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    Nadační fond Abbigail Williams byl založen v roce 2018. Klade si za cíl 
bojovat proti veškerým druhům závislostí a nezdravému životnímu stylu. Své 
priority koncentruje zejména na boj proti psychotropním látkám, alkoholu a 
zneužívání psychiatrických léků. Hlavní  ohroženou cílovouou skupinou jsou pro 
nadační fond děti a mládež. Dále pak jevy související s touto nelegální činností. 
Společenskou nebezpečností jako je samotná výroba, obchod, korupce nebo 
třeba domácí násilí často jako důsledek užívání a závislostí. 

 Nadační fond Abbigail Williams je postaven na několika základních 
principech : 

- Nezávislost 

- Komunikace a cílení prostřednictvím sociálních sítí 

- Inovace ve způsobu boje proti psychotropním látkám a alkoholu 

- Příklad a příběh jako základní princip projektů 

- Sofistikovaná provázanost jednotlivých projektů a komplexnost  



 Nezávislost nadačního fondu, včetně nezávislosti na rozpočtových 
strukturách státu  bylo možno zajistit pouze jediným způsobem a sice tak, že 
svou hlavní činnost bude fond financovat z jiných zdrojů než dotačních titulů. V 
takovém případě lze využít pouze následujících zdrojů : 

- Vlastní zdroje přicházející z vlastní ziskové ( podnikatelské) části aktivit NF AW 

- Dárcovské zdroje - přísná selekce dárců ve vztahu k jejich aktivitám, 
solventnosti a společenské bezúhonnosti  

Tyto dvě varianty a způsoby financování se v samotném důsledku v mnoha 
případech slučují a z obchodních partnerů, pomocí projektu “Klub vlivných” 
stávají z obchodních partnerů dárci. Tento proces je marketingově cílený, 
promyšlený a má své předem připravené podmínky a postupy v jednáních. 

Nezávislost, považuje fond za extrémně důležitou, už vzhledem k odhalování 
výrobců, velkoobchodníků s psychotropními látkami a jejich propojení se členy 
bezpečnostních složek státu. Tuto aktivitu organizuje fond ve vysokém stupni 
utajení v projektu ABBI dealer OFF a ve spolupráci  jak s českými, tak i se 
zahraničními bezpečnostními službami, prostřednickým jednotlivých pracovníků, 
vzhledem k legislativě jednotlivých zemí EU. 

 

 Jeden z hlavních projektů, který jak bylo zmíněno výše, má za cíl odhalovat 
velkovýrobce a distributory nelegálních psychotropních látek. Dále pak  
zkorumpované členy bezpečnostních složek. 

Tento projekt, mimo odhalování nelegálních organizovaných skupin podílejících 
se na výrobě a distribuci psychotropních látek a odhalování korupce dotýkající se 
této problematiky, také : 

- zveřejňuje tyto osoby na svých kanálech sociálních sítí, pod přísným dohledem 
odborníků na právo a marketing. Tak, aby nadační fond dodržoval zákony ČR a 
EU vč. GDPR.  Tak, aby cílil zveřejněné příspěvky na přesně specifikovanou 
dotčenou skupinu a ovlivňoval jí. Tak, aby zbořil zažitý jev ve společnosti, že 
drogy jsou běžnou součástí života. 

- Získává informace od sledujících osob, na základě získané důvěry a s těmito 
nakládal podle zákona, zpracovával je a předával prostřednictvím trestních 



oznámení příslušným úřadům a pomáhal tak potírat předmětnou nelegální 
vysoce společensky nebezpečnou trestnou činnost. 

- Získával ovlivněné uživatele psychotropních látek na svou stranu a dle přesně 
daných principů předával projektu PersonalSponzor k další spolupráci na jejich 
léčbě a následném zařazení do společnosti mimo prostředí, ve kterém doposud 
žili.  

