Dva jsou více, než jeden aneb jak to vše začalo

Kde se vzal Nadační fond PRO ŽIVOT a proč navázal spolupráci
zrovna s Nadací Denisy Rohanové?

Píše se rok 2018 a pan Martin Kolář se setkává s manželi Zevlovými, kteří původně pocházejí
z Českých Budějovic. Postupně přichází na to, že pan Kolář je úspěšný podnikatel,
který se pohybuje v byznysu po mnoho let, má za sebou spoustu úspěchů v reklamním
a marketingovém světě, orientuje se na tiskový servis a PR, má srovnané hodnoty svého života
a zachovává si pozitivní duševní postoj.
Vzájemné setkání inspirovalo Zevlovy natolik, že se rozhodli pro založení nadačního fondu,
který se zaměří na pomoc druhým lidem, a to zejména maminkám, které zůstaly na vše samy
a hledají způsob, jak dětem vytvořit fungující zázemí. Jak se postavit na vlastní nohy
po odchodu z azylového domu, nebo kam vůbec jít. Navíc se snaží propojit generace mezi
sebou, protože věří, že mladší lidé mohou inspirovat starší, naopak starší generace
je zásobárnou zkušeností, životních příběhů a může předat cenné a léty ověřené rady
do života. Odtud se vzal název PRO ŽIVOT a 9. října 2020 se zrodil nadační fond. V dubnu 2021
společně rozvíjí spolupráci, kde pan Kolář využívá své znalosti v marketingu a PR a pomáhá
s vyhledáváním partnerů, sponzorů a propagací.
Během letošního roku se Martin Kolář seznámil s Denisou Rohanovou a Martinem Říhou.
Paní Denisa působí pět let jako prezidentka České asociace povinných, která se zaměřuje
na pomoc lidem, kteří se ocitli ať už vlastní nebo cizí vinou v dluzích či exekuci a chrání jejich
zákonná práva. Asociace byla založena v roce 2016 jako protiváha Exekutorské komory a České
asociace věřitelů, aby pomohla vybudovat takový systém vymáhání pohledávek, který by vedl
k vytvoření rovnováhy právní ochrany obou stran řízení. Pro Denisu byl jako další logický krok
– založení vlastní nadace NADERO (pozn. Nadace Denisy Rohanové), kde se zaměří nejenom
na pomoc lidem v exekuci, ale bude poskytovat pomoc i jiným lidem, kteří jsou jakkoli zkoušeni
životem. Funkce ředitele nadace se rád ujal Martin Říha, který jakožto válečný veterán
a nositel nejvyššího policejního vyznamenání „Za statečnost“ a také vyznamenání
„Za záchranu života“ má blízko k pomoci dalším hrdinům, kteří při své obětavé pomoci druhým
utrpěli zranění, která jim znemožnila plnohodnotný život a zabezpečení vlastní rodiny.
Jak už asi vyplývá, spojující prvek je zde pan Martin Kolář, který se rozhodl seznámit a propojit
manžele Zevlovy spolu s Denisou Rohanovou a Martinem Říhou. A dál?

Dostáváme se do finále

Dva jsou více, než jeden nebo v jednotě je síla…určitě jste se s těmito pojmy již setkali.
Pokud zabrousíme do sportu, je tam běžné, že úspěšní jsou ti, co „táhnou za jeden provaz“.
A proč toho nevyužít u nadací nebo podobných organizací? Jistě, určitá individualita zůstává
zachována, obě organizace mají různé dílčí cíle, záměry, specializace. Nicméně nejdůležitější
cíl nás spojuje.
A to je touha pomáhat.
Proto vznikla myšlenka propojení a vzájemné spolupráce mezi organizacemi PRO ŽIVOT
a NADERO.

