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ZLATÝ BANÁN - PŘÍBĚH DÁRCE PRO PFERDU 

Organizace PFERDA z.ú. působí v Královéhradeckém kraji v okresech Rychnov nad 

Kněžnou, Náchod a Trutnov. Pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením a 

duševním onemocněním žít život bez omezení. Poskytuje jim sociální služby, které 

mají za cíl posunout je k samostatnému bydlení, nebo k získání pracovního místa. 

Také poskytuje klientům, kteří už samostatně bydlí ve svých domácnostech, terénní 

sociální službu, která jim pomáhá v běžných denních záležitostech.  

Dále organizace provozuje 4 sociální podniky, ve kterých osoby s mentálním 

postižením a duševním onemocněním zaměstnává: Kavárnu Láry Fáry v Rychnově 

nad Kněžnou, Kavárnu Láry Fáry v Náchodě, Pekárnu Na Plechu a Úklidovou firmu 

Láry Fáry. Tři z těchto podniků jsou gastropodniky a byly velmi citelně zasaženy 

covidovou krizí. Organizace aktuálně reagovala na situaci, kavárny měly otevřená 

výdejová okénka, pekárna zavedla rozvozy až domů, organizace využívala všechny 

formy podpory. I tak ale podniky spadly do ztráty a nebylo jisté, zda se je podaří 

udržet. V té chvíli se fundraisingové oddělení organizace rozhodlo pro akutní 

dárcovskou kampaň, která byla zaměřena udržení pracovních míst pro pracovníky 

s postižením a zachování provozů. Kampaň byla úspěšná a vybralo se přes 

350.000,-. Velkým přispěvatelem se stala společnost Mycomedica, která zareagovala 

na naléhavost celé situace a přispěla větší částkou. Společnost Mycomedica má 

sídlo v Polici nad Metují a zabývá se výrobou přípravků na podporu imunity 

z medicinálních hub a výrobou kosmetiky z těchto hub. 

Tato podpora ale nebyla poslední, spolupráce s firmou Mycomedica dál pokračuje a 

firma byla ochotná přistoupit na to, že se z jejich peněz nekoupí další stroj, vybavení, 

nebo že nebude podpořen konkrétní člověk, ale peníze budou určeny na rozvoj 

organizace a její provozní náklady. Díky jejímu příspěvku mohl být posílen 

fundraisingový tým o projektovou manažerku. Proč vlastně firma Mycomedica 

PFERDU podporuje? „Od začátku se nám líbilo, že činnost PFERDY je zacílená na 

konkrétní lidi, jsou za nimi vidět konkrétní příběhy, kde jejich služby pomáhají. Jsou 

vidět, jejich klienti vám uvaří kafe v kavárně Láry Fáry, nebo vám přijedou domů 

uklidit. A ukazují tím, že také něco dokážou, naučí se spoustu věcí a pracují jako 

my,“ vysvětluje pan Schirlo, majitel firmy. „Neměli jsme problém podpořit organizaci 

jako takovou, víme, že peníze na provoz jsou důležité a covidová doba byla pro 

sociální podnikání opravdu těžká. A jsme si vědomi toho, že abyste mohli vytvářet 

pozitivní příběhy klientů, musí to taky někdo za nimi odpracovat.“ 

Organizace si tohoto přístupu váží, není jednoduché s dárci komunikovat, že jejich 

peníze půjdou na provoz organizace, v tomto případě na úhradu platu projektové 



manažerky. Ale značně to posílilo vedení organizace a její možnosti v získávání 

dalších finančních prostředků. 

 


