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V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A



Nadační fond pomoci je nezávislým subjektem založeným
za účelem pomoci potřebným. Byl zapsán dne 23. 5. 2012 v
nadačním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v
oddíle N, vložce číslo 915. Zakladateli Nadačního fondu
pomoci jsou Karel Janeček a Markéta Sýkorová.

Posláním Nadačního fondu pomoci je pomoc lidem, kteří
se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo
předejít, a podpora odpovědného dárcovství v ČR.
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ZÁKLADNÍ
INFORMACE A
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Milí přátelé,

v 21. roce 21. století jsme došli do bodu, kde si díky globálnímu propojení
můžeme uvědomit naši provázanost a jednotu a kde nás globální pandemie
spojuje ve snaze čelit společnému ohrožení. Dostali jsme možnost
nastoupit novou cestu spolupráce a vzájemné podpory. A na těchto
hodnotách staví i naše dárcovská platforma znesnáze21, kterou jsme 21.
ledna 2020 spustili.

Až do okamžiku vzniku našeho projektu neexistoval v naší zemi nástroj,
který by umožnil bleskově reagovat na nenadálé události. Znesnáze21
dává obyčejným lidem i neziskovým projektům možnost říct si
o pomoc bez zdlouhavé administrativy. Vybudovali jsme bezpečné místo
pro žadatele i pro dárce, ke kterým se dostávají pouze ověřené příběhy.

Během prvního roku fungování jsme pomohli vyřešit nebo alespoň zlepšit
tíživou situaci stovkám jedinců a rodin, podpořili jsme desítky dobrých
neziskových projektů. Celkem jsme s týmem Nadačního fondu pomoci
spustili téměř 321 sbírek a darovaná částka dosáhla téměř 21x2ˆ21 Kč
(21 krát dvě na dvacátou první), což je čtyřikrát více než v roce předešlém.
Ukazuje se, že ochota Čechů pomáhat neopadla ani v době krize, naopak
zesílila.

Je důležité vidět světlo na konci tunelu, které zažene tmu, podobně jako
teplo roztaje špinavý sníh. To platí pro naše příběhy zNesnáze i pro
současnou pandemickou situaci. Nepodléhejme strachu, který na nás
někteří chrlí. Je mým pevným přesvědčením, že naše budoucnost je
svobodná i racionální a plná lásky.

Karel Janeček, předseda správní rady

ÚVODNÍ SLOVO
KARLA JANEČKA
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Karel Janeček
Markéta Sýkorová

ZAKLADATELÉ
PŘEDSEDA
Karel Janeček | matematik, vizionář a filantrop
ČLENOVÉ
Martin Hausenblas | podnikatel a filantrop
Tomáš Slavata | triatlonista a filantrop

SPRÁVNÍ RADA

Čestmír Horký | pověřený řízením fondu, zakladatel znesnáze21 
Darina Danielová | ředitelka fondu (do července 2020)
Jolana Burešová | sociální pracovník a správce sbírek
Iva Forejtová | správce sbírek
Petra Klinkovská | office manager
Martina Nováková | PR manager

TÝM

 
LIDÉ VE FONDU
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Přímou finanční pomoc poskytujeme fyzickým a právnickým
osobám žijícím na území České republiky, které se prokazatelně
staly oběťmi podvodu, agrese či iracionální byrokracie, dostaly
se do tíživé situace, kterou je nutné řešit neodkladně.

Společně s finančním příspěvkem zajišťujeme také odborné
sociální poradenství. Zakládáme si na osobním a citlivém
přístupu v rámci jednotlivých případů.

Přímou pomoc poskytujeme s podporou dlouholetých partnerů,
kterými jsou firmy Helping Výškové práce, s.r.o. a Tým dopravního
inženýrství, s.r.o.

Přímá pomoc

21. ledna 2020 jsme spustili dárcovskou platformu znesnáze21,
která vznikla, aby mohla rychle a bezpečně spojit mnoho lidí a
zajistit tak finanční pomoc tam, kde je to skutečně potřeba.

Vnímáme, že dárcovství je křehkou a důležitou součástí
společnosti. Je k němu třeba přistupovat odborně a s pokorou.
Důvěra dárců a účelná pomoc potřebným jsou pro nás na
první místě.

Charitativní crowdfunding

 
JAK POMÁHÁME
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VÝVOJ
CROWDFUNDINGU
VE FONDU

První crowdfundingovou sbírku jsme spustili v roce
2014. Zkušenosti vyústily v realizaci dárcovské
platformy znesnáze21, která jako 1. v ČR zkrátila
dobu založení charitativní sbírky na desítky
minut.

Během prvních 11 měsíců fungování jsme spustili
12x21 sbírek, na které dárci přispěli přes 43
milionů Kč.

340 sbírek a 82 milionů Kč pomoci
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Na poli dárcovství v ČR chyběl nástroj, který by dokázal
zkrátit proces založení sbírky ze dnů na desítky minut.
Znesnáze21 to umí. Dokážeme bleskově reagovat na
nenadálé události a dáváme obyčejným lidem možnost říct si
o pomoc bez zdlouhavé administrativy a dalších
byrokratických komplikací.

