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Anotace: Cílem sociálního bankovnictví je za pomoci bankovních produktů měnit svět k lepšímu. Měřítkem 

úspěchu jsou pozitivní společenské změny. Česká spořitelna v roce 2016 pilotně rozjíždí program sociálního 

bankovnictví, v rámci kterého nabízí neziskovkám a společnostem se sociálním přesahem speciální péči, 

financování, vzdělávání a mentoring. 

 

 

Úvod 
 

Spořitelnictví vznikalo v českých zemích před 190 lety s myšlenkou pomoci lidem, kteří nebyli příliš 

majetní, aby měli rezervu pro případ nenadálé události, jako je třeba nemoc, nebo očekávané události, jako je 

stáří. Spořitelnictví učilo lidi spořit, odkládat si peníze na horší časy. Zakládali ho osvícení lidé z vyšších vrstev 

společnosti z dnešního pohledu jako neziskové organizace. Na tomto základu vznikla i Česká spořitelna a její 

nynější vlastník, rakouská spořitelna Erste. 

 

Od té doby uplynula dlouhá doba a řada věcí se změnila. Potřeba pomoci těm, kteří to potřebují, zůstala 

v našich kořenech. A také to, že jako významná banka na českém trhu se nemůžeme zříci odpovědnosti za vývoj 

společnosti. Naše nadace rozdělují nemalé, ale přeci jen omezené sumy peněz. Proto přicházíme na tomto trhu 

s novinkou – sociálním bankovnictvím. Novinka je to v Česku, ne ve vyspělých zemích západní Evropy  

a Ameriky. 

 

Naším cílem není peníze darovat, ale hledat cesty, jak je potřebným, kteří k nim dnes třeba nemají přístup, 

nebo jen za neúměrně vysoký úrok, půjčit. Samozřejmě s očekávanou návratností. Začali jsme v září minulého 

roku a nemáme jednoznačný recept. Nechceme se chlubit, jak jsme dobří a jak to umíme. Chceme říci, že máme 

dobrou vůli se do toho pustit a hledat potřeby a jejich řešení. Proto jsem tady. Abych vysvětlil, co pod pojmem 

sociálního bankovnictví rozumíme, jaké máme plány a abyste vy věděli, že se na nás můžete obrátit, kdyby vás 

ta myšlenka zaujala a měli jste potřebu, která by náplni sociálního bankovnictví odpovídala.  

 

Pokud banky nějaké skupině dnes nepůjčují, je to tím, že si ji vyhodnotily jako příliš rizikovou. V globálu 

mají možná pravdu. Ale na skupinu se nejde dívat jen jako na celek. Skupina se skládá z jednotlivců. A ti jsou 

každý jiný, s jinými potřebami i jinak zodpovědní. Naší snahou je postoupit z toho zjednodušeného skupinového 

pohledu na pohled více individuální.  

 

V roce 2016 chceme začít s pomocí těm, kteří se o různě znevýhodněné lidi starají. S podporou sociálně 

zaměřených neziskovek, ale i ziskově zaměřených organizací, které třeba znevýhodněné lidi zaměstnávají.  

A chceme pomáhat tím, co nám přísluší. Udržitelným financováním. V roce 2017 bychom rádi začali i přímo 

s podporou fyzických osob. 

 

Konkrétní nabídka 

 
Co jsme nyní konkrétně schopni s vámi, pokud jste například neziskovka, sociální podnik, zrealizovat: 

 

- překlenovací úvěr na zvládnutí doby, než vám dojdou na účet přislíbené dotace/granty, 

 

- pokud před financováním potřebujete svoji společnost stabilizovat, nebo naopak připravit na rozvoj, 

pokusíme se pro vás najít mentora, který vám pomůže, 

 

- další formy provozního i investičního financování, 

 



 

- pro sociální podniky otevíráme dvakrát ročně akcelerační program Impact First pro rozvoj jejich 

činnosti (www.impactfirst.cz ) 

 

- připravujeme i aktivity pro zvýšení příjmů z fundraisingu 

 

 

Program je určen společnostem se sociálním přesahem, tedy neziskovým organizacím, společnostem  

s ručením omezeným, OSVČ nebo jiným právním formám pokud: 

 

• zaměstnává nebo pracuje s následujícími skupinami nebo jim poskytuje služby: 

- lidé se zdravotním postižením (mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným) 

- lidé se sociálním znevýhodněním (např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez 

přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky  

s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry) 

- lidé jinak obtížně zaměstnatelní (ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, 

matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu). 

• řeší jiný významný společenský problém (např. výchova a vzdělávání, kvalita života). 

 

Více informací najdete na stránkách www.krokzakrokem.cz . 

http://www.impactfirst.cz/
http://www.krokzakrokem.cz/

