


Nadační fond pomoci je nezávislým subjektem založeným 
za účelem podpory obětí podvodu, agrese a iracionální byrokracie.
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Zakladateli Nadačního fondu pomoci jsou 
Karel Janeček a Markéta Sýkorová.  
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POSLÁNÍ
Posláním Nadačního fondu pomoci je podávat pomocnou  

ruku obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie. 
Pomáháme takovým lidem, kteří se cizí vinou dostali 

do tíživé životní situace, a to buď formou přímé 
finanční pomoci nebo systémem crowdfundingu, 
kdy se na financování projektu podílí i veřejnost. 
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Úvodní slovo Karla Janečka, předsedy správní rady:

Milí přátelé, 
rok 2015 přinesl do Nadačního fondu pomoci několik důležitých změn. Již čtvrtým rokem  
podáváme pomocnou ruku obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie. V loňském roce 
jsme se ale rozhodli stát moderní organizací, která dělá radost jak svým žadatelům, tak donátorům.  
Nadační fond pomoci naplno rozjel novou formu dárcovství v České republice, a to pomo- 
cí crowdfundingu, kterou jsme se zabývali už od roku 2014. Jedná se o způsob finan- 
cování, na kterém se podílí veřejnost. Těší mě, že právě Nadační fond pomoci se stal první or-
ganizací v České Republice, která tímto způsobem podporuje jak fyzické osoby, tak i neziskové 
organizace.
Všechny příspěvky v crowdfundingových sbírkách navyšujeme zlatý řezem, tedy násobkem 
1,618. Máte jistotu, že Vaše podpora bude využita tam, kde je jí podle Vašeho přesvědčení ne-
jvíce potřeba - na konkrétní projekty Nadačního fondu pomoci, které jste si sami vybrali.
Oceňuji,  že navzdory významným změnám za poslední rok zůstává důležitá věc stejná - Vaše 
chuť podílet se na aktivní změně ve společnosti a pomoci druhým. To se nám potvrzuje 
nejen ve velkém nárůstu našich fanoušků a podporovatelů na sociálních sítích, ale také 
v nárůstu částky, kterou se nám za rok 2015 podařilo vybrat. Ta činila 1 446 747 korun. 
A rád bych doplnil ještě jedno číslo, a to 1 731 – to je počet těch, kteří se do našich 
crowdfundingových sbírek zapojili. O tom, že se nám tento způsob financování podařil rozjet 
opravdu naplno, svědčí i fakt, že se o Nadační fond pomoci začala zajímat ve velké míře i média. 
Je samozřejmé, že nás dosavadní úspěchy neukonejší a stále vymýšlíme nové a nové  
projekty, které nás i Vás posouvají dál. Děkujeme Vám všem, že Vás naše projekty zajímají.  
Děkujeme i Vám, že máte odvahu vyplnit žádost a svůj příběh sdílet s ostatními. Hluboce  
děkujeme těm z Vás, kterým osud ostatních není lhostejný a že společně s námi podáváte  
pomocnou ruku!

ÚVODNÍ SLOVO KARLA JANEČKA
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LIDÉ V NADAČNÍM FONDU POMOCI

V Nadačním fondu pomoci nás všechny spojuje jedna věc – touha pomáhat druhým a měnit život 
kolem sebe. Každý člen Nadačního fondu pomoci je specialistou v oblasti, které se ve fondu 
věnuje. I proto se všichni dále vzdělávají prostřednictvím různých školení a workshopů. Díky tomu 
můžeme nejen profesionálně zpracovávat žádosti a projekty, ale také přicházet s novými impulsy, 
kam by měl Nadační fond pomoci směřovat.

ZAKLADATELÉ
Karel Janeček, předseda správní rady

Markéta Sýkorová 

SPRÁVNÍ RADA
Karel Janeček 
matematik, vizionář, mecenáš, předseda správní rady

„Kvalita života se zvyšuje jak obdarovanému, tak dárci.“

Martin Hausenblas 
podnikatel, politik, transformátor veřejného života, člen správní rady

„Celý svět ustoupí, když člověk někam jde.“

Tomáš Slavata 
sportovec, patron, společensky odpovědný člověk, člen správní rady

„Snažím se spojit dva rozdílné světy, které naše společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje 
dostat rovnocennou šanci.“
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TÝM NADAČNÍHO FONDU POMOCI

