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POMÁHÁME 
FOTOGRAFIEMI

Náš rozhovor s paní Martou Kopeckou o jednom 
charitativním projektu

ROZHOVOR

Možná i vy patříte k těm, 
které v loňském roce 
oslovil nový charitativní 

projekt nazvaný „Pomáháme fo-
tografiemi“. Zrodil se ve skupině 
přátel, která tehdy ještě neměla 
právní formu (teprve letos vznik-
ne zapsaný spolek) a jeho „duší“ 
se stala paní Marta Kopecká, 
kterou jsme požádali o rozhovor 
v době, kdy projekt Pomáháme 
fotografiemi vstupoval do druhé-
ho roku své existence: 

Jak se zrodil nápad „pomáhat 
fotografiemi“?
S  přáteli se delší dobu pohybujeme 
v prostředí péče o osoby s mentálním 
postižením, ať už jako dobrovolníci 
v rámci letních táborů nebo i účas-
tí na akcích s výtvarným nebo jinak 
kreativním programem. S nápadem 
ukázat prostřednictvím fotografií 
okolí, co všechno lidé s mentálním 
postižením dovedou, jak se baví a jak 
si dokáží užívat života a radosti, při-
šla v loňském roce kamarádka. Daly 
jsme hlavy dohromady a zrodil se 
projekt „Pomáháme fotografiemi“. 

Kdo se do něj zapojil organizač-
ně a kdo vám nejvíc pomohl?
Ze začátku jsme organizaci řešily pou-
ze s kamarádkou, ale postupem času 
se k nám přidalo více přátel a také 
patroni loňského ročníku projektu, 

Robert Vano a Lenka Hatašová. A sa-
mozřejmě v nemalé míře s organizací 
pomohli i oba hostitelé výstavy, ať už 
Dům armády v Olomouci anebo TaKa-
várna v Praze. Je těžké určit, kdo po-
mohl nejvíc. Byla to skutečně týmová 
práce a byla radost v takovém pracov-
ním týmu být. Ten se nám postupně 
rozrůstá také o představitele jednot-
livých organizací, kteří se pro druhý 
ročník více zapojují a pomáhají nám 
s propagací projektu i novými nápady. 
To nás těší a moc si toho vážíme. 

Jaká byla odezva mezi oslove-
nými organizacemi? Šlo pouze 
o veřejné poskytovatele sociál-
ních služeb anebo také o sou-
kromé osoby nebo neziskovky?
Oslovily jsme asi 20 zařízení a orga-
nizací, které různými způsoby peču-
jí o osoby s mentálním postižením 
nebo je sdružují. Nešlo pouze o ve-
řejné poskytovatele sociálních slu-
žeb, i když jich byla většina. Šlo také 
o různá sdružení nebo spolky. Vždy 
však o neziskové organizace a niko-
liv fyzické osoby.

Kolik organizací se do projektu 
v loňském roce zapojilo a jak vý-
stavu Pomáháme fotografiemi 
přijímala veřejnost? 
Do projektu se v loňském roce za-
pojilo devět organizací, což nás vel-
mi mile překvapilo. Nečekali jsme 

takřka padesátiprocentní kladnou 
odezvu. Přece jen šlo o nový projekt 
a určitý respekt ke všemu novému 
a neznámému v naší společnosti 
funguje. Ale povedlo se zaujmout 
a my jsme moc rádi, že se do projek-
tu zapojily organizace z celé repub-
liky, od Tábora až po Ostravu.  Jak 
jsem se již zmínila, výstava se usku-
tečnila ve dvou městech - v Olomou-
ci a v Praze a na obou místech byla 
přijata velmi pozitivně. Z Olomouce 
a okolí byly v našem projektu zastou-
peny některé z organizací, např. olo-
moucké Centrum sociálních služeb 
Klíč a v tomto městě je také velký 
„fanklub“ našeho projektu. V Praze 
jsme výstavu instalovali v tréninko-
vé kavárně Jedličkova ústavu, TaKa-
várně, a byla tam k vidění také skoro 
celý měsíc. Podle vedoucí TaKavár-
ny, paní Andrey Šváchové, probou-
zela mezi lidmi, kteří se na fotogra-
fie přišli podívat, úsměv. O to nám 
mimo jiné šlo a jde stále. Ukázat, že 
život lidí s mentálním postižením 
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dokáže být barevný a veselý. Foto-
grafie z výstavy byly k vidění také 
na facebookových stránkách pro-
jektu. Využitím sociálních sítí mů-
žeme předávat informace mezi širší 
spektrum veřejnosti a tak je možné 
se na fotografie na těchto stránkách 
podívat i nyní , stejně jako na někte-
rá videa z vernisáží anebo jiné zají-
mavé příspěvky.  

