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Cíl
Posláním Nadačního fondu Fragilis je vyhledávání a následná podpora

projektů v Čechách i na celém světě, které řeší problematiku znevýhodněných osob
a přispívají k jejich začleňování do běžné společnosti.

Nadační fond Fragilis byl založen v roce 2010. Jedním z důvodů bylo ukončení činnosti Slunečnice, nadačního fondu Heleny Houdové jeho 
zakladatelkou. Lidé, kteří se na práci tohoto fondu podíleli, tak považovali za svou povinnost i nadále pomáhat projektům, které byly z větší části 

financovány právě Slunečnicí. Na základě přepracovaných žádostí a rozpočtů převzal Nadační fond Fragilis téměr všechny tyto projekty a začal se aktivně 
podílet na zajištění jejich přežití a fungování.

Neméně důležitým impulsem pro založení Nadačního fondu Fragilis bylo pak i vytvoření takového neziskového subjektu, který by charitativní činnosti 
nejen v České republice udal nový směr a dimenze. Ať už se jedná o zcela bezplatnou práci celého týmu, vysoce profesionální výběr a následnou kontrolu 
podporovaných projektů, možnost dárců si přesně zvolit cílové zaměření pro svůj příspěvek až po získávání podpory moderními a inovativními metodami.

Důvod založení NF Fragilis

Nadační fond Fragilis je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 813.

IČO  247 68 481 

Registrace



Fragilis team
Fragilis byl založen odborníky, kteří si jsou vědomi nedostatečné finanční podpory neziskových organizací ze 

strany státu. Především v této krizí postižené době jsme založení fondu, získávání financí a jejich 
přerozdělování profesionálním organizacím cítili jako svoji povinnost.

Pracovníci fondu, jakožto i správní rada, revizní orgán a externí spolupracovníci pracují bez nároku na 
honorář.

TAŤANA KUDĚJOVÁ - ČLENKA SPRÁVNÍ 
RADY A ŘEDITELKA NF

- vystudovala Speciální pedagogiku na na Karlově 
Univerzitě v Praze

- pracovala  15 let ve speciálním školství pro děti s 
postižením

- od roku 1997 pracovala jako výkonná ředitelka v 
neziskové organizaci pomáhající lidem s mentálním 
postižením a dále v organizaci poskytující sociální 
služby pro znevýhodněné lidi

- 2008 - 2010 ředitelka Nadačního fondu Slunečnice 
- podpora projektů pro jakkoliv znevýhodněné děti

- od roku 2005 - členka výkonného výboru SKOK - 
střešní neziskové organizace pro sociální a zdravotní 
oblast

- od roku 2007 - zástupce Rady vlády pro neziskové 
organizace (členka monitorovacího výboru OPPA a 
OPPK)

PETR DUCHEK - PŘEDSEDA SPRÁVNÍ 
RADY

- studoval ČVUT v Praze

- více než patnáct let pracuje v oboru civilní 
letecké dopravy a cestovního ruchu, posledních 
deset let potom u jedné z největších leteckých 
společností světa na pozici Account Manager pro 
cestovní kanceláře v ČR s ročním obratem cca. 
400mil Kč
- fotograf s certifikáty  pro reklamní, portrétní a 
reklamní fotografii, člen Syndikátu fotografů ČR

- v  posledních pěti letech se jako dobrovolník 
věnoval a inicializoval několik projektů pro 
neziskový sektor včetně akcí pro děti z dětských 
domovů, fundraising pro Slunečnici, pro kterou 
také fotografoval projekty a akce v ČR i v 
zahraničí

LENKA BRODY - REVIZOR

- vystudovala VŠE v  Praze, Fakultu 
podnikové ekonomie a managementu

- v  minulosti pracovala ve významných 
konzultačních společnostech nap ř . 
Mazars nebo Erste Corporate Finance

- v  neziskové sféře působila pro-bono 
ve Slune č nici NF jako finan č ní 
manager. 

- nyní působí v  sektoru telekomunikací 
a zaměřuje se na strategické analýzy  a 
business development. 

