým si občanská spo
lečnost prošla v západních zemích, nedoká
žeme dohnat naráz, ten musí přijít postupně.

Jaké výzvy neziskový sektor v našem regionu 
čekají?

Panuje tu velká rozdrobenost právních fo
rem nevládních organizací. Tam by mohlo 

Tradice dárcovství a  filantropie se v  Čes
koslovensku za  minulého režimu přerušila 
na 40 let. Podle Martina Giertla, zplnomoc
něnce slovenské vlády pro rozvoj občanské 
společnosti, se tento skluz stále nepodařilo 
dohnat. Z  historické zkušenosti vycháze
ly i  zákony, jež v  90. letech stavěly základ 
fungování nevládních organizací na  právu 
svobodně se shromažďovat, které lidé za ko
munismu neměli. „Náš přístup k neziskové
mu sektoru je jiný než v západních zemích. 
A nikdy tady ani nevládní organizace nebu
dou fungovat stejně jako třeba v Německu 
či Británii. Na Západě bychom se ale mohli 
inspirovat jednoduchými řešeními. Ačkoliv 
jsme v  rozvoji filantropie na  dobré cestě, 
řadu věcí děláme příliš složitě,“ říká Giertl.

Zplnomocněncem pro rozvoj občanské společ-
nosti jste pět let. Co se vám za tu dobu podařilo?

Náš úřad vznikl za  vlády bývalé předsed
kyně vlády Ivety Radičové a já v něm půso
bím od  roku 2014. Máme dvě hlavní agen
dy – rozvoj občanské společnosti a otevřené 
vládnutí. V rámci té první se nám podařilo 
především zjednodušit spolupráci nevlád
ních organizací se samosprávami a  státní 
správou. Nejsou to tak jen politici, kteří tvo
ří pravidla pro neziskovky, ale i ony samy se 
mohou podílet na nastavení celého systému. 
Občanská společnost je ale mnohem širší 
pojem, zahrnuje třeba i akademickou obec či 
církevní organizace. A my se snažíme o její 
rozvoj v tomto širším slova smyslu. 

A co děláte v rámci té druhé agendy?

Slovensko se v roce 2011 jako jedna z prvních 
zemí přihlásilo k  iniciativě Partnerství pro 
otevřené vládnutí, která vznikla za vlády ame
rického prezidenta Baracka Obamy. Tím jsme 
se zavázali podporovat otevřenost, transpa
rentnost, boj proti korupci a  větší zapojení 
občanů. A  to má na starosti náš úřad. Jsme 
také spoluautory Vize 2030, což je historicky 
první dokument, který shrnuje vizi Sloven
ska a staví na myšlence otevřeného vládnutí 
a na 17 cílech udržitelného rozvoje OSN.

Jak běžné je, že státy zřizují podobné úřady?

Není to moc obvyklé. Ale v západní Evropě 
ani podobný poradní orgán vlády nepotře
bují. Mají nastaveny legislativní mechanis

▶ Jana niedermeierová ◀

Martin Giertl (53)
zplnomocněnec vlády 
slovenska pro rozvoj 
občanské společnosti

▶ ve funkci zplnomocněnce 
působí od roku 2014. 

▶Předtím 20 let pracoval 
jako právník slovenské 
nadace Charty 77. 

▶v rámci různých 
mezinárodních programů 
získával v 90. letech 
zkušenosti ve Spojených 
státech, kanadě či velké 
Británii.

▶Je držitelem ceny EU‑US 
Civil Society awards for 
democracy.

▶vystudoval Právnickou 
fakultu Univerzity 
komenského v Bratislavě. 
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dojít ke  změně. A  co se týče financování, 
na Slovensku je třeba hledat podporu nejen 
formou asignace, ale také ze  soukromých 
peněz. Aby firmy napřímo ze  svých vlast
ních zdrojů podporovaly nejen nevládní or
ganizace, ale celou občanskou společnost. 
Zároveň je potřeba větší informovanost 
široké veřejnosti, aby se co nejvíce lidí za
pojilo do těchto aktivit. Řada Slováků stá
le vnímá nevládní organizace jen jako ty, 
které protestují. A  je důležité ukazovat, že 
zároveň vykonávají služby, které nezajišťuje 
stát ani samospráva, pomáhají s  těmi nej
základnějšími věcmi a mění věci k lepšímu. 
S  tím nám může pomoci například registr 
nevládních organizací, který u nás od ledna 
funguje.

Strávil jste hodně času v zahraničí. Čím se tam 
můžeme inspirovat?

Když jsem v  90. letech po  skončení školy 
chvíli pracoval ve státní správě a následně 
jako právník pro slovenskou Nadaci Char
ty  77, tak jsem byl velmi ovlivněn zkuše
ností ze  Spojených států, Velké Británie, 
ale i západní Evropy. A nejvíce se mi líbilo, 
že tam věci fungují jednoduše. Když spolu
pracujeme na některých projektech s part
nery z Rakouska, tak nechápou, proč u nás 
máme tolik právních forem nevládních or
ganizací. Ale to vychází zase z naší historic
ké zkušenosti a z toho, že jsme na všechno 
hledali řešení možná až moc složitě. Když 
jsem v  roce 1989 poslouchal jednoho čes
kého politika, který říkal, že brzy tady bu
deme žít jako ve Švýcarsku a koruna bude 
jako frank, přišlo mi to absurdní. Část mé 
rodiny žila ve Švýcarsku v emigraci, a věděl 
jsem tedy, že my to vždy budeme mít trochu 
jinak. Přibližujeme se Západu, ale pořád bu
deme mít nějaká specifika.

Spolupracoval jste s prezidentkou Zuzanou Čapu-
tovou. Jak vnímá neziskové organizace a jejich 
podporu?

Paní prezidentka v minulosti působila v ne
vládní organizaci Via Iuris a spolupracova
la například s naším úřadem na národním 
projektu Participácia. Její vnímání nezis
kového sektoru je tak založeno na  osobní 
zkušenosti a  angažovanosti. Má k  němu 
pozitivní a  zároveň realistický přístup. Je 
vystudovaná právnička a se sdružením Via 
Iuris například zastupovala zájmy občanů 
města Pezinok proti byznysmenům, kte
ří tam chtěli vybudovat skládku odpadů 
v  blízkosti bytové výstavby. Skládku sice 
povolila Slovenská inspekce životního pro
středí, místní ale proti ní protestovali. Sta
la se z toho velká, mezinárodně sledovaná 
kauza. Celý spor vyvrcholil v roce 2013, kdy 

» Mechanismy 
občanské 
společnosti 
mohou 
fungovat 
všude, dokonce 
i v režimech, 
které nejsou 
demokratické. «

slovenský Nejvyšší soud rozhodl, že sklád
ka je nezákonná. Zuzana Čaputová za svou 
angažovanost v  této kauze získala Gold
manovu cenu, která se často označuje také 
jako Nobelova cena za životní prostředí.

Prezident Miloš Zeman a další čeští politici se 
naopak vyjadřují vůči neziskovkám kriticky. 
Jaký vliv má přístup politiků na stav nevládního 
sektoru v obou zemích?

Politici samozřejmě mohou tuto oblast 
výrazně ovlivňovat. Dění v Česku sice sle
duji, ale nejsem na  něj expert. Proto bych 
raději mluvil o  tom, jaký vliv má politické 
prostředí na nevládní sektor na Slovensku. 
Od doby, kdy jsem zplnomocněncem, jsem 
nezaznamenal žádné politické kroky, které 
by byly v neprospěch občanské společnosti 
a nevládních organizací. Ne vždy se setká
váme u politiků s pochopením, ale i proto 
existuje náš úřad, jehož úkol je najít pokaž

Foto: hn – tomáš škoda
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dé nějakou shodu a  kompromis. Politiku 
a  neziskový sektor pořád vnímáme jako 
dva naprosto odlišné světy. Zatímco v Ně
mecku jsou největší nadace spjaty s politic
kými stranami, u nás je to zakázané. O to 
důležitější je ale naučit se vzájemně správně 
komunikovat.

V jednom rozhovoru jste uvedl, že nevládní orga-
nizace přispěly k tomu, že Slovensko je demo-
kratická země. Jsou i dnes neziskovky pojistkou 
svobody a demokracie?

Určitě. Od  vzniku samostatného Sloven
ska vždy hrály významnou roli v budování 
demokratické společnosti. A to nejen orga
nizace, které jsou už z  podstaty hlídacím 
psem demokracie, ale i  všechny další slož
ky občanské společnosti. Od  organizací 
působících v  oblasti vzdělávání, sociálních 
služeb, ochrany životního prostředí až 
po  dobrovolné hasiče či sportovní kluby. 

Na  jakékoliv nedemokratické změny tato 
množina vždy reaguje. Demokracie není 
permanentní stav, který je neměnný. I  my 
jsme se v minulosti z demokratické repub
liky stali totalitním státem. O to více jsme 
povinni o naší historii mluvit, analyzovat ji 
a být pořád obezřetní. Ale zároveň musíme 
aktivně podporovat otevřené vládnutí a ob
čanskou společnost. Zajímavé přitom je, že 
mechanismy občanské společnosti mohou 
fungovat všude, dokonce i v nedemokratic
kých režimech. V každém prostředí existu
je skupina lidí, kteří chtějí něco zlepšovat. 
Stejně tak do občanské společnosti ale patří 
i organizace, které nemají nikterak bohulibé 
zájmy. Odráží se v tom přirozená pozitivní 
i negativní energie lidí.

Jakou roli hrála občanská společnost ve vzed-
mutí slovenské veřejnosti po loňské vraždě 
novináře Jána Kuciaka?