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI NFP

Čestmír Horký – ředitel NFP

Kateřina Piechaczková – vedoucí týmu, 
konzultantka NFP

Andrea Bejvlová – konzultantka NFP

Gabriela Sedláčková - PR a komunikace 
s veřejností, web a sociální sítě

Andrea Daičová – PR a komunikace 
s veřejností, web a sociální sítě

Alexandr Stočes – IT administrator

Anna Marková - účetní

Vlaďka Čechová – grafička

Jan Krouský – advokát
a další stálí spolupracovníci NFP
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Nadační fond pomoci byl založen v roce 2012 Karlem Janečkem, který tím rozšířil spektrum  
svých aktivit o společensky odpovědný sektor. Nadační fond pomoci poskytuje finanční pod- 
poru, a to formou přímé pomoci nebo crowdfundingových sbírek. Dále poskytuje také návaz-
nou službu. 

V Nadačním fondu pomoci podáváme pomocnou ruku obětem:
 • podvodu
 • agrese
 • iracionální byrokracie

Naší cílovou skupinou jsou fyzické a právnické osoby na území České republiky, které se staly 
obětmi ne vlastní vinou, ale cizím zaviněním. Od roku 2015 jsme spustili ve větší míře projekty 
formou crowdfundingu, a to pro fyzické i právnické osoby a neziskové organizace. 
Za rok 2015 jsme podpořili celkem 30 subjektů částkou 3 194 602 korun. Z toho bylo 21 fyzických 
osob, 9 právnických osob, 6 projektů jsme otevřeli crowdfundingem.
Žadatelé se obraceli na Nadační fond pomoci prostřednictvím žádosti na našich webových 
stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí.

PŘEHLED PODPOŘENÝCH FYZICKÝCH OSOB

Rádi bychom Vám představili některé z příběhů fyzických osob, které jsme podpořili v roce 
2015. Bohužel zde nelze představit všechny, ale na ostatní příběhy se můžete podívat na našich 
webových stránkách www.nfpomoci.cz.

JAK POMÁHÁ NADAČNÍ FOND POMOCI
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ZA DOBRÝ SKUTEK NÁLEŽITĚ POTRESTÁN

Zastal se napadené servírky a byl za to náležitě potrestán… aneb jak pan Svoboda k těžkému 
ublížení na zdraví přišel.
„Právě jsem byl hostem v restauraci, když jsem se stal svědkem napadení tamní servírky jedním 
z hostů,“ uvádí pan Svoboda k objasnění situace, jak se stal obětí těžkého ublížení na zdraví. 
„Důrazně jsem mu řekl, že takhle se k ní chovat nebude a vyzval jsem ho, aby zaplatil útratu.“
Namísto omluvy agresivního zákazníka se však servírka i pan Svoboda dočkali okamžitého útoku. 
Agresor udeřil pana Svobodu pěstí do obličeje, následkem čehož upadl pan Svoboda na zem. 
Útočník využil situace a opakovaně kopal napadeného do hlavy a do hrudníku.
Zážitek se stal panu Svobodovi noční můrou. Nejen, že musel vyhledat kvůli neustálému 
pocitu strachu a špatnému spaní psychiatrickou pomoc a nastoupit na dlouhodobou léčbu 
na psychiatrickou kliniku v Brně, ale navíc utrpěl závažná zranění, která mu zabraňují vrátit  
se do běžného pracovního života. Utrpěl otřes mozku, zlomeninu očnice, poranění nervu a drah 
zrakového nervu, přičemž v levém oku došlo v důsledku zranění k tzv. totální amauróze, tedy 
ztrátě zraku. Než se jeho zdravotní stav zlepší natolik, aby byl opětovně schopen práce. Pan 
Svoboda se samozřejmě snažil toto těžké období co nejrychleji překlenout. Právě proto jsme se 
mu rozhodli pomoci a poskytnout mu nadační příspěvek ve výši 30 000,- Kč, díky kterému byl 
schopen zaplatit běžné životní náklady.
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RICHARD LANGER A JEHO CENA Ď