— Čestmír Horký, zakladatel znesnáze21

 
ZNESNÁZE21
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Pomoc stavíme na několika letech zkušeností. Nadační fond
pomoci vznikl v roce 2012 a svou první crowdfundingovou
sbírku spustil už v roce 2014.

8 let zkušeností

 
ZNESNÁZE21
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Každá sbírka projde před spuštěním důkladným ověřením.
Musí mít veřejně prospěšný účel a žadatel musí doložit

pravdivost informací.

100% ověřené sbírky

Sbírku lze založit se všemi zákonnými povinnostmi a
výhodami veřejné sbírky, kdy je výtěžek osvobozen od daně.

Ohlášená veřejná sbírka

Znesnáze21 je dárcovská platforma, která jako první v ČR
zkrátila dobu založení charitativní sbírky na desítky minut.

 

Unikátní nástroj

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=11704
https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=11704


Naše dárcovská platforma umožní rychlé založení sbírky na pomoc
lidem, kterým do života zasáhla smrt blízkých, havárie nebo jiná
rodinná či osobní tragédie, nemocným a hendikepovaným lidem,
obětem podvodu a trestného činu. 
Sbírku si u nás mohou otevřít také neziskové organizace a projekty,
které svou činností přispívají k dosahování obecného blaha.

Za každou sbírkou je konkrétní příběh jednotlivce, rodiny nebo
organizace.

PŘÍBĚHY

Jednou z prvních sbírek byla ta pro
21letého Štěpána nemocného
cystickou fibrózou, kterému dárci
přispěli přes 400 tisíc korun. Za
peníze Štěpánova rodina koupila
rehabilitační přístroj Simeox v
hodnotě 200 tisíc korun.

Potřebnou částku se podařilo
vybrat za osm hodin. Zbývající
peníze se rozhodla rodina věnovat
Klubu nemocných cystickou
fibrózou.

Na přístroj pro Štěpána se lidé složili
za osm hodin
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https://znesnaze21.cz/sbirka/dychat-vlastnimi-plicemi-co-nejdele


Sbírka pro Olivku byla první, kterou jsme společně se
Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy na platformě
znesnáze21 spustili. Holčička jako jediná přežila tragickou
nehodu, její rodiče to štěstí bohužel neměli. Peníze od dárců
pomohly tetě a babičce, které se o dívenku starají a jejichž
největší snahou je vybudovat pro Olivii stálý domov, kde bude
radostně vyrůstat. 

Už jen radostné dětství pro Olivku
0 9

Petr zůstal následkem dopravní nehody na vozíčku. Po
náročné rekonvalescenci se opět vrátil k aktivnímu stylu
života a jeho koníčkem se stala jízda na handbiku. Speciálně
upravené kolo mu bylo odcizeno. 212 dárců se Petrovi složilo
na nový! Petrovi přejeme šťastné kilometry.

Ukradený handbike

Kuba se zranil při práci, kterou miloval. Spadl ze stromu a
těžký pád skoro nepřežil. Po více jak půl roce v nemocnicích,
kdy byl dokonce 2 měsíce v kómatu, se pustil do boje. Znovu
se postavil na nohy a díky dárcům a příspěvku 450 tisíc Kč
podstoupil léčbu kmenovými buňkami, která přinesla pozitivní
výsledky. Jakubovi se zlepšila rovnováha, lépe mluví, zmírnily
se bolesti, téměř zmizelo dvojité vidění. A to je síla
crowdfundingu.

Šance pro Jakuba



Na znesnáze21 vznikly hned dvě velké sbírky na podporu
samoživitelů. Obě založila novinářka Nora Fridrichová jako
reakci na zhoršenou sociální a ekonomickou situaci vyvolanou
pandemií koronaviru.

Do sbírky Nákup pro rodinu samoživitelky se zapojily tisíce
dárců, kteří přispěli přes 6 milionů korun. Přidali se také
obchodníci, kteří poskytli na nákupy slevy, hodnota
pořízeného zboží je tak ještě vyšší. K rodinám zamířilo v roce
2020 přes 2 000 nákupů s potravinami a drogerií.

Stejný ohlas vyvolala výzva Notebooky pro distanční výuku
dětí. Lidé a firmy přispívali do sbírky, která měla během dvou
měsíců na kontě 3 miliony Kč, někteří notebooky zakoupili
přímo. Celkem se podařilo zajistit techniku pro více než 600
rodin.

Obě sbírky pokračují i v roce 2021.
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SAMOŽIVITELÉ

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/notebooky-pro-distancni-vyuku-deti-samozivitelu
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SBÍRKY V DOBĚ
PANDEMIE

Sbírka Laskavost plodí laskavost vznikla ve spolupráci s
Nadací Karla Janečka s jasným cílem podpořit účinně
dobrovolníky, kteří v době pandemie šili roušky, rozváželi
potraviny nebo pomáhali seniorům. Díky zapojení veřejnosti
jsme těmto superhrdinům přispěli částkou přesahující 400
tisíc korun. Peníze jsme rozdělili mezi 73 jednotlivců i spolků.
Svoje díky formou písní vyjádřili také Tomáš a Tamara
Klusovi. Vydali minialbum a výtěžek věnovali na sbírku.