Ján Kuciak se zabýval korupcí a  propoje
ním zločinu a politiky a poté, co byl loni se 
svojí snoubenkou chladnokrevně zavraž
děn, se na  Slovensku velmi rychle začaly 
organizovat protesty Za  slušné Slovensko. 
Šlo o  jedny z  nejmasivnějších vystoupení 
občanů za nastolení spravedlnosti a právní
ho státu od  roku 1998, kdy se uskutečnila 
kampaň Není nám to jedno, vedená proti 
tehdejšímu premiérovi Vladimíru Mečia
rovi, který zneužíval svou moc. Na  rozdíl 
od  roku 1998, kdy protesty organizovaly 
zejména nevládní neziskové organizace, šlo 
po vraždě Jána Kuciaka o spontánní projev 
rozhořčení zejména mladých lidí, tedy ob
čanské společnosti v  širším slova smyslu. 
Při organizaci těchto masových protestů 
samozřejmě pomohl i  rozvoj informačních 
technologií a  sociálních sítí. A  nakonec 
na to museli reagovat i politici.

Je 30 let po revoluci. Řada lidí vyjadřuje zklamá-
ní, že jsme neušli tak daleko, jak jsme si předsta-
vovali. Jak to vnímáte vy?

Dosáhli jsme mnohého, ale dopustili jsme 
se řady chyb. Dnes, po  30 letech, už víme 
přesně, co bychom mohli udělat lépe. Mož
ná jsme byli naivní a  neuměli jsme dělat 
dobře politiku a správu věcí veřejných. Sta
lo se spousta věcí, kvůli kterým dnes někte
ří nostalgicky vzpomínají na minulý režim. 
Ušli jsme ale dlouhou cestu a to, že žijeme 
v pluralitní demokracii a tržním hospodář
ství, máme jistotu základních lidských práv 
a  jsme součástí mezinárodních struktur 
jako Evropská unie a  NATO, je obrovský 
úspěch. Žijeme v zemích, které jsou bezpeč
né, demokratické a  hospodářsky úspěšné. 
To nám otvírá obrovské příležitosti a je jen 
na nás, jak s tím naložíme dál.
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celkem

2443

479 nadací

1964 fondů

nadace 
a fondy 2018

Firemní nadace a fondy

celkem
356

(15 % ze všech)

celkem
2087

(85 % ze všech)

112 nadací 368 nadací
244 fondů

1719 fondů

nefiremní nadace a fondy

Největší firemní dárce
nadace ČEz 175,53 mil. Kč
několik let po sobě je nejštědřejší firemní 
nadací u nás.

Největší nefiremní dárce
Dobrý anděl, nadace 232,15 mil. Kč
za poslední tři roky nadace zvýšila svoji podporu 
o více než 100 milionů korun.

V Česku opět přibylo nadací a fondů
podle statistik 
Fóra dárců 
působilo v roce 
2018 v Česku 
2443 nadací 
a nadačních 
fondů, zhruba 
o šest procent 
více než 
v předchozím 
roce. Firemní 
i nefiremní 
nadace a fondy 
dohromady 
rozdělily více 
než jednu a tři 
čtvrtě miliardy 
korun, téměř 
o 400 milionů 
více než 
v předchozím 
roce.



 pro byznys  15  

oblast působnosti největších 
nadací a fondů
(vychází z údajů za top 25 firemních + top 25 nefiremních 
nadací a fondů)

Vzdělávání a výzkum
16 %

Pomoc sociálně 
znevýhodněným 

14 %

Děti, mladí a rodina
13 %

Pomoc nemocným a lidem 
s handicapem

13 %

Humanitární pomoc 
a lidská práva 

10 %

Životní prostředí, rozvoj 
regionů a ochrana zvířat 

9 %

Kultura, umění 
a památky

9 %

Volný čas 
a amatérský sport

9 %

Senioři
7 % Zdroj: fórum dárců

 77 %
firemních nadací a fondů 
nezveřejnilo svoji výroční 
zprávu ve veřejném 
rejstříku ministerstva 
spravedlnosti.

1,77 

mld. korun
je objem rozdělených 
příspěvků. 

37 % 
firemních nadací a fondů 
nese jméno zřizovatele.

V Česku opět přibylo nadací a fondů



16  pro byznys  

 Žebříčky 

 Název

 Objem 
poskytnutých 
nadačních 
příspěvků (Kč)

 Výše 
registrovaného 
nadačního 
jmění (Kč)

Top 25 nefiremních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
Žebříčky nefiremních a firemních nadací a nadačních fondů sestavuje každoročně Fórum 
dárců. Do analýzy byly zahrnuty všechny organizace registrované v roce 2018 v Česku. 
Údaje jsou shromážděny pouze od těch subjektů, které nejpozději do 30. září 2019 zveřejnily 
svoje výroční zprávy a účetní uzávěrky na serveru Justice.cz nebo je zaslaly Fóru dárců.

 1  Dobrý anděl, nadace 232 149 175 1 000 000                    

 2  nadace THE KELLnEr FAMILy FoUnDATIon 89 051 000 1 000 000                    

 3  Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond 79 141 218 3 755 165 000            

 4  prague Civil society Centre, nadační fond 69 261 000 n/A            

 5  F-nadace 62 603 275 49 053 730                    

 6  nadace Charty 77 – Konto bariéry 61 004 417 76 616 350                    

 7  nadace sirius 50 741 000 510 000            

 8  nadace Karel Komárek Family Foundation 50 077 000 1 000 000            

 9  nadace rozvoje občanské společnosti 22 466 554 83 845 000                    

 10  nadace Terezy Maxové dětem 21 581 090 958 760                    

 11  nADAČnÍ FonD obĚTEM HoLoCAUsTU 21 261 000 1 000                    

 12  Výbor dobré vůle – nadace olgy Havlové 20 216 747 163 073 000            

 13  nadační fond Českého rozhlasu 15 844 964 5 000                    

 14  nadace Via 15 351 743 64 767 918            

 15  nadační fond neuron na podporu vědy 13 589 771 1 000            

 16  nadace strážné věže 13 349 185 500 000            

 17  ČEsKÁ nADACE sporToVnÍ rEprEzEnTACE 11 700 000 500 000            

 18  nadační fond Kapka naděje 11 130 515 10 000          	 	 

 19  nadace naše dítě 9 254 013 36 104 000            

 20  nadace Karla Janečka 8 297 935 512 000            

 21  nadace Hagibor 8 000 000 155 551 000            

 22  nadace Mezinárodní potřeby 7 922 381 30 143 500                    

 23  nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni 7 901 911 500 000            

 24  nadační fond nEHEMIA 7 848 731 1 000                    

 25  nadace Jedličkova ústavu 7 182 732 94 342 088                    
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Člen FD
Známka 
kvality

Porov-
nání 
s rokem 
2017

Vzdělávání 
a výzkum 
  

Oblast působnosti

Top 25 nefiremních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
 Humanitární pomoc 
a lidská práva

 Životní prostředí, rozvoj 
regionů a ochrana zvířat

 Děti, mladí a rodina

 Senioři

Pomoc nemocným 
a lidem s handicapem

Pomoc sociálně 
znevýhodněným

Kultura, umění 
a památky

Volný čas 
a amatérský sport

 1  Dobrý anděl, nadace 232 149 175 1 000 000                    

 2  nadace THE KELLnEr FAMILy FoUnDATIon 89 051 000 1 000 000                    

 3  Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond 79 141 218 3 755 165 000            

 4  prague Civil society Centre, nadační fond 69 261 000 n/A            

 5  F-nadace 62 603 275 49 053 730                    

 6  nadace Charty 77 – Konto bariéry 61 004 417 76 616 350                    

 7  nadace sirius 50 741 000 510 000            

 8  nadace Karel Komárek Family Foundation 50 077 000 1 000 000            

 9  nadace rozvoje občanské společnosti 22 466 554 83 845 000                    

 10  nadace Terezy Maxové dětem 21 581 090 958 760                    

 11  nADAČnÍ FonD obĚTEM HoLoCAUsTU 21 261 000 1 000                    

 12  Výbor dobré vůle – nadace olgy Havlové 20 216 747 163 073 000            

 13  nadační fond Českého rozhlasu 15 844 964 5 000                    

 14  nadace Via 15 351 743 64 767 918            

 15  nadační fond neuron na podporu vědy 13 589 771 1 000            

 16  nadace strážné věže 13 349 185 500 000            

 17  ČEsKÁ nADACE sporToVnÍ rEprEzEnTACE 11 700 000 500 000            

 18  nadační fond Kapka naděje 11 130 515 10 000          	 	 

 19  nadace naše dítě 9 254 013 36 104 000            

 20  nadace Karla Janečka 8 297 935 512 000            

 21  nadace Hagibor 8 000 000 155 551 000            

 22  nadace Mezinárodní potřeby 7 922 381 30 143 500                    

 23  nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni 7 901 911 500 000            

 24  nadační fond nEHEMIA 7 848 731 1 000                    

 25  nadace Jedličkova ústavu 7 182 732 94 342 088                    
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 Žebříčky 

 1 ČEz, a. s. nadace ČEz 175 533 494    500 000            

 2 AVAsT software, a. s. nadační fond AVAsT 109 199 000    500 000                

 3 AGroFErT, a. s. nadace AGroFErT  90 990 794    500 000                

 4 Česká pojišťovna, a. s. nadace GCp  67 654 000   1 000 000                

 5 Česká spořitelna, a. s. nadace Depositum bonum  34 304 788 1 233 000 000                

 6 * nadace J&T  26 388 231    600 000               

 7 Česká spořitelna, a. s. nadace České spořitelny  18 982 841 501 000 000                

 8 * nadace synot  16 766 644    500 000          	  

 9 GrAnDHoTEL pUpp Karlovy Vary, a. s. nadace FILM-FEsTIVAL KArLoVy VAry  16 360 000    500 000          	  

 10 Vodafone Czech republic, a. s. nadace Vodafone Česká republika 1  13 108 207    500 000              	  

 11 Albatros Media, a. s. nadace Albatros 2  11 591 000    500 000              	  

 12 * nadace rsJ  11 449 932 10 000 000              	  

 13 Komerční banka, a. s. nadace Komerční banky, a. s. – Jistota   9 745 626    500 000              	  

 14 UnIpETroL rpA, s. r. o. nadace Unipetrol   9 306 597    500 000          	  

 15 oKD, a. s. nadace oKD   9 273 287  42 400 000              	  

 16 o2 Czech republic, a. s. nadace o2    6 736 047    500 000               

 17 prECIosA, a. s. nadace prECIosA   6 677 882 100 754 000            

 18 AGEL, a. s. nADACE AGEL   5 955 165 1 200 000                

 19 ČEz, a. s. nadační fond sEnIoŘI sKUpIny ČEz   5 541 987 n/A             	  

 20 DrFG, a. s. nadace DrFG   5 486 462 500 000          	  

 21 bpd partners, a. s. nadace bpd partners   4 952 000 33 800 000          	  

 22 EXX, s. r. o. nADACE LEonTInKA   4 831 745 500 000              	  

 23 AHoLD Czech republic, a. s. nadační fond ALbErT   3 908 867 1 000 000                

 24 JAbLoTron GroUp, a. s. nadace JAbLoTron   3 891 758 26 655 000          	  

 25 rEsIDoMo, s. r. o. nadační fond rEsIDoMo   2 988 000 n/A              	  

                  
1 hospodářský rok 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 2 hospodářský rok 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018                 n/A – nadační fondy nemají povinnost mít nadační jmění       

 * přestože byly nadace založeny fyzickými osobami, svým názvem reprezentují firmu a vykazují znaky firemního subjektu, je běžnou praxí, že do přehledu firemních nadací jsou tyto subjekty uváděny i v zahraničí.

