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Milí přátelé,

soucit, solidarita a laskavost jsou
nedílnou součástí moderní, propojené
a fungující společnosti. Společnosti,
kterou si Česká republika bez pochyb
zaslouží a kterou může dozajista být. 

Na těchto hodnotách pevně stojí
Nadační fond pomoci, který je tu pro lidi
v tíživé životní situaci již 10 let. Za tu
dobu se naše činnost stala komplexní
a díky odborníkům v týmu dokážeme
lidem poskytnout vedle finanční pomoci
také kvalitní sociální poradenství. Lidé si
často dokáží pomoci sami, jen
potřebuju ten správný klíč. A my jej
můžeme poskytnout.

Úvodní slovo
zakladatele
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Karel
Janeček
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Praesent molestie dapibus
vulputate. Proin vitae magna
justo. Nullam porttitor
consectetur justo, pretium
suscipit mauris placerat vitae.
Nam finibus elementum
rhoncus. Proin vel tellus
lectus. Mauris tincidunt
massa id enim interdum
maximus.

Jsem hrdý, že si Nadační fond pomoci drží přední pozici v charitativním
prostředí. Důkazem jsou ocenění, která jsme v roce 2021 získali – za pomoc
pro občany zasažené tornádem a také uznání pro ředitele Čestmíra Horkého
za rozvoj sbírkového dárcovství. 

Závěrem bych chtěl vyslovit přání směrem k nám všem: Buďme solidární
a spravedliví a v náročných časech pomáhejme těm, kdo se vinou aktuálních
událostí dostávají do skutečně kritických životních situací.

Věřím, že to společně zvládneme.

– Karel Janeček, předseda správní rady



Vlajková loď
znesnáze21
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Máme za sebou 7. rok zkušeností s dobročinným
crowdfundingem. Již graf napovídá, že se nám podařilo přinést
do české společnosti nástroj, který funguje a co víc –  spojuje.

V roce 2021 vzrostl na naší dárcovské platformě znesnáze21
počet žádostí a zdvojnásobil se objem vybraných financí na
veřejně prospěšné účely. Budujeme silnou značku na
charitativním poli, která si zakládá na transparentnosti
a důkladném ověřování žádostí. V roce 2021 jsme proto posílili
tým sociálních pracovníků, kteří dokáží poskytnout odborné
poradenství a klienta správně nasměrovat tak, aby věděl, na co
má nárok a na jakou instituci se může obrátit. Sbírku spouštíme
až v momentě, kdy lidé využijí všechny zákonné možnosti nebo
se stanou obětí selhání systému.
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Vývoj crowdfundingu v Nadačním fondu pomoci



Klíčové milníky

496
V magickém roce 2021 jsme spustili
496 sbírek na pomoc lidem v tíživé
situaci a na podporu dobročinných

projektů.

TOP 21
Nadační fond pomoci se v roce 2021

zařadil do žebříčku 21 nejlepších
nadací a fondů ČR. 

85 milionů Kč
„Změní moje stokoruna něco?“ Sama
o sobě ne, jakmile se stane součásti

celku, dokáže doslova zázraky.

Značka spolehlivosti
Po důkladném auditu jsme získali

Značku spolehlivosti udílenou
Asociací veřejně prospěšných

organizací ČR.

77 938
Dárcovství spojuje. Počet darů od lidí
a firem, kterým není lhostejný osud

druhých, se vyšplhal na téměř 78
tisíc.

Cena Fóra dárců
Získali jsme Zvláštní uznání Fóra

dárců za rychlou a efektivní pomoc
jižní Moravě.

21
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„Máme strach, že se tady budeme bát bydlet.“

Tahle věta maminky dvou dětí, kterou jsme slyšeli v jedné z tornádem
zničených obcí na Moravě, nám zůstala v paměti. Vystihuje, jak tady
ničivá bouře obrátila tisícům lidí život naruby a nechala za sebou
vedle obrovských škod na majetku i šrámy na
duši. Díky podpoře dárců jsme podpořili
42 rodin a nakoupili stavební
materiál pro zasažené tornádem.

Nemělo by smysl, aby se nám
dary „povalovaly“ na účtu,
proto jsme je víceméně
v řádu dnů začali rozdělovat
mezi potřebné. Spolupracovali 
jsme při tom s krizovými štáby,
dalšími neziskovými organizacemi
a sami jsme vyráželi na místo.
Snažili jsme se, aby každá  koruna, 
kterou nám dárci svěřili, byla účelně využita. 

