
Nadační fond pomoci Karla Janečka podpoří Sociální kliniku

Praha, 1. 3. 2015 - Sociální klinika požádala o podporu Nadační fond pomoci Karla Janečka a ten se 
rozhodl vyhovět. Kromě vlastního daru znásobí ještě finanční příspěvky, které lidé věnují Sociální 
klinice od 1. března do 30.  června prostřednictvím webového portálu Nadačního fondu pomoci 
Karla Janečka. 

Sociální klinika poskytuje psychoterapeutickou podporu lidem v těžkých životních situacích, kteří by si 
ji jinak nemohli dovolit. Kvalitní psychoterapie není v České republice snadno přístupná pro tuto 
cílovou skupinu z důvodu finanční náročnosti a nedostatečné kapacity psychoterapeutů poskytujících 
služby hrazené ze zdravotního pojištění. 

Nadační fond pomoci Karla Janečka podporuje především ty, kteří se snaží  pro zlepšení své tíživé 
situace něco udělat.  Podává pomocnou ruku obětem podvodů,  agrese a iracionální  byrokracie.  A 
právě s agresí, ať už v dětství nebo v dospělosti, se klienti Sociální kliniky setkávají nejčastěji. Jsou to 
lidé, kteří vidí spojitost mezi svými současnými problémy a situacemi s násilím a agresí, nechtějí ji 
předávat  dál  nebo  nechtějí,  aby  je  ta  zkušenost  omezovala  v dobrém  životě. Aktivně  přistupují 
k řešení své situace a jsou motivovaní pro psychoterapii, což dokládá jejich vyhledání služby i ochota  
platit drobný příspěvek dle svých možností. 

„Jsme  velice  vděční  za  podporu  Nadačního  fondu  pomoci  Karla  Janečka,  a  také  za  iniciativu,  
kreativitu,  zvědavost  a  profesionalitu  celého tým nadace.  Je  pro nás  radostí  a  dobrým zážitkem,  
dostat  takovou  formu podpory  pro  naši  vizi  a  projekt“,  uvedla  Anna  Audrlická,  ředitelka  Sociální 
kliniky.  Sociální klinika je založena na myšlence „služby ze srdce“. Pracují pro ni lidé (terapeuti), kteří  
chtějí věnovat kus svého času podpoře a pomoci těm, kteří nemají v životě tolik štěstí, a poskytují 
psychoterapeutické služby bez nároku na finanční  odměnu. Věří,  že klienti,  kteří  nyní  „dostávají“,  
budou moci v budoucnu zase „dávat“ zase někde jinde a někomu jinému. I zde se Sociální klinika 
s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka potkává. Obě organizace neposkytují pomoc automaticky 
bez přičinění potřebných a podporují rovnováhu a přirozený koloběh, ať už pomoci v případě Sociální 
kliniky nebo peněz v případě Nadačního fondu pomoci Karla Janečka.

Symbolické příspěvky, které klienti za psychoterapii platí, jsou využívány na zajištění chodu Sociální 
kliniky. Za stejným účelem bude využita i podpora získaná prostřednictvím Nadačního fondu Karla 
Janečka, dále na vstupní mapující rozhovory pro klienty, supervize pro terapeuty a jejich další 
vzdělávání. Protože pouze ti lidé, kteří se průběžně vzdělávají, mohou poskytovat na vysoké úrovni a 
v náležité kvalitě. 

Dary od lidí, kteří podpoří Sociální kliniku prostřednictvím Nadačního fondu pomoci Karla Janečka do 
1. března do 30. června budou znásobeny zlatým řezem: pokud dárce daruje například 100,- Kč, 
Sociální klinika obdrží 162 Kč. 
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