Zřizovatel  Název

 Objem 
poskytnutých 
nadačních 
příspěvků (Kč)

 Výše 
registrovaného 
nadačního 
jmění (Kč)

Top 25 firemních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
 Humanitární pomoc 
a lidská práva

 Životní prostředí, rozvoj 
regionů a ochrana zvířat

 Děti, mladí a rodina

 Senioři

Pomoc nemocným 
a lidem s handicapem

Pomoc sociálně 
znevýhodněným
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 1 ČEz, a. s. nadace ČEz 175 533 494    500 000            

 2 AVAsT software, a. s. nadační fond AVAsT 109 199 000    500 000                

 3 AGroFErT, a. s. nadace AGroFErT  90 990 794    500 000                

 4 Česká pojišťovna, a. s. nadace GCp  67 654 000   1 000 000                

 5 Česká spořitelna, a. s. nadace Depositum bonum  34 304 788 1 233 000 000                

 6 * nadace J&T  26 388 231    600 000               

 7 Česká spořitelna, a. s. nadace České spořitelny  18 982 841 501 000 000                

 8 * nadace synot  16 766 644    500 000          	  

 9 GrAnDHoTEL pUpp Karlovy Vary, a. s. nadace FILM-FEsTIVAL KArLoVy VAry  16 360 000    500 000          	  

 10 Vodafone Czech republic, a. s. nadace Vodafone Česká republika 1  13 108 207    500 000              	  

 11 Albatros Media, a. s. nadace Albatros 2  11 591 000    500 000              	  

 12 * nadace rsJ  11 449 932 10 000 000              	  

 13 Komerční banka, a. s. nadace Komerční banky, a. s. – Jistota   9 745 626    500 000              	  

 14 UnIpETroL rpA, s. r. o. nadace Unipetrol   9 306 597    500 000          	  

 15 oKD, a. s. nadace oKD   9 273 287  42 400 000              	  

 16 o2 Czech republic, a. s. nadace o2    6 736 047    500 000               

 17 prECIosA, a. s. nadace prECIosA   6 677 882 100 754 000            

 18 AGEL, a. s. nADACE AGEL   5 955 165 1 200 000                

 19 ČEz, a. s. nadační fond sEnIoŘI sKUpIny ČEz   5 541 987 n/A             	  

 20 DrFG, a. s. nadace DrFG   5 486 462 500 000          	  

 21 bpd partners, a. s. nadace bpd partners   4 952 000 33 800 000          	  

 22 EXX, s. r. o. nADACE LEonTInKA   4 831 745 500 000              	  

 23 AHoLD Czech republic, a. s. nadační fond ALbErT   3 908 867 1 000 000                

 24 JAbLoTron GroUp, a. s. nadace JAbLoTron   3 891 758 26 655 000          	  

 25 rEsIDoMo, s. r. o. nadační fond rEsIDoMo   2 988 000 n/A              	  

                  
1 hospodářský rok 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019 2 hospodářský rok 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018                 n/A – nadační fondy nemají povinnost mít nadační jmění       

 * přestože byly nadace založeny fyzickými osobami, svým názvem reprezentují firmu a vykazují znaky firemního subjektu, je běžnou praxí, že do přehledu firemních nadací jsou tyto subjekty uváděny i v zahraničí.

Člen FD
Známka 
kvality

Porov-
nání 
s rokem 
2017

Vzdělávání 
a výzkum 
  

Oblast působnosti

Top 25 firemních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
Kultura, umění 
a památky

Volný čas 
a amatérský sport
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 Příklad z Praxe 

Sám život určuje, 
kam přineseme úlevu

Nadační fond Energetika – pomoc v nouzi je 
ukázkovým příkladem projevu společenské 
zodpovědnosti firmy vůči vlastním zaměst-
nancům. Pomáhá těm pracovníkům a jejich 
nejbližším, kteří se ocitli vlivem okolností 
v  nouzi, a  zároveň ve  společnosti buduje 
pocit sounáležitosti. Do fondu totiž neposí-
lají finance pouze samotné společnosti sku-
piny E.ON, ale také odborové organizace 
a jednotliví zaměstnanci, když cítí potřebu 
přispět na dobrou věc. Nadační fond, který 
funguje s minimální režií, má jejich důvěru. 
Už dvaadvacet let pracuje v jeho vedení bez 
nároku na odměnu Marie Kulhavá. 

Stála jste už u zrodu fondu. Jak myšlenka vznikla? 

Impulzem k  založení nadace byly povodně 
v  roce 1997 na  Jižní Moravě. Zaměstnanci 
Jihomoravské energetiky, kteří byli mnohdy 
sami postiženi velkou vodou, museli zvládat 
náročné situace v  práci. Museli opravovat 
poškozená vedení, obsluhovat naše odběra-
tele. Vedení společnosti se rozhodlo svým 
pracovníkům, kteří se sami ocitli v potížích, 
nějak pomoci. Jako nej efektivnější se jevila 
pomoc prostřednictvím nadace. A  protože 
jsme nechtěli, aby peníze zbytečně proudily 
do  provozních režií nějaké externí nadace, 
založili jsme vlastní. Společnost tehdy vloži-
la na nadační účet asi 1,5 milionu korun. Ale 
přispět svým kolegům, kteří měli zničené 
bydlení, chtěli i zaměstnanci, takže jsme or-
ganizovali také sbírku. Dělali jsme to pocti-
vě. Na každé místo jsme přijeli osobně. Měli 
jsme odbornou skupinu, kterou tvořili archi-
tekt, statik a technik. Peníze jsme vypláce-
li jen těm, kteří měli poškozené bydlení, ne 
ostatní prostory. Poskytovali jsme částky 
ve výši 60 procent vyčíslené škody. Zhruba 
mezi 40 příjemců jsme rozdělili kolem tří mi-
lionů korun. 

Dnes už ale nevedete nadaci, nýbrž nadační fond. 
Proč jste se rozhodli změnit formu? 

Na  začátku jsme založili nadaci, ale v  roce 
1998 se změnily legislativní podmínky a na-
dace musely mít minimální základní jmění 
500 tisíc korun. Počítali jsme, že pokud nedo-
jde k další mimořádné situaci, jako byly po-
vodně, mohli bychom ročně pracovat maxi-
málně s milionem korun. Nechtěli jsme, aby 
půlka peněz ležela v bance a nepomáhala. 

▶ Ivana Gračková ◀

» Když lidé 
vidí, že 
se firma 
neobrátí zády 
k těm, kteří 
se ocitnou 
v potížích, 
mění to 
jejich vztah 
ke společnosti, 
ve které 
pracují. «

Když opadla povodňová voda, zvažovali jste, co 
dál s nově vytvořeným nadačním fondem? 

Směr, kudy dál, přinesl sám život. V aktiv-
ním věku zemřela jedna z našich zaměstnan-
kyň a zůstaly po ní děti, které ještě studo-
valy. Tenkrát jsme se rozhodli, že fond opět 
využijeme a pomůžeme jim. Tak se postupně 
vytvořila kategorie dětí našich zaměstnan-
ců, jimž zemřel jeden z rodičů. Ty podporu-
jeme po dobu jejich studia od základní školy 
až po vysokou. Každý rok od nás dostávají 
po patnácti tisících korun. 
Pak nás samotní zaměstnanci začali upozor-
ňovat na  těžkou situaci svých kolegů, kteří 
třeba vážně onemocněli a  dostali se kvůli 
tomu do finanční tísně. Mohu zmínit napří-
klad samoživitelku z našeho střediska služeb 
zákazníkům, která onemocněla rakovinou. 
Od nadačního fondu obdržela čtyřikrát dva-
cet tisíc korun. V letošním roce jsme přispě-
li našemu bývalému kolegovi, který zůstal 
po  vážném úraze na  invalidním vozíčku. 
Po náročné operaci kolena si splnil sen a ko-
nečně může řídit speciálně upravené auto. 
Náš mimořádný příspěvek spolu s  příspěv-
kem státu mu umožnil si takové auto pořídit. 
No a tak nám ke kategorii studujících přibyli 
i lidé s vážnou zdravotní diagnózou, kteří se 
v důsledku nemoci ocitli v sociální nouzi. 

Když povodeň o pár let později v roce 2002 
zasáhla hlavně Čechy, podpořil fond opět ty za-
městnance, kterým voda poškodila bydlení? 

Ano, samozřejmě, a byl to další z důležitých 
zlomů. Aby nebylo nutné zakládat nějaké 
další subjekty, čtyři regionální energetické 
společnosti se tehdy oficiálně rozhodly, že 
náš nadační fond bude fungovat pro celou 
tuto skupinu, nejen pro region jižní Moravy, 
kde nadace na  počátku vznikla. Po  povod-
ních v roce 2002 tak zaměstnavatelé u nás 
opět pomohli všem svým zaměstnancům, 
jejichž bydlení bylo vážně poškozeno. 
Nadační fond přešel do  skupiny E.ON ofi-
ciálně v  roce 2005, kdy nastala změna 
vlastnických poměrů. Do fondu tím pádem 
přispívají všechny firmy zařazené ve skupi-
ně, nejvíce pak řídící společnost E.ON ČR.