Hrušky
24.2%

Moravská Nová Ves
20.9%

Mikulčice
14.1%

Stebno
11.3%

Lužice
10%

Hodonín
9.9%

Nákup materiálu
9.6%

Pomoc po tornádu

Z pomoci pro Moravu se
stala sbírka s nejvyšší
vybranou částkou v historii
našeho fondu (11,8 milionu
Kč) a nejvyšším počtem
dárců (8 637). Ohromující
byla rychlost, se kterou dary
přicházely, první milion byl
vybraný během pár desítek
minut.
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„Vaše psychická,
materiální a finanční

podpora nás podržela
a dala znovu naději
a chuť žít,“ vzkázala

dárcům rodina
z Hodonína-Pánov,

která přišla
o všechno. Pět měsíců
od katastrofy na místě,

kde zůstala jen
základová deska,

vyrostl znovu dům. Byl
to pro ně ten nejlepší

vánoční dárek.



Skupina Prima zahájila v rámci projektu
Prima SVĚT za podpory herců ze seriálu

Sestřičky, České asociace sester
a Českého červeného kříže iniciativu

Sestřičky sestřičkám. Jejím cílem
bylo finančně podpořit sestry

v nemocnicích s nejvyšším
počtem pacientů, přiblížit

veřejnosti jejich usilovnou práci,
a především poděkovat za jejich

náročné pracovní nasazení,
díky kterému se daří poskytovat
pacientům v nemocnicích tolik

potřebnou péči. Do sbírky se zapojily
 tisíce dárců.

6

Sbírky v době
pandemie

Samoživitelé patřili do ohrožené
skupiny vždy. Právě teď ale zažívají 
ty nejnáročnější časy. Drtivě na ně
dopadla pandemie a nyní se
potýkají se zdražováním energií
a jídla. V roce 2021 pokračovala
sbírka na potravinové balíčky, jejíž
výše se vyšplhala na 11,4 milionu
korun. Vzrostl také počet žádostí
o pomoc s bydlením a na potřeby dětí
- pleny, školkovné, tábory. Dárci
samoživitelům pomohli také lépe zvládat
náročnou situaci, kdy rodič zůstane sám na
hendikepované či nemocné dítě.
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„Pořád se milujeme, i když si
někdy nadáváme,“ popisuje
svůj vztah s manželkou Ladislav
Kytka. To, že je jeho žena
nemocná, věděl od samého
začátku. Spinální svalová atrofie
o sobě dala bohužel vědět dříve,
než čekali.

Marta je napojená na domácí
umělou plicní ventilaci. Ladislav
se musel naučil, jak přístroj
správně obsloužit, třeba
vyměnit speciální filtry. A právě
tuhle nezbytnou součástku,
přestala pojišťovna proplácet,
účel sbírky tak byl naprosto
jasný.

Pečující

Jak by asi vypadal svět bez těch, kteří
pečují o své blízké doma? Jen v Česku
jich je přibližně 300 tisíc. Statisticky.
Ucelená data u nás neexistují, jejich
počet bude mnohem vyšší.

Naše sbírky obvykle začínají příběhem
člověka, který bojuje s nemocí,
hendikepem nebo s jinou nepřízní
osudu. Někdy však zapomínáme, že na
tento boj není sám. Stojí za ním člen
rodiny, který svůj život zasvětil péči
o něj. A to není samozřejmost.

Vánoční kampaň jsme se proto rozhodli
věnovat právě jim. Ve Štědromocné
sbírce pro pečující se vybralo přes půl
milionu korun, další finance dárci zaslali
do sbírek jednotlivců.
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Jana Muráriková je v roli pečující už 37 let.
Když se její syn Kuba narodil, nedýchal a vážil
jenom 1,2 kg. Od narození ho trápilo postižení
dolních i horních končetin. Nezdařená
operace pak navždy rozhodla o tom, že Kuba
zůstane na vozíčku.

Kuba se bez pomoci sám neposadí, nevyčistí
si zuby, ani se nenapije. Vše je na rodičích,
kteří jsou v důchodovém věku. Byt, ve kterém
Kuba žije, je přizpůsobený tak, aby maminka
mohla co nejvíce šetřit své fyzické síly.
Dopomohl také dar, za který si rodina mohla
dovolit zabudovat sprchový kout.

Alena Černá je maminka 5 dětí. Jako lékařce je jí péče blízká, nikdy by ji ale
nenapadlo, že jednou bude její dítě odkázané na její pomoc trvale.

„Nejmladší dceru Šošanku jsem tehdy našla na hladině jezírka hlavičkou dolů.
Byla jsem přesvědčená, že se do pár vteřin rozkašle a rozpláče. Namísto toho
jsem pořád nemohla nahmatat pulz, neslyšela jsem tlukot jejího srdíčka,“
vzpomíná na těžké chvíle. Holčičku se podařilo zachránit, potřebuje ale
nepřetržitou přítomnost druhých. S tím Aleně pomáhají děti a Šošanina
babička, které je 81 let. Rodině jsme rozhodli ulehčit financemi na asistenci.