 

 Další z nosných projektů nadačního fondu. Cílem projektu je komplexní 
práce s uživateli psychotropních látek. Reaguje na nedostatky v systému 
protidrogové politiky státu. Slučuje veškeré hlavní aspekty, které mají 
nezanedbatelný vliv na recidivu,  předčasné ukončení léčby, neochotu k léčbě 
plynoucí z ovlivněné psychiky každého z uživatelů drog nebo alkoholu. Nahrazuje 
nezbytnou podporu chybějících přátel nebo rodiny. Zajišťuje nový start do života 
po úspěšném ukončení léčby ve formě zajištění bydlení, zprostředkování 
zaměstnání a školení finanční gramotnosti. 

Součástí činnosti projektu jsou také právní pomoc a poradenská činnost, včetně 
kontaktu a zajištění součinnosti s OSPOD. 

Ojedinělost projektu PersonalSponzor nespočívá v žádné zvláštnosti či 
experimentální jedinečnosti, nýbrž v obyčejném spojení praktických zkušeností a 
logiky. V tom je projekt ojedinělý. Je postaven na jednoduchém, však fungujícím 
principu, praktických a logických zásadách, dávno známých ovšem 
nepochopitelně nepraktikovaných. 

- individuální přístup k uživateli ( množství uživatelů nemůže být překážkou, 
vzhledem k množství neziskových organizací věnujících se této problematice ),  
zhodnocení rodinných vztahů, poměrů a zdravotního stavu uživatele. 

- Stanovení postupu při komunikaci a argumentaci s uživatelem při přípravě 
převozu na DETOX a následnou léčbu závislosti. ( využití momentálního 
psychického stavu uživatele - “dojezd”, abstinenční stav, dohoda s rodinou či 
OSPOD atd. ) 

- Udržování kontaktu s uživatelem během detoxikace, návštěvy atd. 



- Převoz na následnou léčbu závislosti (okamžitě po propuštění z detoxikační 
kúry) 

- Stálá komunikace s uživatelem, návštěvy, komunikace a řešení běžných 
problémů plynoucích z neúčasti v běžném životním rytmu. Nahrazení 
rodinných a přátelských vztahů a řešení budoucnosti (po úspěšném ukončení 
léčby) 

- Zajištění zařazení do společnosti. Konzultace týkající se běžných sociálních 
návyků a řešení. Právních a sociálních problémů (insolvence, trestní řízení atd.) 

- Zajištění bydlení, sociálních dávek, zaměstnání atd. Školení finanční 
gramotnosti. 

Všechny jednotlivé kroky musí být individuální, intenzivní a musí následovat 
jeden po druhém bez prodlevy, jen tak mají význam a tížený výsledek.  

 

 Smyslem projektu WellMind je šířit prosdtřednictvím internetových kanálů 
na sociálních sítích účelové a cílené příspěvky osvětového charakteru. 

Všechny příspěvky reagují na jednotlivé aspekty spojené s užíváním, distribucí a 
důsledky spojené s tímto společenským problémem. 

Součástí šíření osvětových příspěvků na sociálních sítích je také mediální 
konsorcium, tedy účelové spojení mediálních společností s NF AW. Smyslem je 
rozšířit WellMind i mimo internet, tedy bilboardy, plakáty atd atd. 





 

 



 

 

Cílem projektu ABBI+ je “dobrý příklad” tedy ukazovat, prezentovat na 
konkrétních příkladech různé volnočasové aktivity a jejich vliv na pozitivní rozvoj 
jedince. Navádí cílovou skupinu na rozvoj vlastních dovedností a dává jim šanci 
uplatnění. Tento projekt staví na těchto základních bodech: 

- jedinec sám předvede svuj talent, um nebo dovednost, ze kteréhokoliv oboru 

- v rámci projektu se účastní studiového rozhovoru, ve kterém sdělí svůj pohled 
na aktivity NF AW, na problémy dnešní společnosti ve vztahu k alkoholu a 
psychotropním látkám. Sdělí své zkušenosti a vyjádří svůj názor na 
problematiku ze svého pohledu dle svých mentálních schopností. Dále 
představí sebe jako osobnost s důrazem na své zájmy. 



- nadační fond, vytvoří takovému jedinci podmínky, kde svůj talent předvede za 
asistence profesionálů a tento výkon, či jiný projev zveřejní a bude šířit na 
veřejnosti jako příklad. 

