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Výroční zprávy nepíšeme, ale snažíme se přinést stručný přehled o tom, co jsme 
vytvořili. Jen prostou statistiku. Někomu se můžou zdát čísla nízká, někomu 
vysoká, vše je relativní. My jsme rádi, že můžeme alespoň trošku pomoci 
neziskovkám s jejich prezentací a šířit dobré zprávy dál. A jsme vděční za to, že 
u toho všeho dobrého, co neziskovky dělají pro ostatní, můžeme být.  
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Spustili jsme nový web a společně s televizí NOE jsme vytvořili další prostor pro 
prezentaci neziskového sektoru. To jsou dvě nejzásadnější události roku 2013. 
V roce 2014 jsme pokračovali ve spolupráci s TV Noe, Regionální televizí, 
Českým rozhlasem Region. Televize Noe stále pokračuje ve vysílání prezentací 
neziskových organizací. Objevili jsme se v KAPesním KAtalogu volného času pro 
ty, kdo se nebojí bariér (katalogy.in-prague.cz/bariery.php), snažíme se 
společně s Anděly bez křídel informovat o sběrných místech pro víčka 
(www.facebook.com/notes/sbíráme-víčka/sběrná-místa-pro-
víčka/608871945793451), filmy z produkce BuduPomahat.cz se promítaly na 
Festivalu Prolínání. Byli jsme partnery festivalů Mluvící ruce, Týden komunikace 
osob se sluchovým postižením, módní přehlídky o.s. Smíšek, Pestrého plesání, 
Běhu s batohem. Stali jsme se partnery Sdružení pro záchranu Malostranského 
hřbitova (www.malostranskyhrbitov.cz/products/novym-partnerem-sdruzeni-
pro-zachranu-malostranskeho-hrbitova-je-budupomahat-cz/), podporujeme 
kampaně neziskovek, pomáháme s výrobou videoupoutávek, zveřejňujeme 
články o zajímavých projektech, upozorňujeme na akce neziskovek. Prezentace 
APPN, agentury pro neslyšící zvítězila v kategorii reklama Deaf Festivalu.  
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Videa o neziskovkách na kanálu Youtube (videa najdete zde) zhlédlo v roce 

2014 více než 43 tisíc diváků, vytvořili jsme 45 nových reportáží z prospěšných 

akcí, 5 prezentací neziskovek, 20 upoutávek, 3 díly pořadu Kde se dělá dobro 

(pořad Kde se dělá dobro můžete zhlédnout zde). Na webu bylo zveřejněno 

přes 180 článků, přes 700 pozvánek na prezentační či benefiční akce ve 

prospěch neziskovek nebo potřebných a přes 50 inzerátů. Zaregistrováno 

máme přes 230 neziskovek. Web navštívilo více než 27 tisíc unikátních 

návštěvníků, což je bezmála dvojnásobek roku 2013.  

 

V roce 2014 s námi jako dobrovolníci spolupracovali Luboš Jeřábek, Václav 

Hladík, Štěpán Karlesz, Pavla Hokszová, Zuzana Trankovská a stálice Evžena 

Janovská a Dana Mičolová. A o programování webu se nám stále bez nároku na 

jakoukoliv odměnu stará Jan Tauš. 

 

A co dál? To hodně záleží i na Vás. Můžete se k nám přidat, můžete nabídnout 

svoji pomoc neziskovkám prostřednictvím Burzy pomoci, můžete nás 

informovat o akcích, které pomáhají, můžete nám napsat o tom, jak pomáháte 

Vy. A můžete o nás říct svým známým. Můžete pomoci vytvářet prostor pro 

všechny, kteří chtějí pomáhat a mít radost s námi. Lidé v neziskovkách konají 

mnoho dobrého. A my chceme, abyste o tom věděli. 
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