
JAKÝ BYL ROK 2019 

Více než 30 tisíc zhlédnutí videí a přes 100 tisíc návštěvníků webu. I Vy nám můžete pomoci s tím, aby se o 
neziskovkách víc vědělo. Děkujeme za spolupráci v roce 2019 a přejeme úspěšný rok 2020. 

Výroční zprávy nepíšeme, ale snažíme se opět 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. 

Neustále doplňujeme rozcestník pro veřejnost o další možnosti pomoci (přehled možností naleznete zde), 
byli jsme partnery projektu fotografa Honzy Kvardy „Princezny pomáhají“ a v souvislosti s Kalendářem 
pomoci jsme na webu představili všechny neziskové organizace, které se v kalendáři objevily. To jsou tři 
nejzásadnější události roku 2019.  

Také jsme byli partnery Prague Love Fest, vystavovali jsme na pražském Žofíně v rámci Dnů seniorů. 
V roce 2019 jsme se aktivně podíleli na propagaci aktivit neziskových organizací sdílením pozvánek a 
dalších informací v tematických skupinách na Facebooku. 

Reportáže o neziskovkách, které jsme od září 2015 do února 2017 točili i pro Českou televizi a vidět jste je 
mohli v magazínu Týden v regionech, najdete zde a zde. Všechna naše videa naleznete na YouTube.  

Dále se snažíme informovat o sběrných místech pro víčka. Nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Portál 
a pravidelně informujeme o nových zajímavých knihách. Každoročně také přinášíme informace o novinkách 
v technologiích, které pomáhají lidem se speciálními potřebami, které jsou představeny na konferenci 
INSPO. 

Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, součástí 
kampaně Posilujeme Česko. 

Videa o neziskovkách na Youtube či na Facebooku zhlédlo v roce 2019 více než 30 tisíc diváků. Vzhledem 
k tomu, že se neziskové organizace často objevují v médiích, tvorbu videí jsme omezili. Vytvořili jsme 14 
videí, která najdete na našem YouTube, další videa jsme tvořili zejména pro Asociaci veřejně prospěšných 
organizací ČR. Na webu bylo zveřejněno 120 článků, téměř 1100 pozvánek na prezentační či benefiční 
akce ve prospěch neziskovek nebo potřebných a přes 40 inzerátů. Zaregistrováno máme 342 neziskovek. 
Web navštívilo přes 100 tisíc návštěvníků. Odpověděli jsme na více než stovku dotazů.  
 

A co dál? Poskytovatel internetového hostingu Active 24 nám oznámil, že z důvodu ukončení podpory pro 
starší verzi Ubuntu Linuxu, na které běží web www.budupomahat.cz, bude tento server aktualizovat. 
Doporučuje webové prezentace přepnout na vyšší verzi PHP. Vzhledem k tomu, že by transformace byla 
velmi nákladná (web je naprogramován přímo pro projekt, nepoužívá běžné šablony), pravděpodobně 
dojde k ukončení činnosti. Jsme dobrovolnická organizace a nedisponujeme žádnými finančními 
prostředky. Takže je možné, že jednoho dne projekt BuduPomahat.cz nenávratně zmizí. I tak si ale 
myslíme, že se nám podařilo mnoho propojení a že jsme přispěli k větší informovanosti o neziskovém 
sektoru. 

Můžete se k nám přidat, můžete nabídnout svoji pomoc neziskovkám prostřednictvím Burzy pomoci, pokud 
nevíte, jak na to, proklikejte se rozcestníkem, 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. 

  
Přejeme radostný rok 2020 a hodně DOBRA. 

 
Hanka Kosová 

Najdete nás i na Facebooku: www.facebook.com/BuduPomahat.cz/   
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