
„Neziskovky“ hrají ve společnosti důležitou roli
V občanské společnosti mají
neziskové organizace neza-
stupitelnou úlohu v nejrůz-
nějších oblastech, kde se ne-
dostává pozornosti nebo z ji-
ných důvodů selhává role stá-
tu. Lidé si tuto skutečnost vel-
mi dobře uvědomují, o čemž
svědčí také každoroční nomi-
nace na ocenění Český Go-
odwill.

Český Goodwill je oceně-
ním pro firmy, kterých si lidé
váží. Tradičně jej pořádá čes-
ká poradenská skupina HPCG
a právě v polovině října vyvr-
cholil letošní 3. ročník tohoto
ocenění. Projekt je primárně
založený na nominacích ve-
řejnosti. Pořadatel ji pravi-
delně vyzývá k nominaci fi-
rem, kterých si lidé váží.
Z toho také vyplývá subjek-
tivní charakter ocenění, který
je dán hodnotami a morálními
požadavky nominujícího jed-
notlivce.

„Bez dalšího omezení ape-
lujeme na veřejnost, aby se
zamyslela, zda ve svém okolí
nemá podnikatele či společ-
nost, o nichž dokáže upřímně
říci, že si jich váží, a nomino-
vala je na ocenění Český Go-
odwill,“ uvádí Lenka Hlavatá,
výkonná ředitelka HPCG,
a dodává: „Goodwill v tomto
kontextu znamená veškerou
dobrou vůli, jež přispívá ke
zpříjemnění společného bytí
v naší společnosti, ale napří-
klad také šíření dobrého jmé-
na České republiky za hrani-
cemi.“

Desetina
nominovaných
firem
Firma přitom označuje obec-
ně název společnosti, ať již
ziskové či neziskové, nejen
pouze společnost akciovou
nebo s ručením omezeným.
A nominující veřejnost toto
velmi dobře vnímá.

Dosud se projektu ocenění
Český Goodwill zúčastnilo
140 subjektů. Z toho zastoupe-
ní neziskových organizací
a projektů představuje každo-
ročně 10 až 15 procent. „Lidé si
uvědomují, jak důležitou úlo-
hu hrají neziskovky v demo-
kratické společnosti a mají
zájem vyjádřit jim za jejich
přínos veřejné uznání tím, že
je nominují na ocenění Český
Goodwill,“ vysvětluje Lenka
Hlavatá.

V uplynulých třech letech
se tak pocty ve formě nomina-
ce dostalo neziskovým orga-
nizacím, které své aktivity
směřují do oblasti péče o hen-
dikepované, sociálně znevý-
hodněné, pomoci se začleňo-
vání do společnosti, se vzdě-
lávání, ale také ochrany ži-
votního prostředí nebo opuš-
těných a týraných zvířat.

Neziskovky
také vítězí
Nezůstává však pouze u no-
minací, o čemž nejlépe vypo-
vídá právě 3. ročník ocenění
Český Goodwill 2015. V kate-
gorii PARTNER se odborná
porota rozhodla udělit prven-
ství zdravotnímu ústavu Ces-
ta Domů. Zvítězila tak ne-
zisková organizace, která
prostřednictvím služeb mo-
bilního hospice umožňuje pe-
čování o nevyléčitelně ne-
mocné a umírající v jejich při-
rozeném prostředí a nabízí
podporu jejich blízkým.

Porota letos také udělila
zvláštní cenu Asociaci neúpl-
ných rodin, občanskému
sdružení, jehož cílem je zlep-

šit situaci samoživitelů a sa-
moživitelek i dětí žijících
v neúplných rodinách v Čes-
ku. Zvláštní cena partnera
projektu, společnosti Regie
Radio Music, dále putovala do
rukou Davidu Kratochvílovi,
zástupci neziskového zájmo-
vého sdružení CzechInno,
které podporuje české ino-
vační a inovativní podnikání.

Nominace jako
závazek, zejména
opakovaná
Nominace na ocenění Český
Goodwill je již sama o sobě
velkou poctou, ale zároveň zá-
vazkem pro budoucnost. Zá-
vazek je o to větší, pokud se
firmě dostane opakované no-
minace tak, jako se tomu stalo
v případě obecně prospěšné
společnosti GLE. V premiéro-
vém ročníku 2013 ji nomino-
val obchodní partner, letos
klient, kterému pomohla v tí-
živé životní situaci.

„Do nominace jsme se do-
stali již podruhé a velmi za to
děkujeme. Je to i známka to-
ho, že naše práce je důležitá

a oceňovaná. Cítíme také od-
povědnost, abychom i nadále
udrželi vysokou kvalitu pora-
denství,“ říká Michaela Čap-
ková, ředitelka společnosti.

Neméně významná je také
nezisková činnost církví
a náboženských společností.
Uznání v podobně nominace
na ocenění Český Goodwill
se tak letos dostalo například
Diakonii Českobratrské
církve evangelické. Konkrét-
ně jejímu Středisku celostát-
ních programů a služeb, které
pomáhá zrakově postiženým,
umožňuje seniorům a lidem
s postižením přístup k moder-
ním technologiím, pracuje
s migranty či se zabývá pre-
vencí obchodování s lidmi.

Bez štědrých
podnikatelů
by to nešlo
Vedle neziskových organizací
však projekt Český Goodwill
každoročně oceňuje přede-
vším podnikatele, kteří
nejsou lhostejní ke svému
okolí a neváhají se o svůj zisk
podělit s potřebnými. K tomu
je určena kategorie MECE-
NÁŠ, v níž jsou oceňováni
skromní dobrodinci, kteří
přispívají na charitativní
účely, ať již prostřednictvím
přímých darů, příspěvků ne-

ziskovým organizacím, nebo
vlastních nadačních fondů.

Letos v kategorii MECE-
NÁŠ Českého Goodwillu 2015
zvítězil Kvido Štěpánek, ma-
jitel české firmy Isolit-Bravo,
který na široké spektrum
dobročinných aktivit věnuje
ročně zhruba 4 miliony ko-
run.

Samotné ocenění Český
Goodwill má podle ředitelky
pořadatelské firmy HPCG
konkrétní dobročinný přesah:
„Prostřednictvím projektu se
za dobu jeho existence poda-
řilo přispět dobré věci část-
kou přes 150 tisíc korun.
K celkovému objemu vý-

znamně přispěla letošní cha-
ritativní dražba rakety české
tenisové jedničky Tomáše
Berdycha, která byla součástí
galavečera předávání ocenění
Český Goodwill 2015,“ dopl-
ňuje Lenka Hlavatá.

Výtěžek dražby putoval na
podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže prostřednic-
tvím Nadačního fondu Tomá-
še Berdycha. Poslední příhoz
s příspěvkem 50 tisíc korun
věnoval Václav Kádner, maji-
tel společnosti Lesoservis,
kterému současně veřejnost
v hlasování udělila titul
OSOBNOST Českého Good-
willu 2015.

Václav Kádner, majitel společnosti Lesoservis a OSOBNOST Českého
Goodwillu 2015, vydražil raketu Tomáše Berdycha za 50 000 Kč.

Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů, přebírá ceny za vítězství v kategorii
PARTNER Českého Goodwillu 2015. Foto: Archiv HPCG