Cena Ď, založená již podle svého názvu na tom klasickém českém Ď, je tradiční výroční cena 
určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hod-
not v ČR. Slavnostní ceremoniál pořádá každoročně Richard Langer, a to s podporou Národního 
divadla v Praze.
Richard Langer pořádá tuto cenu sám a je závislý na podpoře svých sponzorů. Cena Ď ale po- 
máhá právě těm, kteří nezištně zlepšují svět kolem sebe a pomáhají ostatním. 
Cenu Ď organizuje Richard Langer s rodinou, vše tomuto projektu podřizuje. Stál je většinu 
peněz a většinu jejich času. Jsou ale vděční, že po boku s cenou Ď mohou žít – je to jejich životní 
projekt, který je obohacuje. Svým pracovním životem neplánovaně dokazuje, že v téhle zemi 
může skutečně normální člověk mít svůj sen a ten poctivou cestou realizovat.
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OBĚT DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Příběhy týraných žen jsou vždy velmi smutné téma. O to smutnější je, že se takové věci dějí 
neustále kolem nás, za zavřenými dveřmi domácností.
Kristýna V. má právě jednu takovou otřesnou zkušenost za sebou. Ona i její tři děti se stali  
oběťmi domácího násilí ze strany manžela. Trvalo to dlouhé tři roky, než Kristýna dokázala sebrat 
odvahu a situaci se nebála začít řešit. Rozhodnutí bylo o to těžší, protože Kristýna byla na svém 
manželovi naprosto finančně závislá a věděla, že zvládnout vše sama nebude vůbec snadné. 
Spousta matek a žen v podobné situaci ví, že od státu žádnou pomoc čekat nemohou, a tak  
se bojí odejít, protože v tom zůstanou zcela samy.



Na moment, kdy držel její manžel v ruce nůž a křičel, že si ublíží, a přitom ohrožoval nožem ji,  
už asi nikdy nezapomene. Věděla, že to je poslední kapka, kterou zvládne unést. Jejich syn  
v tuto chvíli zavolal městskou policii, ta ale při příjezdu nemohla udělat vůbec nic – řekla,  
ať se děti uklidní a že k ničemu dalšímu nemají pravomoci. Ani jejího manžela vykázat nemo- 
hou. Kristýna ze strachu z manžela seděla celou noc před dveřmi dětského pokoje a hlídala své 
děti.
Když další den ráno odešel její manžel do práce, podala trestní oznámení. Spojila se s Bílým 
kruhem bezpečí, který ji dal další kontakt, kde by ji mohli pomoci. Dlouhé hodiny telefonování, 
výslechů na inspekci policie a popisování jejího příběhu. I díky dalším organizacím, dosáhla 
měsíčního vykázání jejího manžela.
Příběh Kristýny snad možná konečně nabírá šťastného konce. Zažádala o rozvod i o svěření dětí 
do vlastní péče a doufá v rychlé vyřízení ze strany soudu. Zároveň i doufá, že bude už brzy moct 
s dětmi žít v klidu a bez neustálého strachu. Kristýna ví, že ten boj bude ještě dlouhý, ale teď už 
má dobře nakročeno k tomu, aby ho i s dětmi zvládla.
Dnes Kristýna lituje pouze jediné věci – že se nedokázala odhodlat k těmto činům dříve. Zároveň 
ji mrzí, že je tak málo organizací, které jí dokázaly opravdu v ohrožení pomoci.
Chtěla by vzkázat všem ženám, že jakýkoli druh týrání se dá řešit a že náš život má příliš velkou 
hodnotu na to, abychom se nechali trápit a ohrožovat někým jiným.
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Rádi bychom Vám představili i vybrané příběhy právnických subjektů, které jsme podpořili  
v roce 2015. 

ČESKÝ JEŽÍŠEK ODEPISUJE DĚTEM
Agency Je5 s. r. o.
Díky podpoře projektu Český Ježíšek jsme měli v Nadačním fondu pomoci vánoční atmosféru 
už od května. Ačkoliv dopisy posílají Ježíškovi děti až před Vánoci, přípravy na realizaci tohoto 
již tradičního projektu trvaly celý rok.

