
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Plzeňský TOTEM získal 2. místo v prestižním ocenění Neziskovka roku 2022. 

 

Plzeň, 23. 1. 2023 – Ve středu 18. 1. 2023 vyvrcholil v pražském divadle Theatre Royal jubilejní 

desátý ročník nezávislého ocenění NEZISKOVKA ROKU. V kategorii velká neziskovka se na 2. místě 

umístila plzeňská nezisková organizace TOTEM z. s. 

 

Ocenění Neziskovka roku získávají nejlépe vedené neziskové organizace v ČR ve třech kategoriích 

podle velikosti. Prestižní ceny uděluje od roku 2013 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 

společně s partnery ocenění. Těmi jsou Nadační fond ŠKODA AUTO, Česká spořitelna, Nadace ČEZ a 

Nadace Preciosa. Záštitu nad 10. ročníkem Neziskovky roku převzala Klára Šimáčková Laurenčíková, 

zmocněnkyně pro lidská práva. 

 

„Druhé místo v konkurenci napříč celou republikou vnímáme jako skvělé ocenění naší 24 leté práce. I 

když ocenění NEZISKOVKA ROKU akcentuje zejména profesionalitu a efektivitu managementu a 

finančního řízení organizace, je také uznáním společné práce všech našich zaměstnanců a 

spolupracovníků,“ uvedla Vlastimila Faiferlíková, ředitelka organizace TOTEM z.s. „Těší nás, že jsme 

uspěli. Ocenění je pro nás zároveň obrovským impulzem do další práce,“ dodává. 

 

TOTEM je v Plzni a blízkém okolí známý zapojováním dobrovolníků do pomoci v sociálních, 

zdravotních, vzdělávacích, kulturních a sportovních projektech či organizacích a také svou bohatou 

nabídkou preventivních a mezigeneračních programů pro rodiny s dětmi a pro aktivní seniory. 

V posledních letech se organizace významně zapojila i do řešení krizových událostí ve spolupráci 

s Magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem.  

 

„Prestižní ocenění je vítanou zprávou také pro naše stávající i potenciální dárce a podporovatele. 

Získali jsme nezávislé potvrzení, že jsme profesionálně řízená a transparentní organizace, a to v 

celorepublikovém měřítku,“ upozorňuje Vlastimila Faiferlíková na přidanou hodnotu ocenění 

Neziskovka roku zejména pro organizace, které nejsou u širší veřejnosti tak známé. “Ačkoli TOTEM 

pomáhá především v Plzni, naše zkušenosti a odbornost předáváme dál nejen v rámci Plzeňského 

kraje, ale i za jeho hranicemi,” doplňuje ředitelka organizace další důvod, proč má smysl podporovat 

také regionální neziskové organizace.   

 

Více o ocenění Neziskovka roku na http://www.neziskovkaroku.cz. 

 

O nás 

 

Posláním neziskové organizace TOTEM z. s. je vytvářet prostor pro seberealizaci a podporovat 

pozitivní a funkční mezilidské vztahy v rodině a ve společnosti. Jako mezigenerační a dobrovolnické 

centrum funguje organizace v Plzni již 24 let a v současnosti má ve městě tři pobočky. Do nabídky 

pestrých programů a aktivit TOTEMu se za dobu jeho fungování zapojily tisícovky dobrovolníků, dětí, 

dospělých i seniorů. Vstřícné a motivující prostředí jim pomáhá trávit aktivní stáří, objevit nové 

záliby, vrátit se ke svým koníčkům z mládí či být prospěšní někomu dalšímu. 

 



 

 

 

Kontakty: 

Mgr. Lenka Kropáčová, manažerka pro komunikaci a dárcovství,  

tel.: 777 343 766, e-mail: kropacova@totemplzen.cz 

 

 

Webová stránka: www.totemplzen.cz 

Facebook: www.facebook.com/TotemPlzen 

Instagram: https://www.instagram.com/totem.plzen 
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