Získáváte peníze i jinak než vkladem od firmy?

Pokud nenastane nějaká mimořádná udá-
lost, vkládá firma ročně zhruba 400 až 

Nadační fond Ener-
getika – pomoc 
v nouzi
▶ Od července roku 1997 
do konce roku 2018 pomáhal fond 
v 766 případech a rozdělil téměř 
21,7 milionu korun. 

▶ Mezi 243 příjemců rozdělil přes 
devět milionů korun na úhradu 
povodňových a živelných škod. 

▶ Více než 12,6 milionu korun 
bylo určeno pro 523 rodin jako 
podpora pro nezaopatřené a stu-
dující děti, handicapované děti, 
lidi dlouhodobě nemocné nebo 
pro osoby v sociální nouzi.
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Marie Kulhavá pracuje ve vede-
ní nadačního fondu Energeti-
ka – pomoc v nouzi dvaadvacet 
let. Letos končí další volební 
období a po novém roce 
odchází do důchodu. s ní bude 
končit i místopředsedkyně 
nadačního fondu, architektka 
Jana Finková, jež od začátku 
pomáhala s odhady škod na do-
mech, které zasáhly povodně. 
„pro nás obě to bylo obrovské 
obohacení v setkáních s lidmi, 
v radosti, kterou jsme s nimi 
mohly prožívat, když se jim do-
stalo nějaké pomoci. Mou další 
věrnou souputnicí ve fondu 
byla kolegyně božena Herode-
sová, která hlavně v komunikaci 
s externími partnery vždy vědě-
la, koho oslovit. Moc nás těšila 
důvěra, které se nadačnímu 
fondu dostávalo od zaměstnan-
ců i managementu společnosti 
nepřetržitě od jeho vzniku. Teď 
už jsou připraveni naši nástup-
ci,“ říká Marie Kulhavá.

450 tisíc korun. Ale peníze dávají i zaměst-
nanci, někteří si nechávají pravidelně strhá-
vat nějakou částku ze  svého příjmu. V  po-
slední době se také často stává, že některý 
z  manažerů, který slaví třeba narozeniny, 
vyzve gratulanty, aby místo dárku pro něj 
poslali příspěvek nadačnímu fondu. 
Hodně peněz pochází ze sbírek na konkrét-
ní účel. Velká sbírka se uskutečnila, když při 
výkonu práce zemřel jeden z našich montérů 
a zbyly po něm dvě malé děti. Přispěli nejen 
kolegové, ale také firmy, se kterými spolupra-
coval. V průměru dáváme jednomu člověku 
v sociální nouzi tak 20 tisíc ročně. V tomto 
konkrétním případě jsme předali milion ko-
run. Měli jsme také maminku, které se její 
vytoužené první dítě narodilo až ve 47 letech. 
Po roce ale zemřela. Rodinu jsme i za pomoci 
sbírky podpořili částkou 412 tisíc korun.
Letos jsme se také poprvé spolupodíleli 
na  pořádání tradičního golfového turnaje, 
jehož výtěžek byl určen pro dva postižené 
chlapce. Jeden potřeboval ližiny na nájezd 
invalidního vozíku do osobního auta, druhý 
vyrostl a potřeboval nový elektrický vozík.

Změnil se nějak styl práce v nadačním fondu? 

Zpočátku jsme hlavně dohlíželi na  spraved-
livé rozdělení peněz, které poskytla firma. 
Teď už se naše práce změnila, sami jsme 
aktivní a  hledáme formy, jak získat pení-
ze a  jak do  různých akcí zapojit co nejvíce 

zaměstnanců. Už čtyřikrát jsme například 
pořádali Svatováclavský jarmark, kde sa-
motní zaměstnanci, ale i naši různí partneři 
prodávají drobné výrobky. Peníze jdou vždy 
na  konkrétní pomoc. Když lidé znají osudy 
těch, kterým pomáháme, daleko ochotněji si 
něco koupí. Některé příběhy se krásně propo-
jují. Například loni jsme výtěžkem z jarmarku 
finančně podpořili jednoho kolegu s  těžkou 
diagnózou. Když podstoupil speciální léčbu, 
jeho stav se výrazně zlepšil a může částečně 
opět pracovat. Letos nám na jarmark přinesl 
biovajíčka a cukroví, které napekla jeho ro-
dina. Výtěžek zase pomůže někomu dalšímu.

Jak se vaši zaměstnanci v potížích mohou dovědět, 
že by mohli žádat o příspěvek z nadačního fondu? 

Našimi důležitými partnery jsou odboráři, 
kteří dobře znají své členy a kolegy. A sami 
také do fondu přispívají. Informace jsou též 
na intranetu, ve firemním časopise, v našich 
výročních zprávách. Mnozí lidé se přesto sty-
dí žádat o pomoc. Takže se někdy stává, že 
nás za ně osloví jejich spolupracovníci. Když 
se maminka samoživitelka s postiženým sy-
nem ocitla v nouzi, nejprve její kolegové udě-
lali sami sbírku a pak se obrátili i na nás. 

Takže pomáháte i rodinám dětí s postižením? 

Ano, nejnověji nám ke  kategorii studujících 
a  lidí s  vážným onemocněním přibyly ješ-
tě rodiny s handicapovanými dětmi. Moc si 
vážíme rozhodnutí rodičů, že budou sami 
pečovat o své děti a přitom pracovat, a chce-
me jim to trošku usnadnit. Často potřebují fi-
nance na rehabilitační programy a pomůcky, 
na nový invalidní vozík. Když jsme zpočátku 
takto několikrát přispěli, řekli jsme si, že by-
chom měli zůstat s těmi rodinami v kontaktu, 
sledovat třeba pokroky postiženého dítěte, 
podporovat rodinu pravidelně. Nyní dostává 
každá rodina zhruba 20 tisíc korun ročně, ale 
pokud nastane nějaká mimořádná potřeba, 
hledáme cesty, jak příspěvek navýšit. Nebo 
pomůžeme třeba výtěžkem z  jarmarku. Se-
tkáváme se se zvláštními osudy, třeba když 
autistickému chlapci, který je z dvojčat a bez 
pomoci nezvládne pobyt ve  škole, škrtnou 
asistenta a mamince řeknou, že si ho má za-
platit sama. Dělá to 70 tisíc korun ročně. Kde 
na to má samoživitelka vzít?

Nepřipadá vám někdy, že suplujete roli státu, 
který se má starat o své potřebné? 

Byli bychom rádi, kdybychom mohli naši 
pomoc poskytovat jako nadstandard k  zá-
kladu, který uhradí stát. Ale pravda je, že 
ne vždy se to daří. Může nás ovšem těšit, že 
možnost pomoci konkrétním lidem, kole-
gům, nesmírně posiluje sounáležitost ve fir-
mě, pozitivně ovlivňuje atmosféru ve  spo-
lečnosti. Když lidé vidí, že se firma neobrátí 
zády k těm, kteří se ocitnou v potížích, mění 
to jejich vztah ke společnosti, ve které pra-
cují. A to je důležitý kapitál.

Foto: e.on



M
ezinárodní organizace pro migraci
zohledňuje, že každý člověk má své
potřeby. V různých koutech světa
proto nabízí své programy. „V pří-
padě přírodních katastrof zajišťuje-

me humanitární pomoc. Monitorujeme situaci a po-
hyby migrantů v konfliktních zónách a pomáháme
těm, kteří se chtějí bezpečně dostat zpět do vlasti,“
říká Karolína Křelinová.

Po dvou letech v centrále Mezinárodní organizace
pro migraci v Ženevě měla chuť se přesunout
na chvíli na misi, aby viděla, jak se strategie, které
centrála vymýšlí a propaguje, odrážejí v praxi. „Mě-
la jsem ohromné štěstí, že se mi povedlo dostat právě

OsMadvacetiletá KarOlína KřelinOvá pracuje v MezinárOdní
Organizaci prO Migraci v gruzii, Kde se stará MiMO jiné O pOMOc
lideM vysídlenýM válKOu. „pOtřebuji Mít pOcit, že svůj čas
investuji dO věcí, Které přinesOu výsledKy v sOuladu s MýMi
hOdnOtaMi,“ říKá stipendistKa prOgraMu schOlarship baKala
FOundatiOn, Který význaMně Ovlivnil její Kariéru.

Efektivní pomoc vnímám
jako svou misi

do Gruzie. Moje práce se dotýká pomoci lidem vnitřně vysídleným válkou,
podpory místní vlády v rozvoji regionů zasažených velkou mírou emigrace,
podpory bezpečné pracovní migrace, integrace cizinců, poskytování lékařské
péče, zajišťování ochrany obětem obchodu s lidmi nebo podpory Gruzínců,
kteří se rozhodli vrátit do vlasti,“ vysvětluje.

Zkušenost Z Bosny
Na první zahraniční studijní pobyt odjela už v 16 letech, navíc do Bosny
a Hercegoviny, což není úplně obvyklé. V Bosně bylo tehdy ani ne 10 let
po válce a kolem sebe měla spolužáky z celého regionu. Jejich příběhy byly
stále živé, navíc v naprostém kontrastu ke klidnému dětství v Česku.

„Ta lidská stránka moderní historie a mezinárodních vztahů mě naprosto
fascinovala, takže mě to pak přirozeně táhlo ke studiu antropologie,“ usmívá
se drobná světlovláska, která se následně rozhodla pro studium na univerzitě
ve Spojených státech. Nebylo to ale jen tak. „Vybrala jsem si Dartmouth Co-
llege, protože i mezinárodním studentům nabízela přijímací řízení bez ohle-
du na finanční možnosti rodiny a příslib finanční pomoci. Když jsem se ale
na univerzitu dostala, vyšlo najevo, že i s bohatou finanční pomocí od školy
si nikdy celé čtyři roky studia nebudu moci dovolit,“ vzpomíná. „To jaro ov-
šem shodou okolností nadace Bakala Foundation poprvé vyhlásila výběrové
řízení a já se přihlásila. Byla jsem pak jednou z prvních vybraných stipendis-
tek a stipendistů,“ dodává.

neZklamat důvěru
V záplavě aspirujících jaderných vědců a akademických typů zaujala trochu
jiným profilem a snahou pochopit a popsat ne to abstraktní, ale to lidské.

