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29. listopadu 2016, Praha

Ceny Fóra dárců 2016 – nejlepší veřejně prospěšné projekty roku

Do letošních Cen Fóra dárců se přihlásilo přes 170 projektů. Jako loni se soutěžilo v oboru
komunikace a sbírky. Hodnotitelé tak měli znovu možnost posoudit kvalitu zajímavých veřejně
prospěšných projektů jak z řad neziskových organizací, tak od firem. Vítěze poznáme 29. listopadu,
v letošní tuzemský první Den dárců.
„Letos se nám sešla velmi silná sestava přihlášek, hodnotitelé z odborných komisí neměli
jednoduchou práci,“ vysvětluje Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. „Je vidět, že
organizace znají klíčové trendy v dárcovství, jako jsou crowdfunding nebo peer to peer. Vždy je ale
třeba najít ten nejlepší a nejefektivnější způsob, jak si nastavit svoji kampaň nebo sbírku. Samotné
využívání trendů, které jsou právě v kurzu, zkrátka nestačí.“
Ceny Fóra dárců jsou každoročně určeny nejlepších veřejně prospěšných projektů neziskových
organizací a firem. Zapojit se mohly také firemní nadace a fondy. „Firemní nadace jsou důležitým
mostem mezi firmou a potřebnými lidmi a tématy. Musí ale fungovat jak navenek, tak dovnitř firmy.
Jsou určitým katalyzátorem, který zintenzivňuje zapojení zaměstnanců do filantropických aktivit. Díky
Nadaci O2 mají zaměstnanci například možnost běhat pro dobrou věc, mohou se účastnit
pravidelného darování krve, přispět finančně při interních benefičních akcích anebo jako dobrovolníci
pomáhat mladým lidem s jejich projekty,“ uvádí za Nadaci O2, jež je partnerem letošních Cen Fóra
dárců, ředitelka Anna Kačabová.
V den svátku dárcovství – tedy v úterý 29. listopadu – zde naleznete i unikátní data a čísla, díky
kterým si budete moci udělat konkrétní obraz o tuzemském dárcovství. Bližší informace o Dni dárců a
tipy a rady, jak se k oslavě dárcovství můžete připojit, najdete ode dneška na www.dendarcu.cz.
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Klára Šplíchalová
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CENY FÓRA DÁRCŮ 2016 - Výsledková listina
Obor KOMUNIKACE
Kategorie:
Integrovaná kampaň:
1.
2.
3.

Post Bellum, o.p.s. – Běh pro Paměť národa
Nadace rozvoje občanské společnosti – Najděte to v sobě
Nadační fond Českého rozhlasu – Kavárna POTMĚ 2015
Nadace Partnerství – Ulov příběh stromu

Integrovaná kampaň- firemní:
1.
2.
3.

Nadace ČEZ – Charitativní mobilní aplikace EPP „Pomáhej pohybem“
Nadace O2 - SmartUp
KPMG Česká republika, s.r.o. – Splněný sen – Vánoční kampaň

Výroční zpráva- nefiremní:
1.
2.

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Maturus, o.p.s.
PORTIMO, o.p.s.
3.
Asistence, o.p.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Výroční zpráva- firemní:
1.
2.
3.

Československá obchodní banka, a.s.
Nadace ČEZ
KPMG Česká republika, s.r.o.

Obor SBÍRKY
Kategorie:

Sbírkový projekt:
1.
2.

Nadační fond Českého rozhlasu – Pomáhejte s námi Nepálu
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace – Benefiční
koncert pro Klub nemocných cystickou fibrózou
3. Nadace Charty 77 – 20 let kvality. Slavíme a Pomáháme
speciální cena za dlouhodobou sbírku: Portus Praha, z.ú. – AKCE CIHLA
Zaměstnanecká sbírka – Partnerem kategorie je Nadace O2
1.
2.
3.

KPMG Česká republika, s.r.o. – Pirátská sbírka
Československá obchodní banka, a.s. - Matchingový fond Společně s ČSOB
Nadační fond Albert – Sbírka business oblečení pro mladé lidi z dětských domovů

Crowdfundingová akce – Partnerem kategorie je ČSOB, a.s
1.
2.
3.

Nadační fond pomoci Karla Janečka – Gympláci pro Kubíka
Česká asociace paraplegiků- CZEPA- Cesty na vrchol
Nadace Charty 77 – Kde je Péťa ?

Sbírkový předmět a veřejně prospěšný merchandising –Partnerem kategorie je ZOOT a.s.
1.
2.
3.

Elpida o.p.s. – Ponožky od babičky
Nadační fond Českého rozhlasu – Křišťál pro Světlušku
Nadace rozvoje občanské společnosti – Peříčková brož- Pomozte dětem
NFOZP – Original By Srdcerváči

Výzva pro merchandising- Partnerem kategorie je ZOOT a.s. sekce DOBRO.
Vítěz: EDA cz
speciální cena: Zajíček na koni, o.p.s.