Jste spokojeni s výsledky, jaké 
projekt přinesl? Čím vás překva-
pil?

Projektu se v loňském roce poda-
řilo získat na další aktivity zúčast-
něných organizací 108 tisíc korun, 
tedy každá z organizací dostala  
12 tisíc korun na podporu aktivit 
pro své klienty a naše kamarády. 
Myslím, že to není špatné. Překva-
pilo nás, s jakou pozitivní odezvou 
se veřejnost do projektu zapojila 
svými finančními příspěvky, ale tře-
ba i pozitivními ohlasy na faceboo-
kové stránce projektu. Lidem není 
problematika péče o osoby s men-
tálním postižením lhostejná. Stále 
více vyhledávají i výrobky z chráně-
ných dílen, ve kterých tito lidé pra-
cují, a rádi se seznamují s životními 
příběhy našich kamarádů s mentál-
ním postižením. Myslím, že náš pro-
jekt v loňském roce splnil cíl, který 
si dal pro svůj první ročník a má 
na čem stavět v dalších letech. A to 
nás baví. 

Co očekáváte od letošního dru-
hého ročníku projektu?  
Letos se nám do projektu přihlási-
ly tři nové organizace. Rozšiřujeme 
tedy rozložení po republice. Dobrý 
začátek. Chtěli bychom se letos více 
zaměřit na jednotlivé oblasti aktivit, 
jež organizace se svými klienty pod-
nikají, a které je baví. Na fotografi-
ích tak více uvidíte zážitky z vlastní 
divadelní, výtvarné nebo hudební 
tvorby, činnost chráněných dílen 

nebo tréninkových kaváren, ale také 
zážitky z činností tzv. „běžného živo-
ta“,  protože některé ze zúčastně-
ných organizací prošly transformací 
a snaží se své klienty stále více při-
blížit běžnému životu. Můžeme se 
tedy těšit třeba na fotky od kadeř-
níka, z nakupování anebo z jarní-
ho úklidu... V letošním roce máme 
v projektu sedm patronů, kteří právě 
svým odborným i osobnostním pro-
filem zastřešují konkrétní aktivity 
a osobní aktivitou také do projektu 
přispějí. Jsme rádi, že našimi pat-

rony jsou fotografové Robert Vano 
a Lenka Hatašová, herečka Milena 
Steinmasslová, výtvarnice a hereč-
ka Iva Hüttnerová, jaderná fyzička 
Dana Drábová, nejlepší barista ČR 
Adam Neubauer nebo hudební sku-
pina Sto zvířat. Kromě výstav foto-
grafií na více místech v republice, 
uspořádáme letos i velkou akci spo-
jenou s vernisáží fotografií a zapo-
jením organizací s patrony projektu 
do programu na této akci. Ta bude 
otevřena veřejnosti a budete na ní 

moci shlédnout např. společný kon-
cert hudebníků ze skupiny Rytmy 
ostravského Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením se 
skupinou Sto zvířat, divadelní před-
stavení kamarádů z různých organi-
zací anebo třeba obdivovat výsledky 
práce našich výtvarníků či řezbářů 
z chráněné dílny. A při tom všem vy-
chutnávat lahodnou kávu z trénin-
kových kavárniček. Prozatím mís-
to neprozradím, jsme nyní ve fázi 
jednání, ale určitě vše bude zavčas 
na FB stránkách projektu „Pomáhá-
me fotografiemi“, kterému jsme le-
tos dali ještě dovětek „Fotografiemi 
pro radost“.
Abych nezapomněla: součástí le-
tošního projektu Pomáháme foto-
grafiemi, bude sbírka na podporu 
aktivit organizací v našem projek-
tu a projekt bude ukončen dražbou 
velkoformátových fotografií klientů 
organizací, jež budou dílem profe-
sionálních fotografů a určitě budou 
stát za to. Výtěžek této dražby bude 
opět rovnoměrně rozdělen mezi or-
ganizace, jež se do projektu letos za-
pojily. Srdečně vás všechny zveme, 
pojďte se s námi bavit! Zkusme spo-
lečně otevřít oči okolí, jak to vlastně 
v oblasti péče o osoby s mentálním 
postižením vypadá. 

Pokud patříte k těm, kteří by se 
chtěli do projektu Pomáháme 
fotografiemi také zapojit, ale ještě 
jste to nestihli, nevadí. Máte šanci 
ještě do 30. dubna, když napíšete 
na adresu: pomahamefotografie-
mi@gmail.com. 

Rozhovor připravila: 
Bohdana Rywiková

Ad fota: 
Nejúspěšnější snímky loňského 

ročníku projektu Pomáháme  
fotografiemi