Journey: Journalism Bootcamp
desetidenní intenzivní kurz žurnalistiky určený studentům (nejen)
novinařiny z české republiky a dalších 12 zemí. program seznamuje
účastníky s aktuálními trendy moderní žurnalistiky formou seminářů,
interaktivních workshopů i praktické práce v terénu. je veden
špičkovými profesionály z předních světových médií.

scholarship
program je určen talentovaným studentům z české republiky, kteří
chtějí studovat ucelený bakalářský či magisterský program na nejlepších
zahraničních univerzitách. v letošním roce slaví tento program 10 let
od svého vzniku. nadace jeho prostřednictvím podpořila už 155 studentů.
do dalšího ročníku se budou moci zájemci hlásit od 20. ledna 2020.

nadace Bakala Foundation
v portfoliu bakala Foundation jsou tři
základní programy, prostřednictvím kterých
nadace podporuje nadané studenty na jejich
cestě ke kvalitnímu vzdělání s mezinárodním
přesahem.
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„Když se mi stipendium podařilo získat, měla jsem neskutečnou radost, ale
i pocit velké tíhy. Velmi na mě doléhalo, že nesmím zklamat důvěru, kterou
ve mě výběrová komise vložila,“ usmívá se.

Ve Spojených státech úspěšně ukončila bakalářské studium, do Česka se
ale vrátila jen s matnou představou o tom, jak to své nyní už akademické po-
rozumění uplatnit v praxi. Byla teoreticky vzdělaná, ale chyběl jí větší kon-
takt s realitou. „Věděla jsem, že mě zajímá veřejně prospěšná práce, ale po-
třebovala jsem se zorientovat v tom, na které úrovni a jakým způsobem se
efektivně zapojit. Strávila jsem tak dva roky sebehledáním – prací v Praze
pro neziskovou organizaci, stáží v Bruselu pro Evropské instituce a nakonec
několika dlouhými měsíci dobrovolničení v Řecku, kam v tu dobu už při-
plouvaly tisíce lidí,“ vysvětluje.

Za novými přístupy
Stále ale chtěla ještě studovat. Už rok po získání bakalářského titulu se tedy
přihlásila na Graduate Institute v Ženevě s vidinou dalšího studia antropolo-
gie. „Nedostala jsem ale stipendium, takže když jsem se o rok později hlásila
znovu, už to bylo s jasnějším cílem a do mnohem praktičtěji zaměřeného
oboru. A nakonec úspěšně se stipendiem od školy a znovu i od nadace Baka-
la Foundation,“ říká.

Když se mi stipendium podařilo získat, měla jsem
neskutečnou radost, ale i pocit velké tíhy.

Ženevu, která je centrem humanitárního a rozvo-
jového sektoru, si vybrala záměrně. Rodí se zde nové
nápady, vznikají tu nejmodernější projekty, přemýšlí
se kriticky. Zejména o tom, jak humanitární práci
dělat účinněji, aby pomáhala těm, kterým pomáhat
má, a také efektivně a transparentně, aby peníze da-
ňových poplatníků byly použité zodpovědně.
„Všechny tyhle otázky se mi honily hlavou už od do-
by mé práce v Česku a také každý druhý den, kdy
jsme na řeckém ostrově Lesbos v distribučním cent-
ru pomoci nacházeli v kontejnerech od různých cha-
rit naprosto nepoužitelné věci, zaslané v dobré víře.
Od té doby vnímám právě tu efektivitu pomoci jako
svou misi,“ dodává.

KaplicKy internship
Program, který poskytuje nadcházejícím
a čerstvým absolventům architektonických
oborů z českých univerzit možnost strávit tři
měsíce na placené stáži v jednom z prestižních
londýnských studií. letošní vítěz programu
získá jedinečnou možnost vyzkoušet si práci
v prestižním londýnském studiu Heatherwick.
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 Zahraniční projekt 

Český nápad zachraňuje albíny v Africe
Afričtí albíni se potýkají se stigmatizací, rituálními vraždami, obchodováním s lidmi 
i s častým výskytem rakoviny kůže. s tím posledním problémem se jim rozhodla 
pomoci skupina českých dobrovolníků. Vyvinuli levný opalovací krém, který si mohou 
místní dovolit, a založili v Ghaně manufakturu na jeho výrobu.

organizátora projektu Lukáše Houdka 
za úspěchem celé kampaně stojí její virální 
šíření přes sociální sítě a silný příběh.
Africké albíny sužuje od  narození silná 
stigmatizace. „Lidé v afrických zemích věří 
v  různé mýty, kterými si vysvětlují, jak je 
možné, že se takoví lidé rodí. Obecně se má 
za to, že albíni jsou duchové nebo boží bytos‑
ti. Místní věří, že neumírají, ale mizí. Stávají 
se oběťmi rituálních vražd, přičemž části 
jejich těl využité při obřadech mají přinést 
štěstí a bohatství. Někde se s nimi i obcho‑
duje. Albínské děti jsou odmalička šikano‑
vány a často nemají skoro žádné kamarády,“ 
popisuje Houdek.

Tisíce albínů v  Africe zbytečně umírají 
na  rakovinu kůže. Opalovací krémy jsou 
tam drahé, protože místní černošské oby‑
vatelstvo je nepoužívá. A  kvůli nedostat‑
ku informací často ani sami albíni nevědí, 
že by se měli před sluncem chránit. Sku‑
pina českých vědců a  aktivistů proto vy‑
tvořila jednoduchou recepturu na  levný 
opalovací krém a založila v Ghaně sociální 
podnik, kde si ho afričtí albíni budou sami 
vyrábět.
Na  projekt se jim přes crowdfundingový 
portál Hithit podařilo vybrat přes 360 ti‑
síc korun, a  dosáhli tak téměř 300 pro‑
cent původní cílové částky. Podle hlavního 

▶ jana niedermeierová ◀

skupina afrických albínů vyrábí 
opalovací krém podle české re-
ceptury. Tu vymysleli čeští vědci 
tak, aby obsahovala levné vý-
robní suroviny a zvládli ji i laici. 
V Africe bývají opalovací krémy 
drahé, cílem tohoto projektu 
je proto nabídnout albínům 
dostupnou alternativu.

Foto: archiv lukáše houdka
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Český nápad zachraňuje albíny v Africe

» Opalovací 
krémy 
v Africe 
běžně stojí 
kolem 
30 dolarů. 
Nám se 
podařilo 
vytvořit 
krém 
s výrobními 
náklady 
okolo 
jednoho 
dolaru. «

Recept naučila Lukáše Houdka a  ten 
know‑how předal v Ghaně místnímu týmu, 
tvořenému z velké části albíny. Začátky ale 
nebyly jednoduché. Hlavní problém byl se‑
hnat destilovanou vodu. A když se ji týmu 
konečně povedlo koupit, zjistili při vaření 
krému, že jim dodavatel prodal namísto de‑
stilky kyselinu do autobaterií. Vodu na první 
várku krémů nakonec sehnali v jedné z ne‑
mocnic. Kvůli této zkušenosti se ale zároveň 
rozhodli zřídit si její výrobu sami.
V  současnosti manufaktura funguje pod 
neziskovou organizací Engage Now Africa, 
ve  které pracuje již zmíněný Kwame An‑
drews Daklo, který stál na  začátku celého 
příběhu. Laboratorní testy už potvrdily ne‑
závadnost a stabilitu krému. Teď ještě musí 
projít testy trvanlivosti v Česku. Délka ex‑
pirace je zásadní pro  finalizaci registrace 
produktu, ke které by mělo dojít začátkem 
příštího roku. Následně by se mohl začít ofi‑
ciálně prodávat.

pomohly neziskovky i firmy
Na  projekt přispělo v  rámci crowdfundin‑
gové kampaně téměř 900 lidí částkou přes 
360 tisíc korun. „O problémech albínů v Af‑
rice do  té doby v  takové míře v Česku ni‑
kdo nemluvil. A to téma veřejnost zaujalo. 
Současně jde o  projekt, který ukazuje, jak 
pomocí jednoduchého nápadu nastartovat 
systémové řešení,“ říká Houdek.
Zásadní roli podle něj hrají i  sociální sítě, 
díky nimž se nejen podařilo oslovit velké 
množství lidí, ale které slouží i  jako plat‑
forma, kde mohou dárci sledovat, jak pro‑
jekt postupuje a  kam putují jejich peníze. 
„Pomohlo i to, že jsme jako odměny za dár‑
covské příspěvky vybrali produkty, které 
vyrobili přímo albíni a další lidé z Ghany: 
od medu přes klíčenky a náramky až po lát‑
kové tašky. Dárci tak viděli, komu konkrét‑
ně pomohou,“ popisuje Houdek.
V Česku projekt spadá pod neziskovou or‑
ganizaci Ifakare, která působí v  Africe. 
Podpořila ho i americká mecenáška  Lynette 
Gay ze zmíněné organizace Engage Now Af‑
rica, která se rozhodla jeho rozjezd dál fi‑
nancovat. A pomáhají s ním i některé firmy. 
Letecká společnost KLM dobrovolníkům 
z projektu umožnila vozit až 100 kilogramů 
na  osobu a  přepravní společnost DHL jim 
zase bude po určitý čas vozit do Ghany ma‑
teriál zdarma.
Lukáš Houdek, Andrea Němcová i Vojtěch 
Kundrát na  projektu přitom celou dobu 
pracují ve  volném čase a  zadarmo. „Je to 
hodně časově i energeticky náročné a z čis‑
tého nadšení to člověk dlouhodobě dělat 
nedokáže. Proto se snažíme dovést projekt 
do zdárného konce, kdy ho kompletně pře‑
vezmou místní albíni a my jim budeme jen 
pomáhat s vybavováním materiálu z Česka 
jednou až dvakrát do roka,“ říká Houdek.

