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Několik otázek pro ředitelku Nadace Naše dítě a předsedkyni představenstva
Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže paní Zuzanu Baudyšovou
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Nadace Naše dítě oslavila v roce 2003 deset let své existence. Vzpomenete si ještě na její počátky?
Velmi dobře si vzpomínám… V minulém režimu byl pojem nadace téměř neznámý. Příležitost přišla až po sametové revoluci, kdy se v České republice začal pozvolna rozvíjet neziskový sektor. Také naši dva synové se již pomalu
osamostatňovali a já měla více času pro uskutečnění dávného snu – pomáhat dětem. V září 1993 jsem na své
domácí jehličkové tiskárně vytiskla zakládací listinu a první statut… a Nadace Naše dítě byla na světě.
Odehrál se od té doby zásadní posun v ochraně ohrožených dětí v České republice?
Česká republika je demokratický stát, ratifikovala Úmluvu o právech dítěte a přijala samostatný zákon o sociálněprávní ochraně dítěte. Přesto probíhají zásadní změny v systému ochrany dětí příliš zdlouhavě. V některých případech zůstává úkol zaplnit přetrvávající mezery na nestátních institucích. Těch vzniklo za posledních patnáct let
velké množství. Bohužel se ve své činnosti často překrývají, jejich efektivita je rozdílná a nepostupují koordinovaně. Navíc finanční prostředky na dobročinnost jsou omezené.
Jak vypadá situace v západní Evropě?
Velmi rozdílně, tam se mohla ochrana dětí na rozdíl od komunistických zemí přirozeně rozvíjet po linii státních i
nestátních organizací. Oba sektory navíc velice těsně spolupracují. Stále doufám, že naším vstupem do Evropské
unie budou akcelerovány převážně pozitivní změny a v oblasti ochrany dětí dojde nejenom k prohloubení mezinárodní spolupráce, ale také k přijetí lepší legislativy, která se osvědčila v ostatních členských státech.
Můžete vyjmenovat zásadní kroky Nadace Naše dítě v roce 2003?
V roce 2003 se nám podařilo udržet činnost našich hlavních projektů v potřebné šíři a kvalitě. Linku bezpečí kontaktovalo v průběhu celého roku 719 tisíc dětí. Odpovědnou práci odváděla po celý rok i Rodičovská linka. V září
byl úspěšně zahájen provoz Linky vzkaz domů, určené pro děti na útěku z domova či ústavního zařízení. Rovněž
dobře sehraný tým projektu na podporu dětských práv, vedený paní Jarmilou Knight a podpořený Evropskou unií,
si ve své osvětové práci na území ČR počínal úspěšně. Nadace Naše dítě završila desetiletou činnost oslavou
svých 10. narozenin v kruhu našich zaměstnanců a mecenášů. Byl to náročný rok, ale tím nejpodstatnějším byla
stejně jako v minulých letech naše pomoc dětem a důvěra a podpora sponzorů a dárců. Rozhodující roli v nadaci
i v celém občanském sdružení hraje aktivní tým lidí, ochotný v rámci legislativních možností pomáhat dětem,
které se na nás obracejí.
Co byste chtěla vzkázat příznivcům Nadace Naše dítě?
Na závěr bych ráda všem příslušníkům naší velké rodiny – zaměstnancům, členům správních orgánů, dárcům
a sponzorům, zástupcům sdělovacích prostředků i patronce nadace – poděkovala za poctivou práci a upřímnou
snahu pomáhat dětem, které naši ochranu a pomoc potřebují, a za to, že společně přispíváme ke zlepšování podmínek pro vývoj našich dětí.

