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nadační fond pro Pelhřimovsko funguje od února 2018. 
Za tu dobu má na svém kontě více jak tři desítky podpo-
řených projektů a několik úspěšných akcí. o aktivitách 
fondu i plánech do budoucna si s námi povídal jeho ředi-
tel Miroslav Kupec.

V čem konkrétně nadační fond pomáhá?
Vytváří můstek mezi světem zisku, tedy podnikateli a firma-
mi, a neziskovými organizacemi. Má-li někdo dobrý nápad 
a plán, jak být užitečný svému okolí, pošle na základě námi 
vyhlášené výzvy svou žádost. Tak máme přehled o tom, 
co se v našem regionu děje prospěšného. Přehled obdrže-
ných žádostí pak předkládáme firmám a podnikatelům, od 
kterých získáváme finance na vybrané projekty.

Pomáháte jednotlivcům, nebo i organizacím?
Podporujeme jednotlivce i organizace. Rozhodující je, zda 
žádost o podporu dává smysl.

jaký dobrý skutek se vám nejvíce vryl do paměti?
Mohu zmínit například vodácké soustředění pro děti z 
pěstounských rodin, péči o vysázenou alej stromků, dopro-
vázené poutě zdravých a handicapovaných, Křemešnické 
kulturní léto, společná setkávání dětí a seniorů. Podpořili 
jsme i Filipa Nacházela, aby se mohl účastnit kvalifikačních 
turnajů stolního tenisu pro paralympiádu.

Máte docela široké spektrum. je něco, co podpořené sub-
jekty spojuje?
Spojujícím prvkem pro dárce, neziskovky a podpořené 
projekty je místo. Tedy vztah k pelhřimovskému regionu. 
Zaměřujeme se na sociální programy, vzdělávací progra-
my, rozvoj regionu a mezigenerační propojení. Co naopak 
mezi naše aktivity nepatří, je podpora výstavby a rekon-
strukce objektů a zařízení, podpora výkonnostních spor-
tovců a komerčních společenských akcí.

Podle čeho si projekty vybíráte? Co musí splňovat?
Žádosti hodnotíme podle čtyř kritérií. Zajímá nás, zda je 
projekt v souladu s oblastmi naší podpory, jeho dopad, čili 
počet lidí, kterých se podpora dotkne, nebo to, zda má ža-
datel možnost krýt projekt i z jiných zdrojů. Důležité je i 
to, zda má projekt udržitelnost a pomůže podpořit aktivity 
žadatele do budoucna.

Kolik žadatelů se vám hlásí? Musíte i nějaké odmítat?
Ne že bychom je odmítali, vítáme všechny projekty, ale 
ne všechny žádosti jsou schváleny. Každý rok vypisujeme 
velkou a malou výzvu. Velká výzva je omezena časově a 
hlásí se nám kolem patnácti dvaceti žadatelů. Malá výzva je 
omezena pěti tisíci a žadatelé mohou žádat o podporu od 
února do konce listopadu. Za rok 2019 máme v malé výzvě 
devět podpořených žádostí.

Spolupracujete i s jiným nadačním fondem?
Ne. Faktem ale je, že neziskovky mají možnost podpory 
i u jiných nadačních fondů. Typickým příkladem je místní 
Oblastní charita, která spolupracuje s nadací Agrofertu, 
ČEZu a dalšími.

Mohou nějak pomoci i samotní obyvatelé Pelhřimova?
Určitě ano, a ono se to vlastně již děje. Partnery nadačního 
fondu jsou zejména Pelhřimáci, místní podnikatelé a firmy, 
kterým na regionu záleží. Řada lidí se účastní podpořených 
projektů. V prvním ročníku výzvy fondu proběhly aktivity, kte-
ré se přímo či nepřímo dotkly více než pěti tisíc spoluobčanů. 
Při osvětových akcích fondu vítáme pomoc dobrovolníků.

jsou dnes vůbec lidé ochotni pomáhat?
Myslím si, že ano. Obecně je tento trend pozitivní. Češi 
pomáhají čím dál více. Je mezi námi spousta lidí, kteří jsou 
ochotni udělat něco pro druhé v rámci svého volna. Řada 
podnikatelů má k regionu silný vztah, a to se projevuje i v 
oblasti firemní filantropie (lidumilnost, dobročinnost, pomoc 
sociálně slabším – pozn. red.). Jsem přesvědčen, že máme v 
regionu v této oblasti velký nevyužitý potenciál. 

na základě čeho se to domníváte?
Jednou z našich snah je podílet se na kultivaci místního 
prostředí a trpělivě dokazovat, že dělat něco spontánně a 
nezištně pro druhé není podezřelé. Že nesmíme podléhat 
skepsi ze setkání s někým, kdo poctivý nebyl, že nejsou 
všichni stejní. Vysvětlovat, že neziskový sektor a iniciativa 
nezávislých lidí je jedna z nohou, na kterých stojí sociální 
systém. Neziskovky znamenají možnost dělat věci jinak, 
odvážněji. V mnoha věcech doplňují stát o něco, co by ni-
kdy nemohlo nějaký úřad ani napadnout.