Řada albínů navíc trpí zdravotními pro‑
blémy. Kvůli nedostatku melaninu mívají 
problémy s očima a ve škole mnohdy nevi‑
dí na tabuli. Podle Houdka na to učitelé ne 
vždy berou ohledy, a v důsledku toho míva‑
jí tyto děti často špatné studijní výsledky. 
Řada z nich končí bez kvalifikace, možnosti 
uplatnění na  trhu práce a následně v  chu‑
době. Jejich světlá kůže je navíc náchylná 
ke spálení ostrým africkým sluncem. Velká 
část z nich proto umírá na rakovinu kůže. 
„K problematice albínů jsem se dostal v rám‑
ci vládní kampaně HateFree Culture, kterou 
vedu. A  když jsem se před časem chystal 
do  Ghany na  dovolenou, oslovil jsem jed‑
nu albínskou asociaci se žádostí o  rozho‑
vor. Tehdy mě albínský aktivista a sociální 
pracovník Kwame Andrews Daklo popro‑
sil o pár krémů na opalování. Ty jsou totiž 
v Ghaně nesmírně drahé. Lahvička o objemu 
200 mililitrů stojí kolem 30 dolarů, což si 
místní nemohou dovolit,“ vypráví Houdek.

Místo destilky jim prodali kyselinu
Na  Facebooku proto požádal přátele, zda 
doma nemají nějaké přebytečné opalovací 
krémy. Výzva se rychle začala virálně šířit, 
a do Afriky tak nakonec vezl přes 70 kilo‑
gramů krémů. Jeho post na sociálních sítích 
ale vyvolal i  jednu negativní reakci. „Ozval 
se mi mladý chemik z Vysokého učení tech‑
nického v Brně Vojtěch Kundrát, kterého má 
sbírka popudila. Volal mi, že jde o  jednorá‑
zovou pomoc, která nic neřeší. A navrhl mi, 
jestli nechci radši vymyslet, jak krémy dělat 
přímo tam,“ líčí Houdek.
Mladý chemik mu zároveň nabídl, že by se 
do  podobného projektu rád zapojil i  s  ko‑
legyní Andreou Němcovou, která se spe‑
cializuje na  kosmetiku. Právě Němcová se 
nakonec stala klíčovou osobou, jež recept 
vyvinula. Houdek jí z  Ghany přivezl různé 
druhy dostupných tuků od  bambuckého 
másla přes včelí vosk až po  kokosový olej. 
A Němcová se z těchto surovin pokusila vy‑
tvořit produkt, který by byl levný a snadno 
vyrobitelný. Po půl roce se jí podařilo vyvi‑
nout krém s  faktorem  30 s  výrobní cenou 
kolem jednoho dolaru a krém s faktorem 50, 
u něhož výrobní materiál stojí asi dva dolary.



HN056978

PORADNA PRO TĚŽCE NEMOCNÉ
A JEJICH BLÍZKÉ

Od roku 2013 provozuje nadační fond poradenskou linku pro 
těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která pomáhá nevy-
léčitelně nemocným a  jejich rodinám v  těžké životní situaci, 
ve které se v důsledku závažného onemocnění ocitli. Je k dis-
pozici také profesionálům ze sociální a zdravotní oblasti, kte-
ří služby terminálně nemocným poskytují. Poradna poskytuje 
informace o  službách v  oblasti hospicové, sociální i  zdravot-
ní. Volající získají informace o  hospicové péči v  místě bydliš-
tě, možnostech péče o rodinného příslušníka doma, zapůjče-
ní zdravotních a kompenzačních pomůcek, sociálních dávkách 
i  návazných službách pro terminálně nemocné. Klient může 
poradnu kontaktovat na mobilním telefonu 604 414 346 nebo 
pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz. 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny půj-
čovnu, kde nabízí řadu kompenzačních pomůcek, kte-
ré zkvalitňují péči o  těžce nemocného člověka v  domácím 
prostředí. Jedná se například o  polohovací lůžka, antideku-
bitní matrace, kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače 
léků, invalidní a toaletní vozíky, chodítka a další. Pomůcky lze 
objednat pouze telefonicky na čísle 605  071  663. Vyzved-
nout je lze v  půjčovně na adrese: Havlíčkova 1155, 271 01
Nové Strašecí.

JAKÝMI ZPŮSOBY LZE
NADAČNÍ FOND PODPOŘIT

Podpořit činnost Nadačního fondu Umění doprovázet můžete 
zasláním � nanční částky na bankovní účet 0397915339/0800 
nebo sbírkový účet 94-0397915339/0800. Pomoci můžete 
i odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS PROHOSPICE 30 
nebo DMS PROHOSPICE 60 nebo DMS PROHOSPICE 90 na 
telefonní číslo 87 777. Pokud se rozhodnete pro dlouhodo-
bou podporu, pošlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV 
PROHOSPICE 30 nebo DMS TRV PROHOSPICE 60 nebo 
DMS TRV PROHOSPICE 90 na telefonní číslo 87 777. 

KONTAKT:
Nadační fond Umění doprovázet

Sídlo: Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí
Mobil: +420 739 227 306

e-mail: info@umenidoprovazet.cz
www.umenidoprovazet.cz

Finanční podpora hospiců, půjčovna kom-
penzačních pomůcek, ale i poradenská 
linka pro těžce nemocné, jejich rodiny 
a blízké. Tím vším je Nadační fond Umění 
doprovázet, který již čtrnáctým rokem pa-
tří mezi významné podporovatele hospi-
cové a paliativní péče v České republice. 

Od svého založení v roce 2006 poskytl fond 
českým hospicům téměř 5 milionů korun. Fi-
nanční prostředky získává jak pro již fungu-
jící hospice, tak pro ty nově vznikající a od 
roku 2011 podporuje také domácí hospico-
vou péči, která umožňuje těžce nemocné-
mu člověku prožít poslední dny svého života 
v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími.

Kromě � nanční a materiální pomoci stáva-
jících a nově vznikajících hospiců podporu-
je nadační fond také projekty zaměřené na 
vzdělávání odborného personálu v oblasti 
hospicové a paliativní péče a projekty přispí-
vající ke zlepšení informovanosti veřejnosti 
o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem 
Asociace nadačních fondů Fóra dárců a od 
roku 2012 držitelem „Známky kvality“ uděle-
nou Fórem dárců.

Více informací na:
www.umenidoprovazet.cz

ADVERTORIAL

Předání lineárního dávkovače léků Domácímu hospici Sdílení v Telči.
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ADVERTORIAL

Předání lineárního dávkovače léků Domácímu hospici Sdílení v Telči.
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Jediná účinná obrana 
je dokola ukazovat 
pozitivní příklady

Výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová ví, že lidé od nepaměti 
byli náchylní věřit „pohádkám“ a smyšleným příběhům, takzvané 
lži obalené do pravdy. proto ji ani nepřekvapilo, že v letošním 
průzkumu InsightLab lidé věřili nepravdivým výrokům o neziskových 
organizacích a přitakali i tomu, že neziskové organizace by měly 
pracovat zadarmo nebo že by se bez jejich práce stát klidně obešel. 

„Hodně jsem o tom přemýšlela. A možná je 
důvod i v tom, že když se podíváme na Zá
pad, pracují ve veřejně prospěšném sektoru 
muži i ženy, a to poměrně vyváženě, na ma
nažerských pozicích. Kdežto v  postkomu
nistických zemích jsou muži v neziskovém 
sektoru výjimkou,“ říká Šplíchalová. 
Souvisí to s  odměňováním. Šéfové velkých 
nadací, kteří rozhodují každý rok o  přeroz
dělování desítek milionů korun a  stovkách 
zaměstnanců, jsou na Západě placeni velmi 
podobně jako šéfové velkých firem. Roční 
odměna se prostě odvíjí od  výsledků jejich 
práce. „Všichni v neziskovkách přemýšlíme, 
jestli pošleme spěšnou zásilku Messengerem, 
anebo ji tam donese v  rámci úspory nákla
dů některý ze  zaměstnanců cestou z práce. 
Výroky politiků, kteří z  neziskovek děla
jí nenasytné konzumenty státních peněz, 
však vývoj pozitivního povědomí veřejnos
ti o  dobročinných organizacích zpomalují,“ 
 myslí si výkonná ředitelka Fóra dárců.
Přes 73 procent Čechů sice podle průzkumu 
sleduje zpravodajské informace o  veřejně 
prospěšných organizacích, ale až 50 pro
cent lidí nerozezná pravdivé výroky o  ne
ziskových organizacích od nepravdivých až 
nesmyslných. „A pouze 54 procent Čechů si 
uvědomuje, že nejvíc státem financovaná 
nezisková organizace je fotbalová asociace.“

30 let svobody
Uplynulých 30 let od sametové revoluce zna
menalo velkou změnu pro veřejně prospěšný 

▶ Petra horáková ◀

sektor. Komunistický režim bral lidem mož
nost svobodně ovlivňovat dění a život kolem 
sebe. Vše „zařídil“ stát a aktivní zapojení lidí 
bylo velmi nežádoucí. „Mohly vzniknout ob
čanské iniciativy, mohl se etablovat nadační 
sektor, a především se lidé mohli začít roz
hodovat sami za  sebe, svobodně posoudit, 
čemu a komu chtějí pomáhat.“ 
Klíčovou roli tehdy podle Šplíchalové se
hráli američtí a  kanadští donoři, nadace, 
které pomohly se vznikem tuzemského na
dačního sektoru. Důležitým milníkem byl 
také rok 1998, kdy došlo k nastavení zákona 
o  nadacích a  mohl vzniknout Nadační in
vestiční fond, díky němuž tuzemské nadace 
a  fondy ročně rozdělí necelé dvě miliardy 
korun – do oblastí, které jsou pro společnost 
důležité, ať už jde o životní prostředí, lidská 
práva, práva dětí, ranou či pěstounskou péči 
a mnohé další. „A stát by se bez práce nadací 
a  dalších neziskových organizací rozhodně 
neobešel, řadě sociálních služeb, velmi důle
žitých, by hrozil kolaps,“ říká.