- pro  práci pro Fragil is NF j í 
inspirovalo nadšení a profesionalita 
jejich zakladatelů



Fragilis team

MARIANA KROFTOVÁ - PROJEKTOVÁ 
ŘEDITELKA

- vystudovala Speciální pedagogiku-psychologii na 
Karlově Univerzitě v Praze
- absolvovala několik odborných kurzů a výcviků (Instep 
psychoterapeutický výcvik, Kurz internetového 
poradenství, Kurz telefonické krizové intervence ad.)
- pracovně se věnuje psychosociální a neziskové oblasti: 
- 2008 – 2010 Slunečnice, nadační fond Heleny 
Houdové, Projektová ředitelka
- 2005-2008 Slunečnice, nadační fond Heleny Houdové, 
Sunflower Children - koordinátorka vzdělávacích 
projektů pro Jižní Ameriku, monitoring projektů
- 2005- 2010 Dětské krizové centrum, Pracovnice Linky 
důvěry, zástupce vedoucího Linky důvěry  
- 2007- 2008 Základní škola Loučanská; školní 
psycholožka
- 2006-2007 Soukromá mateřská škola Neverland; 
psycholožka – speciální pedagožka
- 2000-2001 Taize - Alagoinhas, Brazílie. Pobyt 
v Brazílii s pracovním uplatněním v sociálně-
vzdělávacím projektu se zamě řením na děti se 
sluchovými poruchami a deprivovanými dětmi.

MARKÉTA BÁRTOVÁ - MARKETING

- vystudovala Speciální pedagogiku na  na 
Karlově Univerzitě v Praze

- v současné době se kromě nadačnímu fondu 
Fragilis věnuje marketingu a produkci pro 
nadnárodní společnosti v rámci agentury

- 2009 - 2010 marketing pro Slunečnici, 
nadační fond Heleny Houdové

- 2006 - 2008 marketing pro Nike ČR a SR

TEREZA KUDĚJOVÁ - ADMINISTRATIVA

- vystudovala gymnázium a studovala právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze

- pracovala jako fundraiser v neziskové 
organizaci, poté začala pracovat v malé realitní 
kanceláři, kde pracuje dodnes

- v letech 2009-2010 zároveň pracovala jako 
Office Manager v nadačním fondu Slunečnice

- v Nadačním fondu Fragilis se rozhodla pracovat 
proto, že cítí, že když člověk může pomoci a stojí 
ho to jen trochu jeho času, určitě by to měl udělat 
- odměnou je totiž dobrý pocit...



Projekty

Dětské krizové centrum, o.s.

Projekty Linky důvěry spolu s Dětským krizovým centrem, o.s. jsou realizovány na 

pracovišti specializovaném na problematiku d ě tí týraných, zneu ž ívaných, 

zanedbávaných či jinak traumatizovaných (syndrom CAN).

Podpora nonstop Linky důvěry Dkc byla jasnou volbou celého našeho 

týmu. Tato linka je jediná v České republice, která je především zaměřena 

na problematiku sexuálně, fyzicky a psychicky týraných dětí. Linka je zde 

samozřejmě i pro širší veřejnost, nicméně pracovníci LD Dkc jsou speciálně vyškoleni 

tak, aby například s často tabuizovaným tématem sexuálně zneužívaných dětí uměli 
odborně zacházet. Toto ojedinělé a potřebné pracoviště bohužel momentálně bojuje o 

přežití a hrozí, že se takto ohrožené děti nebudou mít v budoucnu na koho obrátit.
www.dkc.cz

http://www.dkc.cz/
http://www.dkc.cz/


Projekty

Střep, o.s.

Projekt  organizace Střep je zaměřený na zplnomocňování dětí 
(10-15 let) ze sociálně znevýhodněných rodin s výchovnými 

těžkostmi, v jejichž důsledku jim hrozí odebrání do dětského 

domova. STŘEP pracuje s dětmi novými metodami tak, aby 

cítily smysl ve vyjadřování se ke svému chování, trestům, 

výchovným opatřením. Potřebují vědět, jak konstruktivně 
komunikovat a přebírat zodpovědnost za své chování a jeho 

důsledky. Díky  změnám v  chování dětí není důvod k jejich 
odebrání mimo domov.