NF AW tímto projektem vytváří podprahové i přímé ovlivnění cílové skupiny 
jasným a viditelným příkladem. Návod, jak vyplnit volný čas nebo kam směřovat 
svůj zájem a nahradit jej tak špatnými návyky např. hledáním zábavy 
prostřednictvím alkoholu nebo psychotropních látek. 

- cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a mladí lidé do 25 let. 

Projekt Mystory ve své podstatě odráží základní princip všech ostatních projektů 
a sice zmiňovaný “příběh” a od něj odvíjející se příklad a to ať špatný či dobrý. 

Tento projekt shromažďuje a natáčí autentické příběhy lidí, kteří jsou dotčeni 
aktivitami nadačního fondu. Tyto příběhy vznikají většinou autenticky bez 
významných příprav,  vzniká tak jedinečný pořad. Každý z pořadů, je navíc 
moderován Paulem Williamem Kubasem ( alias Abbigail William - spisovatelský 
pseudonym ), jehož. kniha Teorie relativity se stala základem myšlenky a vzniku 
nadačního fondu. 





Pořad Mystory je přiznání každého z účinkujících, slouží tak tedy, nejen jako 

příklad, vesměs “špatný příklad - naučný”, ale taky jakýsi terapeutický motivační 
prvek pro klienta nadačního fondu. 

Veškeré video pořady a další spoty vyrábí NF AW ve vlastních studiích, vlastními 
silami. 

NF AW disponuje celým štábem vlastní výroby, včetně produklce i postprodukce. 

Dalšími dopňkovými projekty, ovšem neméně důležitými jsou : 

Výroba dokumentů a filmů je finančně velice nákladnou záležitostí. Jejich distribuce a 
šíření stejně tak. Při šíření a distribuci, musí nadační fond brát v potaz i komerční část 
produktu, kterou je šíření jména komerční společnosti jenž se rozhodla podpořit výrobu 
toho daného díla. Pokud se ztotožňujete s názory nadačního fondu, pokud vám není
lhostejná kvalita budoucnosti celé této společnosti, zejména pak našich dětí, prosím 
přijměte nabídku a podílejte se na jejich výrobě.

Dokumenty si tak dokáží zachovat svou kvalitu, vypovídající a naučnou hodnotu a jejich 
šíření bude smysluplnější.

Údaje o sledovanosti: Nadační fond Abbigail Williams je podle provozovatele sociální sítě 
Facebook, jednou z nejsledovanějších neziskových organizací v Evropě. Nadační fond je 
nezisková organizace nepobírající žádné příspěvky ani dotace (tato strategie fondu 
zajišťuje absolutní nezávislost). Dosah na sociálních sítích je až 1,6 mii sledujících/ týden, 
přičemž interakce 80 a 220 tis sledujících/ týden.



Velice důležitá součást nadačního fondu. Projekt promoted by ABBI svým 
programem tvoří ziskovou část fondu a svou činností plní rozpočet neziskové 
části. 

I. PŘEDSTAVENÍ NADAČNÍHO FONDU ABBIGAIL WILLIAMS

Nadační fond Abbigail Williams má za cíl bojovat s rozpínajícími se hrozbami 
civilizačních chorob, a to především se závislostmi (na drogách, alkoholu) a s 
opomíjenou slabostí nás všech, vycházející ze špatného 
životního stylu – stresem a uspěchanou dobou. Smyslem nadace je sdílení a 
šíření příběhů za účelem poukázat na problémy dnešní společnosti. 
Nadační fond Abbigail Williams svou pomoc realizuje prostřednictvím projektů 
Mystory, WellMind, ABBI+ a mnoha dalších a co je nutné zdůraznit, zaměřuje se 
ve svém působení na prostor internetu a sociálních sítí. 
Podstatnou součástí činnosti Nadačního fondu Abbigail Williams je agentura 
Promoted by Abbi, poskytující profesionální marketingové služby, které těží z 
poznatků získaných prostřednictvím výše uvedených projektů. 
Zisk z těchto aktivit je pak využit k financování chodu nadačního fondu jeho 
projektů. 
II. ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB
Ve svém přístupu se řídíme myšlenkou, že marketing není oddělení, kde se
vyskytují podivní lidé,
hovořící svým zvláštním nesrozumitelným jazykem, a za kterým se dají
zabouchnout dveře. Jsme toho názoru, že marketing je vše, co v byznysu
děláme.
Proto, ať už má klient jakýkoliv požadavek, napřed velmi pozorně
nasloucháme, pokládáme množství
někdy až dotěrných dotazů a tím nejdůležitějším, co každému bez rozdílu
nabízíme, je pochopení