Které pelhřimovské firmy jsou zapojené?
V tuto chvíli spolupracujeme se třinácti partnery. Jmenovitě 
jsou to pan Račan a jeho Gold Service, pan Hejda a jeho 
Silnice Hejda, Stampi pana Pihávka, skupina Ciret, Fia Pro-
team a Storch v zastoupení pana Gintara, Neza v zastou-
pení pana Tomce, Elpe v zastoupení paní Točíkové, Studio 
A pana Kupce, Stratmann v zastoupení pana Rosenkranze, 
Wöhler Bohemia pana Markvarta, Roka Transport pana Ko-
váře, UniCODE pana Marka, Jazyková škola Zachová paní 
Dvořákové. Jsou i partneři, kteří nechtějí být jmenováni.
Máme též mediální partnery, kam patří Nová tiskárna Pel-
hřimov pana Kocmana a firma Creation.cz pana Jedličky. 

hlásí se vám partneři sami, nebo je oslovujete?
Musíme je oslovovat. Chodíme se podnikatelům předsta-
vovat, diskutujeme zejména o důvodech a smyslu podpory 
neziskového sektoru. Podnikatelům a firmám můžeme po-
moci právě v oblasti společenské odpovědnosti. Jedná se 
často o podnikatele, kteří by rádi pomáhali, ale sami se v 
neziskovém sektoru neorientují, nebo nemají čas řešit pod-
poru žádostí, které jim neziskovky samy předkládají. 

V čem konkrétně vaše služba spočívá?
Oběma stranám, tedy podnikatelům i žadatelům, ušetříme 
čas a zároveň jim poskytujeme dost informací. Na jedné 
straně sdružujeme prostředky firem a na druhé straně 
máme projekty, se kterými přichází neziskovky. Troufám si 
z naší praxe tvrdit, že většina neziskovek trvale bojuje s ne-
dostatkem profesionálů, kteří se oslovování firem, shánění 
financí a péči o dárce věnují. 
Na druhé straně podnikatele žádosti o podporu do určité 
míry obtěžují. Říkáme oběma stranám, aby se staly našimi 
partnery a ušetřily si tak svůj čas a prostředky. Nadační fond 
zařídí jejich propojení, zpětnou vazbu i propagaci. Snaží-
me se o profesionální přístup a službu na vysoké úrovni, 
jako nadační fond jsme členy Českého centra fundraisingu. 

jak vlastně nadační fond vznikl?
V roce 2014 jsem pracoval v rámci projektu „Rok jinak“ nada-
ce Vodafone pro Fokus Vysočina. Tam jsem potkal řadu lidí 
z neziskovek a byl to pro mne velmi inspirující rok. Už tehdy 

jsem si představoval, že bych mohl v budoucnu být aktivní 
i v neziskovém sektoru. Další rok jsem spolu s Vladimírem 
Bedřichem začal podnikat a nechtěli jsme dělat práci jen pro 
peníze, chtěli jsme být i užiteční pro jiné. Ze začátku jsme 
sami peníze neziskovkám darovali. Nechtěli jsme ale zůstat 
jen u dárcovství, hledali jsme způsob, jak udělat něco víc. A 
tak jsme dospěli k rozhodnutí založit vlastní nadační fond.

jak vypadaly vaše začátky?
Předlohou pro fond a naším hlavním motivátorem byla 
Agentura pro rozvoj Broumovska, jejíhož zakladatele Hon-
zu Školníka jsem potkal právě během Roku jinak. Na dopo-
ručení jsme se seznámili s Markétou Fuchsovou, díky níž se 
nám povedlo nadační fond formálně začátkem roku 2018 
založit. Nejprve jsme oslovili regionální neziskovky, aby nám 
řekly, co zde chybí. Ze setkání s nimi jsme vytvořili naše čtyři 
oblasti podpory. A pak jsme oslovili více než 150 místních 
podnikatelů a navrhli setkání, kde nás zajímalo, zda je o služ-
bu fondu zájem. Postupně jsme vytvořili pravidla a vypsali 
výzvu. 

Co chystáte do budoucna a jakým směrem by se měl fond 
ubírat?
Stále jsme na začátku. Pracujeme na tom, aby Nadační 
fond pro Pelhřimovsko vešel ve všeobecnou známost. Po-
stupně se představujeme firmám na osobních schůzkách, 
budujeme si důvěru a dobrý dlouhodobý vztah. Vzájemně 
se při tom inspirujeme. Do povědomí veřejnosti se dostá-
váme organizací besed s význačnými osobnostmi. Vzdě-
láváme se v oblasti fundraisingu. V týmu máme i Moniku 
Hamalčíkovou, která je členkou Klubu fundraiserů.

jednou z vašich činností bylo i Přání na dlani. o co šlo?
Přání na dlani jsme pořádali s Rodinným centrem Krteček. 
Instalací zátiší v altánku v Městských sadech a možností 
zavěsit tam nehmotné přání jsme chtěli přispět k šíření my-
šlenky, že o Vánocích se můžeme obdarovat, aniž bychom 
museli něco kupovat. 

Při jakých dalších projektech si vás mohou lidé všimnout?
Setkat se můžeme při akcích neziskových organizací, pro-
tože většiny našich podpořených aktivit se snažíme i sami 
osobně zúčastnit. Z projektů, které jsme díky partnerům 
mohli podpořit, je nyní v běhu financování nákladů na 
poskytování domácí hospicové péče Oblastní charity Pel-
hřimov, tvorba ekologických výukových programů centra 
Mravenec, vybavení nově vznikajícího detašovaného pra-
coviště Včelka Senior care a mnoha dalších.

Co vás čeká v novém roce?
Další rozvoj nadačního fondu, únorové vyhlášení Velké vý-
zvy pro rok 2020, celoroční Malá výzva, propojování s dal-
šími partnery a v plánu jsou i další veřejné besedy.        (ku)

Nadační fond pro Pelhřimovsko má na svém kontě přes 30 projektů. Jedním z nich je zakoupení fotoaparátu pro Dominika, který navštěvuje centrum pro postižené Medou v Hum-
polci (snímek vlevo). Do povědomí lidí se fond snaží dostat i různými akcemi – snímek uprostřed zachycuje besedu s psychologem Janem Svobodou a fotka vpravo je z přednášky 
ekologa Davida Pitharta v pelhřimovské knihovně.

Pelhřimovský region má svůj nadační fond