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB



„Projekt Český Ježíšek si klade za cíl utvoření a udržení vědomí českých národních tradic  
pomocí pohádkové postavy Ježíška v roli strážce těchto tradic i dětských snů, přání a jejich  
životů u dětí, dospělých a celých rodin. Stal se součástí nejen Vánoc, ale i celého roku.  
Po ukončení osmého ročníku je patrné, že postava českého Ježíškka se v mnoha rodinách stává 
jakýmsi rádcem a vstupuje do jejich povědomí, přičemž okruh jeho působnosti se stále 
rozšiřuje. Stále patrnější je i tendence dospělých svěřovat se mu se svými přáními a touhami,  
ale i starostmi,“ říkají autoři projektu, Agency Je5.
Když nám tým Českého Ježíška přinesl na ukázku několik dopisů, dojaly nás k slzám. Ježíškovi 
psaly nejen malé děti, ale i lidé v produktivním věku, senioři. Všichni si přáli různé věci, od malých 
hraček až po vánoční zázraky, které se většinou týkají rodiny.
Po všech zkušenostech v Nadačním fondu pomoci věříme, že naděje umírá poslední. Přejeme 
všem dětem i dospělým, kteří se rozhodnou Ježíškovi napsat, aby jejich přání bylo vyslyšeno. 
Vždyť kdy jindy, než o Vánocích.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SMÍŠEK
Občanské sdružení Smíšek pomáhá a podporuje znevýhodněné děti z neúplných rodin nebo 
nefunkčního prostředí. Pomáhají dětem začlenit se mezi kamarády, naučit se nové věci a často  
i zapomenout na děsivou minulost. Jedním z takových dětí byl i malý Honzík, kterému byly  
4 roky. Jeho dětství ale poznamenala velká psychická i fyzická zátěž. Prvních 2,5 let svého živo- 
ta prožil v prostředí domácího násilí páchaného na něm samotném, ale i na jeho matce. 
Takové prostředí se na Honzíkovi výrazně podepsalo – přestože se do školky i na kamarády těšil, 
byl velmi nedůvěřivý a bojácný, často plakal. Psychické trauma z dětství si chlapec nesl hlavně  
v problémech s řečí.
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Dnes už Honzík žije pouze s matkou v pronajatém bytě a v klidném prostředí, které mu velmi 
prospívá. Díky Občanskému sdružení Smíšek se může začít zapojovat do normálního prostředí  
a mít hezké dětství. Ve školce pracuje se speciálním vychovatelem, pedagogem i logopedem, 
což je pro něj velmi podnětné prostředí, které mu neustále pomáhá zlepšovat se. 
Honzík ale dělá velké pokroky a už se podařilo vykouzlit mu na tváři i úsměv. A dětský úsměv,  
to je ten největší pokrok a poděkování zároveň. 
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CROWDFUNDINGOVÉ PROJEKTY V NADAČNÍM FONDU POMOCI ZA ROK 2015

V Nadačním fondu pomoci jsme v roce 2015 naplno rozjeli projekty pomocí crowdfundingu. 
Vybrali jsme pro Vás tři z nich, abyste měli přehled o tom, jak crowdfunding v NFP děláme.



SBÍRKA PRO VÁŽNĚ NEMOCNOU KAMARÁDKU
Na našem webu jsme v minulosti spustili crowdfundingovou sbírku pro vážně nemocnou Lenku. 
Projekt byl úspěšný a peníze byly vybrány během několika týdnů. 
Na Nadační fond pomoci se obrátila Jana P. se žádostí o pomoc pro svou kamarádku. Chtěla 
Lence alespoň trochu ulehčit její životní situaci a dobře věděla, co přesně by mohlo Lence 
pomoci. Zkusila štěstí a vyplnila žádost na našich webových stránkách. Příběh Lenky byl tak  
zajímavý a dojemný, navíc spadal do účelu Nadačního fondu pomoci. 
Lenka měla vážné problémy s dýchacími cestami, které ji omezovaly tak, že nezvládala péči  
o vlastní děti. I běžná chůze dělala Lence problémy. Nadační fond pomoci otevřel díky Lenčině 
kamarádce projekt na našem webu – jeden z prvních crowdfundingových projektů. 
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Jaká je ale budoucnost těch, kterým jsme nabídli pomocnou ruku? Jak se daří Lence po téměř 
tři čtvrtě roku od úspěšné sbírky? Na tuto otázku jsme se zeptali přímo Jany P., která za Lenku 
podala žádost a celý projekt pomohla odstartovat. 

Jak konkrétně pomohl příspěvek Nadačního fondu pomoci Lence?
„Lenka si mohla koupit tolik požadované auto, bez kterého je téměř imobilní a pomáhá jí zvládat 
každodenní starosti. Její zdravotní stav je dnes v rámci možností,“ popisuje situaci Jana P. 