Laskavost plodí laskavost

27. března 2020 jsme spustili sbírku pro domovy seniorů, kde
bylo potřeba co nejrychleji pomoci. Dárci přispěli 2,1 milionu
korun a my za ně nakupovali ochranné pomůcky - roušky,
respirátory, obleky, dezinfekce a teploměry. Vše jsme ve
spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a
Managementem pro neziskovky následně distribuovali do
zařízení po celé republice. 

Domovy seniorů volají SOS



 
PŘÍMÁ POMOC
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Petrovi bylo 30, když ho agresor střelil zezadu do hlavy. Zranění bylo takřka
smrtelné. Svůj život vybojoval, zůstal ale ochrnutý na levou polovinu těla. Ačkoliv
je mentálně v pořádku, nemluví. Díky péči a práci Centra sociálních služeb Stod
dnes žije v bezbariérové garsonce a začal se trochu hýbat.

Dorozumívat se může jen pomocí techniky, jinak nemá žádné spojení s vnějším
světem. Invalidní důchod pokryje tak tak náklady s bydlením, na techniku
nezbývají peníze. Fond Petrovi koupil chytrý telefon přizpůsobený pro jeho
potřeby.

Petr se stal živým terčem. Svůj život ale vybojoval

O Michálka se stará od 7. měsíce života jeho babička. Místo láskyplného objetí se
chlapečkovi od rodičů dostávalo ran. Chlapeček je bohužel opožděný a tráví tak
dost času u lékařů. Babička ale zvládá péči na jedničku! A to i přestože je na
všechno sama. Žijí pouze z mateřské a invalidního důchodu, a tak je to po
finanční stránce někdy složité. Nadační fond pomoci zaplatil školkovné pro Míšu
na jeden rok.

Babička v roli rodiče

Od šťastného manželství až na JIP s rakovinou, milionové dluhy a insolvence.
Tak by se dal jen velmi ve zkratce popsat příběh samoživitelky Gabriely. Dnes už
žije sama, stará se o dvě menší děti s poruchou autistického spektra a o dospělou
dceru. Insolvence je po letech splacená, a tak chce Gabriela začít od znova.

S následky psychického týrání se potýká nejen ona, ale i děti, proto by se rádi
odstěhovali daleko od bolestivých vzpomínek. Rodinu jsme podpořili finančním
příspěvkem na bydlení. Věříme, že je čeká nový začátek se šťastným koncem.

Manželství, které dalo slibům vale



Cena Ď je od roku 2001 tradiční původní českou cenou mecenášům, dobrodincům
a morálním vzorům za podporu kultury, charity, vědy, vzdělávání a veřejně
prospěšných aktivit. Žije si svým životem a opírá se o vzácnou dvacetiletou
spolupráci s Národním divadlem. My jsme i tentokrát hrdými partnery. Akci jsme
podpořili částkou 12^4 Kč.

Slavnostní finále se bohužel nevyhnulo pandemickým opatřením, a tak se vše
posunulo do roku 2021. Věříme, že atmosféra bude o to více nezapomenutelná!

Člověk míní, koronavirus mění. Cena Ď má přesto naši
podporu!

Zlatý banán je ocenění pro příběh roku o tom, jak neziskové organizace se
Značkou spolehlivosti mění život k lepšímu. Akce pod záštitou Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR má za sebou 1. ročník, jehož jsme se stali partnery. 

Ocenit příběhy, které ukazují, kde konkrétně pomáhají získané peníze od dárců,
má smysl.

Zlatý banán
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PATRONI
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Firma Helping Výškové práce dodává (nejen) našim sbírkám potřebnou
výšku. Díky finanční podpoře můžeme pravidelně podporovat životní
příběhy v nesnázích například formou násobení zlatým řezem, kdy firma
navýší částku x 1,618. Významně se podílí také na přímé pomoci.
Děkujeme za důvěru.

Helping Výškové práce, s.r.o.

Dlouholeté podpory společnosti Tým dopravního inženýrství si velmi
vážíme. Pomáhají nám naplňovat poslání - pomáhat lidem v těžké životní
situaci, do které se dostali ne vlastním zaviněním. Společnost se zapojuje
do sbírek a do přímé pomoci.

Tým dopravního inženýrství, s.r.o.

Novinářka Nora Fridrichová založila dvě významné sbírky na pomoc
samoživitelům. Strhla nevídanou vlnu solidarity a svou iniciativou
dokázala pomoci už 3 tisícům samoživitelů. Jsme hrdí, že s námi spojila
síly a vložila do nás důvěru.

Nora Fridrichová

Jejich hlavním úkolem je během pár desítek minut poskytnout pacientům
kvalitní primární péči a zachránit lidský život a zdraví. Nejsou jim
lhostejné ani příští osudy pacientů, ke kterým se skrze sbírky znovu
vrací. Spolupracovat s pražskou záchrankou je pro nás ctí.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy



ZPRÁVA
REVIZORA
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