podnikatelského záměru či projektu v jeho komplexnosti. 
Ač je to mírně paradoxní, tuto nejdůležitější část své práce poskytujeme zcela 
zdarma. 
Při tvorbě doporučení a sestavování marketingových strategií se rovněž 
řídíme velmi užitečnou pomůckou: 
modelem SEE-THINK-DO-CARE, který v roce 2013 představil Avinash Kaushik. 
Balíček 1. 
Analýza projektu zadavatele: 
• Definování cílů, prostředků a požadovaných výstupů

• Analýza používaných nástrojů v síti Google
• Analýza výsledků vyhledávání v síti Google
• Analýza interakce se sociálními sítěmi
• Analýza dalších měřících a analytických nástrojů
• Základní doporučení v oblasti strategického marketingu v online prostředí
• Základní návrhy klíčových slov
• Základní návrhy obsahových formátů reklam
• Základní doporučení pro SEO optimalizaci
• Registrace domény, webhostingu, mailboxů
• Vytvoření účtů v síti Google

Balíček 2. 
Vytvoření nové identity pro online prostředí: 
• Vytvoření virtuální obchodní značky
• Vytvoření loga
• Vytvoření visuální identity značky
• Vytvoření design-manuálu značky
• Vytvoření produktového portfolia dle obchodních podmínek zadavatele
• Registrace domény, webhostingu, mailboxů
• Vytvoření účtů v síti Google

Balíček 3. 
Oživení nové identity v online prostředí: 
Vytvoření webové stránky: 
Plně responzivní 
Zaměřená na konverze 
Upravená dle nejpřísnějších požadavků SEO 
Připravená pro sběr kontaktů 



• Založení, implementace a nastavení analytických a správcovských nástrojů:
Google Tag Manager
Google Analytics
Google Search Console
Google My Business
Google Ads - včetně měření konverzí a nastavení remarketingových seznamů
Heat map
Event. Další dle požadavků zadavatele
• Propojení se sociálními sítěmi:
Vytvoření účtů v síti Facebook
Vytvoření účtů v sítích Instagram, Twitter, LinkedIn
Vytvoření účtu ve Facebook Business Manager
Facebook Analytics - včetně nastavení FB pixelu, měření konverzí a nastavení
remarketingových
seznamů
Založení Facebook stránky
Propojení sociálních účtů s webovou stránkou
• Rozšíření:
Nasazení FB messengeru jako live podpory
Vytvoření Chat-bota

Balíček 4. 
Příprava a realizace strategie online propagace značky: 
• Příprava struktury a nasazení reklamních kampaní ve vyhledávací síti
Google:
Definování klíčových slov
Vytvoření reklamních sloganů a textů reklam
Vytvoření rozšíření o:
▪ Podstránky
▪ Strukturované úryvky
▪ Volání
SMS zprávy
▪ Případně o lokalitu a další dle požadavků zadavatele
• Příprava a realizace reklamních kampaní v obsahové síti Google:
Vytvoření grafických bannerů ve všech 20 rozměrech dle požadavků sítě
Google
Vytvoření grafických bannerů pro responzivní reklamy v rozměrech dle
požadavků
sítě Google
Vytvoření video prezentací dle požadavků sítě Google
Nasazení kampaní v obsahové síti



• Příprava a realizace reklamních kampaní v síti Facebook a Instagram:
Vytvoření grafických bannerů ve všech rozměrech dle požadavků sítě
Facebook
Vytvoření reklamních sestav dle produktového portfolia zadavatele
• Příprava a realizace reklamních kampaní v síti LinkedIn:
Vytvoření grafických bannerů ve všech rozměrech dle požadavků sítě
Facebook
Vytvoření reklamních sestav dle produktového portfolia zadavatele
• Vytvoření okruhů uživatelů a návštěvníků webové stránky na základě aktivity
měřících kódů
Google Analytics, Google Ads, Google Search Console a Facebook pixel.
• Definování okruhu potenciálních zákazníků na základě zjištěných

skutečností a použití těchto okruhů v dynamickém remarketingu.