Proč jsme se rozhodli podpořit právě Střep? Protože se 

bohužel naše země řadí na nejvyšší místa ve smutné 

statistice počtu dětí umístěných v ústavní péči. 

Organizace Střep jde již tradičně a úspěšně proti 

tomuto skličujícímu trendu tím, že pracuje s dětmi a 

celou rodinou s cílem udržet rodinu pospolu. Tato 

organizace bez zbytečných represí a unáhlených úkonů 

dlouhodobě spolupracuje s příslušníky rodin a aktivizuje jejich 

vlastní zodpovědnosti a schopnost fungovat jako jednotka bez 

fatálních zásahů a změn.
www.strep.cz 

Apla, o.s.

Projekty Rané péče APLA  řeší  poskytování ucelené podpory 

rodin pečujících  o dítě s poruchou autistického spektra. Tato 

podpora vychází z individuálních potřeb rodiny a nabízí odborné 
sociální poradenství.

Autismus patří k nejzávažnějším mentálním poruchám, 

jelikož zasahuje celou osobnost dítěte. Děti s poruchami 

autistického spektra potřebují co nejdříve specializovanou péči. 
Právě včasné rozpoznání poruchy může být stěžejní pro 

úspěšnou intervenci. Bohužel v České republice některé 

děti čekají na diagnotiku až  několik let. Proto jsme se 

rozhodli podpořit nestátní organizaci Apla, která nabízí 

komplexní péči o dítě a rodinu - mimo jiné právě včasnou 

diagnostiku, asistenční péči, rannou péči a mnoho dalších 

sociálních a podpůrných služeb.

www.praha.apla.cz

http://www.strep.cz/
http://www.strep.cz/
http://www.apla.cz/
http://www.apla.cz/


Projekty

Tilia, o.s.

Projekt je zaměřen na mládež opouštějící z důvodu plnoletosti 

dětské domovy. Absolvováním 10 kurzů, které absolvuje max. 

15 osob ve věku 15 až 18 let, v průběhu jednoho roku získají 

účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní zapojení 

do každodenního života občanské společnosti, které v běžných 

funkčních rodinách získávají přirozenou cestou.

Projekt Tilia jsme si vybrali, protože jako jeden z mála 

pracuje dlouhodobě a komplexně s klienty dětských 

domovů ještě před jejich odchodem z ústavní péče a 

zvyšuje tak naději, ze se tyto děti nestanou dalšími klienty 
organizací, které se starají o lidi bez domova, v horších a 

častějších případech klienty věznic. Dnes již víme, že 

prodlužování institucionalizace (např. azylové domy) klientů 

dětských domovů vede jen k oddalování momentu jejich vstupu 

do běžného života a jejich situaci neřeší. Existuje sice mnoho 

projektů, které pracují s klienty domovů ještě před jejich 

odchodem, nicméně se bohužel jedná o aktivity  nárazové s 

krátkodobým či nulovým dopadem.
www.tilia-os.org

Surya, o.s.

Projekt SURYA představuje provoz solární školy, která 

umožňuje základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici 

Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří 
Zanskar. Projekt reaguje na nedostate č nou úrove ň 

základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními 
klimatickými podmínkami regionu.

Projekt Sluneční školy je vizionářský  počin, který 

úspěšně reprezentuje českou invenci a píli za 

hranicemi naší země. Děti z vesnice Kargyak a jejího okolí 

již díky  této škole nemusí žít roky odloučeně od svých 

rodin. Dříve děti za studiem docházely a domů se již 
většinou nevrátily. Trpěly  tedy nejen celé rodiny, ale i kultura 

a jazyk místního lidu. Škola totiž mimo jiné vyučuje 

původní jazyk obyvatel a zaměstnává tibetské učitele. 

Jsme pyšní, že můžeme podpořit tento mezinárodní projekt.
www.suryaschool.org

http://www.tilia-os.org/
http://www.tilia-os.org/
http://www.suryaschool.org/
http://www.suryaschool.org/


Děkujeme

www.fragilis.org

http://www.fragilis.org
http://www.fragilis.org