Proč jste si vybrala pro projekt právě Nadační fond pomoci?
„Pro otevření sbírky jsem si nadační fond nevybrala, ale fond si vybral mne :) Našla jsem na 
webových stránkách formulář, vyplnila jsem ho a zkusila jsem štěstí. Velmi si vážím podané po-
mocné ruky a je pro mne důležité, že se věc zdařila a bylo pomoženo člověku, který tu pomoc 
potřebuje.“

Jak se zpětně koukáte na tento projekt a na Nadační fond pomoci?
„Na fond se koukám pořád stejně. Jsou to lidé, kteří svou práci dělají srdcem a to je asi to nej-
důležitější. Moc jim přeji, aby je práce i nadále bavila a dělali potřebným jen a jen radost. Co se 
týká podvědomí lidí ohledně NFP, je na tom třeba ještě pracovat. Z mé vlastní zkušenosti vím, 
že lidé toho o NFP moc nevědí. A je to velká škoda. Třeba právě tento úspěšný projekt tomu 
pomůže.“
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SLAVATA TRIATLON TOUR, PROJEKT BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÝ

Jméno Tomáše Slavaty je právem skloňováno na mnoha frontách. Ani ne tak kvůli jeho sportov- 
ním úspěchům (mohli jste o něm slyšet například jako o úspěšném triatlonistovi, který repre- 
zentoval naši republiku na mistrovství světa na Hawaii – Xterra), ale především kvůli jeho  
společenské odpovědnosti. Vlajkovou lodí jeho pomoci dětem ze sociálně slabších rodin 
 a dětských domovů je Triatlonová Tour – série triatlonových závodů, které jsou po celé  
České republice pořádány od roku 2011 pro děti mezi 4 a 18 lety. Do projektu se zapojily 
děti jak z dětských domovů, tak ze sociálně slabých nebo i běžných rodin. Přirozenou 
cestou je tak Tomáš Slavata svádí dohromady a učí je vzájemně si pomáhat. V roce 2015 jsme  
se rozhodli do projektu aktivně zapojit a dát rozdílných světů dětí z běžných rodin a dětských 
domovů. Díky Vaší podpoře jsme vybrali nádherných 260 496 korun!
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„Dá se říci, že Slavata Triatlon Tour je takovou střechou toho všeho, co dělám - je to prostředí, 

kde mohu spojit všechny ty děti jak z dětských domovů, tak základních škol. Je to triatlonová 

tour, která dává šanci naprosto každému dítěti. Snažím se spojit dva rozdílné světy, které naše 

společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje dostat rovnocennou šanci. V rámci této série 

závodů je na každém závodě možnost si zapůjčit kolo a vybavení, čímž dávám šanci i dětem  

z rodin, které si třeba nemůžou kolo dovolit, ale přesto by chtěly, aby si jejich děti tento krásný 

sport mohly vyzkoušet. Dávám jen šanci, kterou jsem já sám v dětství nedostal a musel za ní bojo- 

vat – to je Slavata Triatlon Tour,“ říká o projektu sám autor, Tomáš Slavata.
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TERAPIE V TÍŽIVÉ SITUACI ČESKÝ INSTITUT BIOSYNTÉZY, Z. S.

Sociální klinika poskytuje psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné  
životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Zájemce o služby Sociální 
kliniky prochází úvodním rozhovorem, který slouží ke zmapování, jaká forma podpory  
je pro něj v danou chvíli nejvhodnější. Kromě terapie nabízí Sociální klinika také doplňkové  
služby, které umožňují pokrýt širší spektrum potřeb klienta. Terapeutické služby jsou násled-
ně poskytovány za symbolický poplatek dle individuálních možností klienta v rozsahu dvanácti  
sezení v průběhu přibližně 6–9 měsíců.
Projektem reagují zakladatelky na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze zdravot- 
ního pojištění není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Vznik Sociální kliniky inspirovala 
také činnost podobných organizací ve světě. „Řadě lidí může psychoterapie pomoci zlepšit kvali- 
tu života a osobní a rodinné vztahy, bohužel v našem prostředí jsou tyto služby pro část z nich 
stále finančně nedostupné,“ říká jedna ze zakladatelek Barbora Janečková. „Byli bychom rádi, 
kdyby díky Sociální klinice mohl na sobě pracovat každý, kdo má chuť a odvahu.“ 
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Vždycky máme radost, když přijde pochvala na to, co děláme. S velkými crowdfundingovými 
projekty jich přišlo opravdu hodně, tak máme radost dvojnásobnou. 