Jak je na tom Česko 
Česko má dnes unikátní pozici v rámci post
komunistických zemí. Funguje tu nadační 
sektor, ať už jde o  občanské či firemní na
dace. „Když se podívám například do Polska, 
existují tam většinou takzvané operující na
dace, které nemají žádné nadační jmění, sta
bilitu, fungují z  roku na  rok. A podobné je 
to například i v Maďarsku, částečně i na Slo
vensku,“ vysvětluje Šplíchalová.

Klára Šplíchalová, výkonná 
ředitelka Fóra dárců

Foto: hn – honza MudRa

Výzkum 
 Dárcovství v ČR 
v roce 2018
Zpráva z výzkumu na téma 
dárcovství vznikla již 
počtvrté díky dlouhodobé-
mu partnerství Fóra dárců 
a společnosti InsightLab. 
Veřejnou část 
výzkumné 
zprávy nalez-
nete v odkazu 
v QR kódu:
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» Pokud bude 
převládat 
negativní 
veřejné 
mínění 
o lidech, 
kteří pracují 
ve veřejně 
prospěšném 
sektoru, 
nakonec to 
občanskou 
společnost 
vážně 
ohrozí. «

Navíc Češi vyvinuli vlastní unikátní nástroje 
dárcovství, například dárcovskou SMS, která 
funguje více než 15 let. Takto propracovaný 
systém nikde jinde nemají. V posledních de
seti letech navíc výrazně prospělo zapojení 
firem do veřejně prospěšných iniciativ, ať už 
jde o dobře fungující zaměstnanecké sbírky, 
firemní matchingové fondy, projekty pro roz
voj regionů. „Těch firem je hodně, v poslední 
době patří k  těm nejlepším a  inspirativním 
například ČEZ, ČSOB či Globus.“
A  pak jsou tu bariéry. Velmi přísný zákon 
o  veřejných sbírkách, který spíše odrazuje, 
než aby pomáhal. A podmínky poskytování 
tolik skloňovaných dotací. Na přiznané pe
níze organizace čekají měsíce a mnohdy pak 
musí řešit problém s prostým cash flow.
„Ale největší bariérou v  celé visegrádské 
čtyřce je v  současné době uznání předsta
vitelů státu. Neziskový sektor není žádná 
uzavřená bublina. Všichni někde pracují, 
nějak se na společenském dění podílejí, ať 
už jako dobrovolníci, pěstouni nebo dárci. 
A  pokud bude převládat negativní veřejné 
mínění o  lidech, kteří pracují ve  veřejně 
prospěšném sektoru, nakonec to občan
skou společnost vážně ohrozí,“ soudí vý
konná ředitelka Fóra dárců.

zkratka škodí
Situace v  Česku, Polsku, Maďarsku, kde 
jsou veřejně prospěšné organizace osočová
ny a dehonestovány, a to i vysoce postave
nými politiky, není bohužel jen mementem 

postkomunistických zemí. Je to globální 
problém. Doba směřuje ke zkratce, zjedno
dušování, k tomu, že si lidé neověřují původ 
informací. Na internetu si může založit ka
ždý své médium, televizi, rádio a  šířit své 
myšlenky. A  když k  tomu dá vějičku typu 
„Co vám oficiální média neřeknou“, pak se 
poplašné zprávy a dezinformace šíří snad
no. „A víme, že existují i profesionální far
my na  ovlivňování veřejného mínění,“ po
steskne si Šplíchalová.
Veřejně prospěšný sektor má bohužel stále 
tendenci bránit se spíše akademicky, sofis
tikovaně argumentovat, analyzovat. A lidé, 
kterým stačí výkřik či titulek, si žádnou 
analýzu nikdy nepřečtou. „To nefunguje. 
Proto v rámci celoevropské sítě dárců a na
dací v Evropě (Donors and Foundations Ne
tworks in Europe  – DAFNE) existuje řada 
iniciativ, které ukazují na konkrétních pří
bězích pozitivní práci veřejně prospěšných 
projektů, ukazují, jak se zapojují lidé, mece
náši, firmy.“ 
Síť, jejímž členem je Fórum dárců, pracuje 
s  ověřeným faktem, že o  neziskovém sek
toru obecně lidé hovoří s  despektem, ale 
na mnohá témata, ať už jde o podporu lidí 
se zdravotním postižením, dětí, rodiny, ži
votního prostředí, reagují pozitivně. A  to 
i  na  kontroverzní témata, jako jsou zapo
jování propuštěných vězňů do života nebo 
pomoc lidem v nouzi, ať už jde o bezdomov
ce nebo uprchlíky. „Jako by oddělili fakt, že 
služby, které oceňují, dělají právě ony veřej
ně prospěšné organizace. A  naším úkolem 
je ukázat, že neexistuje oddělený veřejně 
prospěšný sektor od  ostatních sfér života, 
že jsme všichni na jedné lodi. Účinnou obra
nou je stále ukazovat pozitivní příklady.“
Kamkoliv se Šplíchalová podívá na  západ 
od  našich hranic, vidí podporu veřejně 
prospěšného sektoru. Tam politici dobře 
vědí, že jde o velkého zaměstnavatele, po
skytovatele služeb, které stát není schopen 
zajistit. Tam patří k  dobrému tónu, že se 
člověk angažuje jako dobrovolník, dárce. 
Je standardem, že absolventi podporují 
své školy, každý se angažuje v místě svého 
bydliště. Známé tváře nejen dávají velké 
peníze na charitu, ale chodí běžně potěšit 
děti do  nemocnic, nízkoprahových klubů. 
„To v zemích visegrádské čtyřky ještě tolik 
nefunguje. Ano, osobnosti vystoupí na cha
ritativním koncertě, přispějí, ale neberou to 
jako samozřejmost, jako součást svého ve
řejného života,“ upozorňuje.
Považuje za  důležité, aby lidé zase cítili, 
že podpora veřejně prospěšných aktivit je 
důležitá. Filantropie směřuje samozřejmě 
k dalšímu vývoji technologických nástrojů, 
které napomohou k  usnadnění darování. 
A  také k  individuálnímu přístupu k  dár
cům, každý stojí o  jinou formu komuni
kace a  veřejně prospěšný sektor to musí 
akceptovat.
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Přitom ještě před čtyřmi lety o daro
vání a společenské odpovědnosti rozho
dovalo vedení firmy. Společnost, která
poskytuje palivové karty a služby v ob
lasti silniční dopravy, postupně rostla
a nejdříve přenesla odpovědnost na
manažery v jednotlivých zemích. Nako
nec se vedení firmy rozhodlo jít ještě dál
– přenést veškerou odpovědnost za fi
remní dárcovství na zaměstnance. V roce
2017 tak vznikl zaměstnanecký dárcov
ský fond Philanthropy and You. A o rok
později firma začala spolupracovat s Na
dací Via a vznikla online aplikace, která
dárcovství zaměstnanců zjednodušuje.

A ti projekt skutečně vzali za své. Čís
la jsou ve srovnání s jinými podobnými
projekty vysoká – do rozdělování darů se
pravidelně zapojují tři čtvrtiny zaměst
nanců, díky fondu letos rozdělí takřka
tři miliony korun, a to pro 229 projektů.
„Zřejmě je to tím, že jde o zcela jedno
duchý způsob darování, který zaměst
nance spojuje,“ říká Marcela Murgašová
z Eurowagu, která má ve firmě zaměstna
necký fond na starost. „Firma dává svým
zaměstnancům v darování naprostou
důvěru,“ dodává.

Každý zaměstnanec může rozdělit 200
eur. Zároveň se skrze aplikaci pracovníci
mohou svým darem připojit k nápadům,
které navrhl jejich kolega či kolegyně.
Jinými slovy, zaměstnanci se sdružují do
společných projektů, které pak podpoří
společným vysokým darem. Příkladem
takového populárního projektu mezi
českými zaměstnanci je organizace Dob
rý anděl, na který letos společně přispěli
více než 228 000 Kč.

Firma však díky svým zaměstnancům
daruje v řadě zemí – přímo vmístech, kde
žijí a pracují. Zaměstnanci tak podpořili
třeba organizaci podporující děti s one
mocněním rakoviny v portugalském Li
sabonu nebo neziskovku z německého
Regensburgu, která hledá práci lidem se
zdravotním postižením.

Aplikace také podporuje dobrovolnictví.
Eurowag umožňuje zaměstnancům jeden
pracovní den za rok věnovat dobrovolné
práci pro dobročinný projekt. Zatímco však

F i L A N t R o P i E A t Y :

Rozhlédni se a daruj ve svém okolí
I zaměstnanci na nejnižších pozicích mají spolurozhodnout o tom, komu má firma darovat.
To je cíl firmyEurowag (W.A. G. payment solutions), která nabízí svýmzaměstnancůmmožnost
darovat z firemního dárcovského fondu na jakýkoliv dobročinný projekt, který si vyberou.

ADVERTORIAL

J A k d A R u J í z A m ě s T n A n c I

v jiných firmách často dobrovolnické dny
organizuje vedení firmy, v Eurowagu o tom
skrze aplikaci mohou rozhodnout zaměst
nanci a sami vytvořit svůj vlastní dobrovol
nický den. Výhodou je, že se k jejich dob
rovolničení mohou přidat jejich kolegové.
takže dobrovolnictví získává také teambuil
dingový přesah.„Navíc se propojí lidé z byz
nysu a neziskovky a jde o mimořádně obo
hacující setkání,“ říkáMarcelaMurgašová.

Filosofie firmy je zkrátka jednoduchá.
Svým zaměstnancům říká: Rozhlédni se
ve svém okolí, najdi projekt, kde je třeba
pomoci, a my tě podpoříme penězi i vol
nou chvílí. Je to na tobě.