Balíček 5. 
• Propagační materiály
Vytvoření kompletních grafických podkladů dle požadavků zadavatele
Vytvoření kompletních video podkladů dle požadavků zadavatele
Vytvoření kompletních textových podkladů dle požadavků zadavatele

III. PROPAGACE
Propagační činnost se opírá o dva základní pilíře, fungující na nejvyšší možné 
odborné úrovni, které jsou úzce propojeny, vzájemně se doplňují a vytváří tak 
jedinečné prostředí pro organické šíření a získávání 
dat: 
• Vlastní fungování Nadačního fondu Abbigail Williams a všech jeho projektů.
• Marketinvá agentura v rámci nadačního fondu - Promoted by Abbi
Využíváme všech dostupných propagačních kanálů pro šíření obsahu
jednotlivých projektů Nadačního fondu, díky čemuž jsme schopni získat velké
množství dat o cílových skupinách a jejich interakcích s různými druhy
příspěvků. Tato data jsme následně schopni nabídnout svým klientům při
propagaci jejich produktů či služeb.

V oblasti nákupu informací pro účely propagace je stěžejním projekt WellMind 
- projekt „dobrého myšlení“.
Jeho smyslem je upozorňovat veřejnost na gigantičnost problému závislostí a
špatného životního
stylu pomocí krátkých, výstižných spotů. Zábavných spotů. Pravdivých spotů.
Propracovanou systematickou



kampaní rozšiřujeme do podvědomí všech skutečnou škodlivost závislostí. 
Upozorňujeme na následky závislostí na drogách, alkoholu nebo práci, ale 
populárněji než například cigaretové krabičky. 
Cílem tohoto projektu je zabudovat hesla zdravého životního stylu 
podprahovými metodami do myšlení všech. 
Tento projekt je ze své podstaty orientován na interakci se všemi cílovými 
skupinami napříč demografickým i geografickým spektrem uživatelů. 
Běžnou praxí je nasazení příspěvků prostřednictvím propagačních platforem a 
1 měsíc trvající zkoumání 
cílení a učení se ve vztahu k cílovým skupinám. 
Jak je patrné z předchozího bodu, pro propagaci i nákup dat primárně 
využíváme: 
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Youtube
• Google Ads
Dále ve vhodných případech:
• Sklik
• Etarget
• Email marketing
• Messenger marketing
Podstatnou součástí propagace jak vlastní, tak distribuované, je organický
dosah aktivit projektů Nadačního fondu Abbigail Willims a spravovaný
potenciál Facebook publik.
V rámci značky Promoted by Abbi pak nabízíme služby profesionální
marketingové agentury, jejichž výčet je uveden v předchozím bodu.

IV. UKÁZKA REALIZACÍ
Budoshow 2018 
Propagace zaměřená na zvýšení návštěvnosti přehlídky bojových umění v 
Brně. 
Datum konání akce 18.11.2018 
Datum zahájení propagace 31.10.2018 
Délka trvání propagace 18 dnů 
Výchozí počet prodaných vstupenek: 200 



Použité nástroje: 
Organický dosah projektů Nadačního fondu Abbigail Williams na sociálních 
sítích 
Využití dosahu spravovaných publik na sociálních sítích 
Placená Facebook bannerová propagace 
Placená Instagram bannerová propagace 
Placená Facebook video propagace 
Placená Google Ads Youtube propagace 
Dosažené výsledky: 
Organický dosah nasazených příspěvků 140.056 
Oslovení spravovaného publika 800.000 uživatelů 
Zobrazení videopříspěvků 9.199 
Míra shlédnutí v síti Google 40,80% 
CPV v síti Google 0,24 Kč 
CTR v sociálních sítích 8,12% 
CPC v sociálních sítích 1,16 Kč 
Finální počet prodaných vstupenek 1263 
Nárůst prodeje vstupenek 1063 za 18 dnů 
- 

