
O nás
Invictus je unikátní nadační fond, jehož cílem je komplexní, nejen 
finanční, podpora talentovaných studentů a čerstvých absolventů, 
zejména v oblasti biotechnologií, genových terapií a regenerativní  
medicíny. Chceme usnadnit tuto náročnou cestu dnešním talentům 
– budoucím leaderům špičkových vědeckých oborů a přinést co nej-
dříve plody vědeckého pokroku s dopadem na zdraví lidí i zvířat.

Na rozdíl od tradičních neziskových organizací v Invictu nehledáme 
pouze někoho, kdo daruje peněžní prostředky, naším cílem je vybu-
dovat opravdový vztah s partnery, kterým osud této planety a života 
na ní není lhostejný. Mladí vědci potřebují nejen finance. Jestli Vás 
naše vize oslovuje a chcete získat více informací nebo rovnou probrat 
možnou budoucí spolupráci, kontaktujte nás.

Jako registrovaná nevládní instituce vydáváme potvrzení o peně-
žitých i nepeněžitých darech, které je možné odečíst od daňového 
základu. Tato výhoda je dostupná firmám i jednotlivcům nejen v ČR, 
ale i ze zahraničí. Neváhejte se nás zeptat - rádi pomůžeme s daňovou 
optimalizací a strukturováním příspěvku dle Vašich možností a ve 
vyhovujícím časovém horizontu. Budeme rádi, když upřesníte cíle 
Vaší podpory, která bude adresně využita. O tom, jaký KONKRÉTNÍ 
vliv Vaše podpora má, a jakých úspěchů bylo dosaženo, Vás budeme 
pravidelně informovat a pozveme Vás na prezentace výsledků vý-
zkumných projektů i prestižní „VIP-only“ akce.

Všem filantropům nabídneme jako hodnotné poděkování balíček 
benefitů a atraktivních darů, které v neziskovém sektoru nemají ob-
doby! Pro zvlášť přínosné partnery dokážeme zajistit např. čestné 
členství v Evropské Radě Profesorů.

Máte-li nápad na projekt, který by bylo žádoucí podpořit, rádi si jej 
poslechneme.

Dávat je nejvyšším projevem moci



 Poskytovaná pomoc
Budoucím leaderům špičkových vědeckých oborů nabízíme kom-
plexní zázemí seriózní instituce. Kromě tradičních grantů jako jsou 
příspěvky na výzkum, konference, odbornou literaturu či vybave-
ní, jsou to stipendia na pokrytí životních nákladů, atraktivní stáže 
a kontakty na lokální i světová odborná pracoviště a jiné špičkové 
výzkumníky. Od doktorandů až po držitele Nobelovy ceny, od Prahy 
až po Mayo Clinic či Singapur. 

Rádi pomůžeme vytvořit skutečný či virtuální team. Čím dál čas-
těji je třeba k úspěchu projektu kombinovat znalosti a zkušenosti 
z více oborů. Rostoucí popularitu získává např. bioinformatika nebo 
nanotechnologie.

Součástí konceptu je i mentoring, kdy starší studenti pomáhají mlad-
ším např. s přípravou bakalářské, diplomové či disertační práce nebo 
si na některých projektech můžou vyzkoušet manažerskou práci. 
O dlouhé roky dříve než jim umožní běžný život. Našimi hodnotami 
jsou spolupráce a solidarita, nikoliv rivalita.

Jestli právě pracujete na náročném a smysluplném projektu nebo 
takový zvažujete, a škola, byrokracie či nedostatek zdrojů Vás brzdí, 
ozvěte se nám. Postrádají Vaše ambice dostatečné laboratorní zázemí 
či personální zajištění? Kontaktujte nás. Nadační fond Invictus Vám 
vždy rád pomůže. 

Zaujala Vás myšlenka mentoringu? Nabídneme Vám k výběru mladé 
talenty, jimž Vaše pomoc může změnit život...

Invictus Club, nadační fond Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 www.invictus.club

Darujte pomoc těm, kteří ji od Vás potřebují! 
Dávat je nejvyšším projevem moci...