A co hezkého jste nám v roce 2015 napsali? 
 
Vážení,

rádi bychom Vám srdečně poděkovali za velice vstřícný přístup při řešení našeho problému  
s pořízením invalidního vozíku pro syna Luďka a velmi si ceníme lidí se srdcem na pravém místě, 
kteří nás tímto finančně i duševně podpořili.
Všem moc děkujeme!

S pozdravem Nečesaný Luděk.
_________________________________________________________________________

Chtěla bych jménem svým i jménem mé kamarádky Lenky z celého srdce poděkovat celému 
týmu Nadačního fondu pomoci za podání pomocné ruky k otevření sbírky. Velmi si toho vážím. 
Jsou to lidé s obrovským srdcem a zcela určitě lidé na pravém místě.
Velké DÍKY patří i všem dárcům, kteří přispěli na dobrou věc a není  jim osud někoho, koho ani  
v mnoha případech neznají, lhostejný. Obzvláště bych chtěla poděkovat panu O. Pan  O věnoval 
zcela nezištně největší obnos, aby si Lenka mohla pořídit tolik potřebné auto.
Jsem velmi pyšná na to, že se mezi námi najdou lidé, kteří jsou ochotni pomoci. Přeci jen nevíme, 
jestli náhodou tu pomoc nebudeme potřebovat jednou sami pro sebe. Těší mne, že se podařilo 
vybrat úplně všechny prostředky. Sama jsem se přesvědčila, že má určitě smysl pomáhat a nebýt 
lhostejný ke svému okolí. Lenka má před sebou ještě dlouhou cestu a já pevně věřím, že na konci 
bude tato cesta úspěšná. Mám Tě moc ráda Leni….

DĚKUJI VÁM VŠEM☺

ZPĚTNÉ VAZBY A REFERENCE NADAČNÍHO FONDU POMOCI



24

“Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka upřímně děkuji za poskytnutou finanční pomoc.  
Částku 30.000,- Kč velmi potřebuji na produkční výdaje s projektem ceny Ď 2016 spjatými,  
proto skutečně přijdou peníze tuze vhod. Přece jen ale musím dodat, že ohromnou 
nadstavbou tohoto daru je pomoc v pocitové rovině nezaplatitelná - a tím myslím zapálený 
zájem o poznání našeho projektu ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, tedy 
něco, na co člověk není v tak silném člověčím rozsahu často zvyklý. Byl to zážitek poznat, 
jak se zajímáte o podstatu věci, jak pronikáte do myšlenky projektu ceny Ď, jak vás vše zajímá. 
Ty peníze jsou pro nás nesmírně třeba, ale s tímhle poznáním navíc jsou jakoby zabalené 
do nejkrásnější dárkové krabice. Cítím sounáležitost a upřímnost. Je to moc hezká zkušenost. 
Ď za to.”
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PR AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU POMOCI

Nadační fond pomoci rozjel v roce 2015 více aktivit směrem k veřejnosti. Kromě sociálních sítích 
vydává newsletter, ve kterém svým fanouškům předává ty nejdůležitější informace a novinky, 
které jsme zavedly nebo které se nám povedly.

1. Newsletter nadačního fondu pomoci
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2. Sociální sítě, kterými se prezentujeme a komunikujeme s Vámi
Facebook www.facebook.com/nfpomoci

Twitter www.twitter.com/nfpomoci
Linkedin www.linkedin.com/nfpomoci

3. První prezentace Nadačního fondu pomoci na NGO marketu
Na NGO Marketu jsme prezentovali naše aktivity – komu pomáháme nebo kdo nás může 
zažádat o otevření projektu. A takhle to vypadalo.
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PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem donátorům, kteří s námi 
v roce 2015 podávali pomocnou ruku. Je jich opravdu tolik, že bychom 

na ně potřebovali výročních zpráv několik. Velmi si vážíme toho, že s námi 
pomáháte tam, kde je potřeba a podílíte se tak na s námi 

na zlepšování prostředí kolem nás. 
Děkujeme Vám!
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ZPRÁVA REVIZORA NADAČNÍHO FONDU POMOCI
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www.nfpomoci.cz
Poděkování patří Yvettě Krejčové 
za korekturu této výroční zprávy.