V. STATISTIKY 
Souhrnné výsledky ve sledovacím období 1.9.2018 – 30.11.2018 
Sociální aktivita Nadačního fondu Abbiagil Williams, včetně 14 cizojazyčných 
mutací, projektů AW Public, 
Well Mind a propagace v rámci značky Promoted by Abbi 
New Likes 6.244 
Engaged Users 118.911 
Total Reach 5.048.228 
Organic Reach 1.095.843 
Paid Reach 3.976.134 
Viral Reach 1.048.507 
Total Impressions 6.023.140 
Organic Impressions 1.613.959 
Paid Impressions 4.398.299 
Viral Impressions 1.471.031 
Míra úspěšnosti placených akcí: 
Like 2,85 % Avg. CPA 13,00 Kč 
Click 6,71 % Avg. CPA 2,86 Kč 
Post engagement 30,73 % Avg. CPA 0,31 Kč 
Reach 100 % Avg. CPA 9,00 Kč 
Video 10 sec. watched 24,33% Avg. CPV 0,21 Kč 



Aktivita v platformách Google 
Zobrazení celkem 595.481 
CTR celkem 9,59% 
Avg. CPC(CPA, CPV) 3 Kč 
Obsahové reklamy 
CTR 0,85 % 
CPC 2 Kč 
Video 
Míra interakce 46,98% 
CPA 0,14 Kč 
Vyhledávání 
CTR 4,37% 
CPC 3,15 Kč 

VI. PROCES ZPRACOVÁNÍ OBCHODNÍHO PŘÍPADU

Při zpracování každého obchodního případu jsou pro nás podstatné 
informace. 
Klíčovým je pochopení smyslu a podstaty projektu či služby, kterou klient 
hodlá naším prostřednictvím 
promovat; požadované výstupy a cíle propagace; aktuálně používané nástroje 
a jejich výsledky, stejně 
jako zpracované podklady a v neposlední řadě rozpočet. 
Na své profesionalitě si zakládáme. Proto dohodu s klientem a odsouhlasené 
cíle propagace považujeme 
za závazné a garantujeme vrácení finančních prostředků v případě, že bychom 
odsouhlasených cílů 
propagace nedosáhli. 
Pro zjednodušení toku informací a zároveň unifikování procesu obchodních 
případů používáme 3 
základní typy formulářů: 

1. Klientský dotazník, jehož prostřednictvím zjišťujeme, kde se
klient aktuálně nachází, kam chce dojít, co pro to aktuálně dělá
a s jakými výsledky, jak mu v tom můžeme pomoci a jaké prostředky
je ochoten či schopen do výsledku investovat.



2. Nabídkový formulář, v němž shrneme svá doporučení, opírající
se o informace zjištěné v předchozím bodě a navrhneme konkrétní
systém marketingových aktivit, které podle našeho profesionálního
názoru vedou přesně ke klientem požadovaným cílům.

3. Report, jehož prostřednictvím klientovi v předem definovaných
periodách skládáme účty a ukazujeme výsledky naší práce



Orgány Nadačního fondu Abbigail Williams 
SPRÁVNÍ RADA 

Bc. Martina Klíčová – předseda správní rady 

Ivo Burian – člen správní rady 

Aneta Hrzánová – člen správní rady 

DOZORČÍ RADA 

Mgr. Patrik Neuwirth– člen dozorčí rady 

Veronika Měchurová – člen dozorčí rady 

Ing. Zlata Strmisková – člen 





NADAČNÍ FOND ABBIGAIL WILLIAMS V MÉDIÍCH 

 



 



 



FINANČNÍ ČÁST 

Naši partneři : 

 

 

 







ROZVAHA VE ZJEDNUŠENÉM ROZSAHU (k 31.12.2019 v tis. Kč) 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (k 31.12.2019 v tis. Kč) 



ÚDAJE NADAČNÍHO FONDU ABBIGAIL WILLIAMS 