O Kubíka se starám už 37 let

Sílu si půjčujeme vzájemně
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Poděkování
dárcům

Moc Vás všechny zdravím,
s Vaší pomocí, které si velmi vážím,
se mi podařilo vybrat dostatek peněz
na pravidelné rehabilitace, které mi
opravdu pomohly udržet se ve formě
a skutečně mě přiblížily k mému
vysněnému cíli – paralympiádě v Tokiu,
odkud jsem si odvezla bronzovou medaili
ve vrhu koulí. Ještě jednou velké díky vám
všem, má to smysl. Hodně zdraví a sportu zdar! 

                                   –  Anička Fuxová

Milí, ze srdce chci poděkovat vám všem, kteří jste se
rozhodli mně a mým dětem pomoct a dokázali jste

společnými silami dát dohromady naprosto
neuvěřitelnou částku. Za každou jedinou

korunu děkuji. Je nádherné a pro mě
úplně neskutečné, že je vás přes sedm
tisíc lidí! Vy všichni Davida znáte (ať už

dlouho anebo jen z doslechu) a já
vím, že tohle všechno teď máme
díky němu. Za to, jaký byl, jak se

choval a jak působil na lidi kolem
sebe... Chci vám všem říct, že díky

vašim darům se nám daří žít
klidný a spokojený život, i když

tady David není. Velmi si
toho vážím.

 
- Kateřina s Matyášem, Terezou

a Kristiánem
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Poslání
a lidé Nadační fond pomoci je nezávislým subjektem

založeným za účelem pomoci potřeným. Byl
založen 23.5.2012 v nadačním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze v oddíle N, vložce číslo
915.

Posláním fondu je pomoc lidem, kteří se dostali do
tíživé životní situace z důvodů, kterým nešlo
předejít, a podpora odpovědného dárcovství v ČR.

Markéta Sýkorová
zakladatelka

Karel Janeček
zakladatel a
předseda správní rady

Čestmír Horký
ředitel

Jolana Burešová
sociální pracovnice

Jana Sikorová
sociální pracovnice

Petra Klinkovská
office manager

Helena Patelisová
copywriterkaMartina Nováková

PR manager

Martin Hausenblas
člen správní rady

Tomáš Slavata
člen správní rady
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Nejsme na to sami

„Stala jsem se patronkou znesnáze21, protože
věřím v naši lidskost, sounáležitost a pomoc. Někdy

dobré slovo nestačí a na lítost není čas, je potřeba
jednat rychle. Lidské osudy lidí, kteří se obrátili na
znesnáze21, jsou silné. A někomu zlehčit a zlepšit

život je k nezaplacení! Děkuji.“

Dana
Morávková

Ladislav
Kučera

„Naše spojení s Nadačním fondem pomoci
představuje další krok ke splnění jednoho z našich
cílů, kterým je budování regionu bez bariér. Podporu
projektu komplexního sociálního poradenství
vnímáme za velmi důležitou i z toho hlediska, že není
čistě pasivní pomocí, ale naopak motivuje osoby
v tíživé situaci k aktivnímu boji s vlastními problémy.“

Lilia
Khousnoutdinová

„Jsem vděčná, že společně otevíráme důležitá témata.
Za klíčovou považuji sbírku na projekt Zdravé dospívání.
Kvalitní sexuální výchova dětí je za mě stavební kámen
pro to, abychom ve společnosti nemuseli řešit témata,
kterými se zabývá náš Nadační fond Propolis33, ať už je
to konsenzuální sexualita či další partnerské
komunikační trable. Do pomoci jsme se zapojili i nyní,
v době válečného konfliktu. Podpořili jsme iniciativu
lékařů, kteří na Ukrajině ošetřují oběti sexuálního násilí.
Tato pomoc se mě osobně velmi dotkla, byť bych si
přála, aby takové sbírky nebyly v našem světě vůbec 
    třeba.“
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Nadační fond pomoci je jednou ze zakládajících organizací Aliance
odpovědných pořadatelů veřejných sbírek. Činnost této nezávislé
iniciativy pokračovala v roce 2021. Cílem je udržovat kvalitu českého
veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které dávají jistotu
jak dárcům, tak i obdarovaným.

Ředitel fondu Čestmír Horký je také členem expertní skupiny
k veřejným sbírkám pod Úřadem vlády ČR. Ta se zabývá případnou
novelou zákona, která by měla konečně reagovat na to, jak mění
sbírky nové technologie. „Na řadu online i finančních nástrojů není
zákon aplikovatelný, což přináší velké problémy nejen pořadatelům,
ale také administrátorům veřejných sbírek,“ popisuje jeho cíl vláda.

Za výjimečnou osobní práci v oblasti rozvoje sbírkového dárcovství
v České republice získal Čestmír Horký zvláštní uznání Fóra dárců.

Za odpovědné dárcovství budeme aktivně bojovat také v roce 2022.

Odborná
veřejnost
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Zpráva revizora


























