Úspěchem Eurowagu se inspirovala
brněnská firma YSoft, které Nadace Via
upravila aplikaci pro její potřeby. Využívá
ji rok a zaměstnanci rozdělili na dobročin
nost už skoro milion korun. ti navíc navy
šují příspěvek na darování těm zaměst
nancům, kteří zároveň dobrovolničí pro
některou z neziskovek. Marcela Murgašo
vá z Eurowagu k tomu dodává: „Jsme za

to rádi. Chceme být inspirací i pro další fir
my, že takováto věc může zlepšit firemní
kulturu. Je to zajímavý a neotřelý benefit
a hlavně – vede zaměstnance k filantropii.
Proto budeme rádi sdílet své zkušenosti
s firmami, které by to chtěly taky zkusit.“

Její slova potvrzuje fakt, že někteří
zaměstnanci, kteří poprvé darovali skr
ze projekt „Philanthropy and You“, začali
pravidelně darovat i ze svých peněz. První
filantropický prožitek u nich vedl k tomu,
že začali brát filantropii jako běžnou sou
část života.

zdeněkmihalco

Autor je ředitelem Nadace Via, která
podporuje lidi měnící své okolí k lepší-
mu. Jejími tématy jsou rozvoj filantro-
pie a komunitního života. Kromě ap-
likace na podporu zaměstnaneckého
dárcovství a fondu Philanthropy and
You provozuje například také on-line
darovací službu Darujme.cz.
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16 let pomáháme světu

porozumět autismu

a lidem s autismem

porozumět světu.

Pomáhejte s námi!
Sbírkový účet: 5111440802/4000 www.nautis.cz
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Oblast činnosti
Jsme největším poskytovatelem služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS)
a jejich rodin v ČR. Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé
spolupráce odborníků s rodinami dětí s PAS. Hlavním důvodem založení byla naléhavá
potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen
dětem a dospělým s PAS, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby –
rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

Vize a cíle
Podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami
autistického spektra, spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu
jejich rodin.

Naše projekty / jak pomáháme
Poskytujeme služby psychologické, psychiatrické, sociální, vzdělávací a osvětové.
Nabízíme ambulantní, terénní a pobytové sociální služby, realizujeme programy
podporovaného zaměstnávání. Provozujeme celoroční pobytové zařízení pro osoby
s autismem a chováním náročným na péči. Jsme zřizovatelem mateřské školy,
speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který
zaměstnává lidi s autismem.

Naše kampaně
Osvětová kampaň POROZUMĚT AUTISMU je zaměřena na realizaci uceleného programu
osvětových, vzdělávacích a kulturních aktivit, které napomáhají zvýšit povědomí široké
veřejnosti o poruchách autistického spektra v ČR. Mezi stěžejní aktivity patří Cena
APLAUS, fotosoutěž O nejlepší fotku v modrém, nasvícení významné budovy/památky
v rámci celosvětové kampaně Light It Up Blue, NAUTIS FEST, odborná konference
Autismus v praxi, představení divadelního souboru Dr.amAS a výstavy. Řada našich
osvětových aktivit je přímo propojena s fundraisingem.

Možnosti, jak nás podpořit
› Jednorázovým nebo opakovaným darem v libovolné částce na sbírkový účet:
5111440802/4000,

› finančním darem na náš sbírkový účet prostřednictvím Darujsprávně.cz,
› formou dárcovské zprávy – DMS NAUTIS na číslo 87 777,
› věcným darem či službou,
› koupí našich osvětových a dárkových předmětů,
› uspořádáním fundraisingové akce na podporu NAUTIS.

Příležitosti pro dobrovolníky
V rámci dobrovolnického programu „Pomáháme. Chceme porozumět“, který je
akreditován u Ministerstva vnitra ČR, se mohou dobrovolníci zapojit do:
› práce s dětmi a dospělými klienty s PAS pod supervizí zkušených pracovníků NAUTIS
(zájmové a rehabilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé),

› osvětových a fundraisingových akcí,
› aktivit podporujících chod organizace (administrativa, úklid, údržba objektů apod.).

Národní ústav
pro autismus, z. ú.
Brunnerova 1011/3
163 00 Praha 17 – Řepy

Právní forma:
zapsaný ústav

Statutární orgán:
Ing. Magdalena Thorová,
ředitelka organizace

IČ: 26623064
Rok vzniku: 2003

Kontakty:
telefon: +420 774 723 185
e‑mail: nautis@nautis.cz
kontaktní osoba:
Kateřina Szczepaniková,
ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy

Webové stránky:
www.nautis.cz
www.facebook.com/nautis.cz

poslání
Podporovat lidi s poruchou
autistického spektra a lidi kolem
nich, aby se jim žilo lépe.

místo působení
Česká republika



16 let pomáháme světu

porozumět autismu

a lidem s autismem

porozumět světu.

Pomáhejte s námi!
Sbírkový účet: 5111440802/4000 www.nautis.cz
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Cvičíme psí parťáky, kteří pomáhají
lidem s různým postižením.

www.pestra.cz
fb.com/Pestra.psiasistencepsí asistence

Poznáváme zájemce
a jeho rodinu.
Sestavujeme

individuální plán.

Pes se socializuje
s vychovatelem,

rodina se seznamuje
s vytipovaným psem.

Pes se učí cviky dle
individuálních potřeb
klienta, pravidelně se

s klientem vídá.

Pes přichází do
rodiny, se kterou se
sžívá za asistence
trenérů z Pestré.

Vysloužilý pes nejde
zpět do organizace,

ale zůstává ve
svojí rodině.

č.ú.: 107–4650730257/0100
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Oblast činnosti
Cvičíme asistenční psy pro děti a dospělé s různým postižením bez použití kotců. Věříme,
že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, je pak lépe
připraven na soužití s člověkem s postižením. Usilujeme o to, aby byl člověk s postižením
díky psímu parťákovi soběstačnější a samostatnější, rozvíjel své dovednosti a měl pestrý
život.

Podporujeme lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti nejen prostřednictvím
asistenčních psů a registrované sociální služby sociální rehabilitace, ale i kvalitních
pracovních příležitostí. Provozujeme Nácvikovou ergoterapeutickou místnost a sociální
podnik Pestrá cestovka. Provádíme audity bezbariérovosti a pořádáme prožitkové
workshopy v komunikaci s lidmi s postižením.

Jako jediní v ČR máme mezinárodně akreditovaný přirozený bezkotcový výcvik
asistenčních psů u Assistance Dogs International (ADI). Podílíme se na tvorbě
evropských CEN standardů pro asistenční psy a jsme držiteli Značky spolehlivosti.

Naše projekty
Ponožkový Pestrouš je charitativní projekt na podporu výcviku asistenčních psů,
který není systematicky podporován z veřejných rozpočtů. Děti i dospělí z celé České
republiky pro nás šijí z ponožek našeho maskota Pestrouše, kterého pak prodáváme
a 100 procent výtěžku jde právě na výcvik asistenčních psů. Do projektu se již zapojilo
více než 70 základních škol a více než 3 tisíce dětí a dobrovolníků.

Pestrá cestovka je ojedinělým projektem sociálního podnikání v ČR. Nabízíme zájezdy
prověřených cestovních kanceláří a celá provize za prodej putuje na výcvik asistenčních
psů, zaměstnávání lidí s postižením a různé edukativní projekty. Zákazník tak svým
nákupem přispěje na dobrou věc, aniž by zaplatil o korunu navíc.

Naše kampaně
Osvětovou kampaní Pestrý život lidí s postižením cílíme na podporu rovných příležitostí
pro děti a dospělé s různým postižením a na aktivity vedoucí k odstranění fyzických
i psychických bariér.

Na nerovnoprávnost asistenčních a vodicích psů upozorňujeme kampaní Milionový
pes. Věděli jste, že asistenční pes nemá jasně legislativně vymezeno, kam může být
vpuštěn, že nejsou nastaveny zákonné standardy výcviku asistenčních psů ani jejich
financování? I když je výcvik psa poměrně finančně náročný, ušetří takto speciálně
vycvičený pes během své služby přes milion korun na sociálních službách.

Možnosti, jak nás podpořit
› Zašlete finanční dar na náš sbírkový účet nebo prostřednictvím www.darujme.cz.
› Vytvořte dárcovskou výzvu na www.darujme.cz a oznamte svým přátelům či kolegům,
že k narozeninám, promoci, svatbě či jakékoliv jiné významné události nechcete žádné
dárky, ale aby místo toho podpořili Pestrou skrze vaši dárcovskou výzvu.

› Odešlete dárcovskou DMS PESTRA 30, 60, 90 na číslo 87 777.
› Kupte ponožkového psa Pestrouše na Alza.cz.
› Vyberte si zájezd v naší Pestré cestovce.
› Objednejte si audit bezbariérovosti nebo prožitkový workshop.
› Přispějte do sbírkové pokladničky nebo zakupte benefiční předměty na našich akcích.
› Poskytněte nám věcný dar nebo službu.
› Uspořádejte benefiční akci pro Pestrou.

Příležitosti pro dobrovolníky
› Vychovejte štěně – pomozte připravit budoucího asistenta na kariéru psího pomocníka.
› Pomáhejte na nácvikových a rekondičních akcích pro děti a dospělé s postižením.
› Podílejte se na osvětových a fundraisingových akcích.
› Zapojte se do aktivit podporujících chod organizace.

Pestrá, o. p. s.
Kučerova 809/11
198 00 Praha 9

Právní forma:
obecně prospěšná společnost

Statutární orgán:
Jana Sirotková

IČ: 28525973
Rok vzniku: 2009

Kontakty:
telefon: +420 732 138 186
e‑mail: info@pestra.cz
Kontaktní osoba:
Jana Sirotková, ředitelka

Webové stránky:
www.pestra.cz
www.pestracestovka.cz

Poslání
Podporujeme nezávislost lidí
s postižením a otevíráme jim
možnosti žít pestrý život.

Místo působení
Česká republika

HN056593



Cvičíme psí parťáky, kteří pomáhají
lidem s různým postižením.

www.pestra.cz
fb.com/Pestra.psiasistencepsí asistence

Poznáváme zájemce
a jeho rodinu.
Sestavujeme

individuální plán.

Pes se socializuje
s vychovatelem,

rodina se seznamuje
s vytipovaným psem.

Pes se učí cviky dle
individuálních potřeb
klienta, pravidelně se

s klientem vídá.

Pes přichází do
rodiny, se kterou se
sžívá za asistence
trenérů z Pestré.

Vysloužilý pes nejde
zpět do organizace,

ale zůstává ve
svojí rodině.

č.ú.: 107–4650730257/0100
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