Vaše Zuzana Baudyšová

Výroční zpráva Nadace Naše dítě za rok 2003

„ M á m s t r a c h . N a š i c h t ě l i , a by c h š l a
na výběrové gymnázium. Moc se mi
nechtělo, ale nedali se přesvědčit.
Jenže teď mi to nejde, vlastně mi to
nešlo ani na základce. A naši mi
pořád předhazujou, jaká je Hanka
– t o j e m o j e s é g r a – d o b r á a ž e by c h
m ě l a b ý t j a ko o n a . M á m a s e s t r a š n ě
zlobí, když přinesu špatnou známku.
Křičí na mě a ř íká mi, že jsem hloupá.
Ta k j s e m r a d š i š p a t n ý z n á m k y
zapírala. Jenže teď bude vysvědčení
a všechno se provalí. Doma bude
peklo…“
( z t e l e f o n á t u d v a n á c t i l e t é Ve r o n i k y )
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4 Mary Marsh, ředitelka NSPCC z Velké Británie, Jacques
Debulpaep, generální ředitel Child Focus z Belgie
a Jarmila Knight na konferenci „Ochrana dětí a jejich práv
v mezinárodním kontextu“
5 Kampaň nadace prezentovaná firmou JCDecaux, která se
objevila na citylightech v Praze a dalších místech České republiky
6 Nejmilejší koncert – celostátní přehlídka zájmové činnosti dětí
z dětských domovů
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10 Seminář „Ochrana dětí a jejich práv v mezinárodním
kontextu“ konaný v prostorách Senátu Parlamentu ČR
11 Nejmladší účastníci oslavy 10. výročí nadace – Šmoulové
z dětského domova Chomutov
12 Šek na 500 000 Kč od Philip Morris předává členka
představenstva PhDr. Danica Siváková při koncertu
na Britském velvyslanectví
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1 Zahraniční účastníci mezinárodního semináře „Ochrana dětí
a jejich práv v mezinárodním kontextu“ včetně paní Evy
Dzurindové a velvyslankyně Filipín Carmelity Rodriguez
Salasové během oslavy 10. výročí Nadace Naše dítě
2 Generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU Gabriel Berdár
předává Zuzaně Baudyšové šek na 2 500 000 Kč určených
na provoz Linky bezpečí
3 K 10. narozeninám nadaci přišli pogratulovat i Spejbl
a Hurvínek
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7 Majitel společnosti OCT International pan Janeček předává
Zuzaně Baudyšové šek na 100 000 Kč
8 JUDr. Petr Pithart , předseda Senátu, převzal záštitu nad mezinárodní konferencí „Ochrana dětí a jejich práv“, kterou zahájil
(v rozhovoru s ředitelkou nadace Ing. Zuzanou Baudyšovou)
9 Den dětí v Dětském domově Dolní Počernice spolupořádaný
nadací a ČSOB
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13 Společná tisková konference: Marie Vodičková z Fondu
ohrožených dětí, Zuzana Baudyšová a Irena Šatavová
z Nadace Naše dítě
14 Generální ředitel společnosti Volvo Desmond Mullan předává
jako každoročně při předvánočním koncertu patronky nadace
Heleny Vondráčkové finanční dar určený na pomoc ohroženým
dětem
15 Zpěvák Boldy se sborem z kladenské ZŠ
15
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Profil Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě si na podzim roku 2003 připomněla své desáté
„narozeniny“. Byla založena 1. října 1993, aby pomáhala dětem, a především těm dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Pro ně je tu
Linka bezpečí 800 155 555, na kterou se mohou děti kdykoliv a odkudkoliv bezplatně dovolat a svěřit se s tím, co je trápí a v čem potřebují
pomoci, jim je určená také nedávno nově zavedená Linka vzkaz domů
800 111 113, kam mohou volat děti na útěku z domova či z ústavního
zařízení. Rodičovská linka 283 852 222 zase pomáhá rodičům, kteří
potřebují poradit v otázkách výchovy dětí.
Nadace Naše dítě je aktivní také na poli dětských práv - pro děti základních škol vydala „Slabikář dětských práv“ a k němu i pracovní sešit
„Vím, co smím?“, který používají děti na školách v celé České republice.
Pro středoškoláky a učně připravila na podzim 2003 další dvě publikace, které jim prozrazují více o dětských a lidských právech, ale také
o povinnostech, které se k těmto právům vážou. V rámci projektu zaměřeného na zvýšení povědomí o dětských právech probíhají také semináře pro pedagogy základních a středních škol ve všech regionech České
republiky.
Nadace dále uděluje granty projektům, které se týkají ochrany dětí, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy, je
aktivní na poli legislativy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí.

Organizační struktura Nadace Naše dítě

Ředitelka nadace:
Ing. Zuzana Baudyšová
zakladatelka Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
předsedkyně představenstva Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti se sídlem v Bruselu
členka Sekce pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva
čestná členka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
Správní rada nadace:
Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady
ředitelka Plynárenské unie
od založení Nadace Naše dítě poskytuje nadaci finanční a ekonomické poradenství
Jarmila Knight
místopředsedkyně správní rady, překladatelka a ekonomka
spoluzakladatelka Nadace Naše dítě
v současné době s nadací externě spolupracuje v oblasti mezinárodních vztahů a grantů
čestná členka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
MUDr. Zdeněk Bašný
člen správní rady, od roku 1990 ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích
předseda správní rady nadace Bona
člen zastupitelstva hlavního města Prahy – předseda zdravotnického výboru
člen zastupitelstva Prahy 8
místopředseda Výboru psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně
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Dozorčí rada nadace:
Ing. Daniela Sluková
předsedkyně dozorčí rady
soukromá podnikatelka
majitelka společnosti pro daňové poradenství
Kamil Čermák
člen dozorčí rady
výkonný ředitel pro korporátní segment ČESKÝ TELECOM, a.s.
Viceprezident Czech Institute of Directors
JUDr. Miluše Slapničková
členka dozorčí rady
advokátka, členka České advokátní komory
Zaměstnanci nadace:
Ing. Irena Šatavová
zástupkyně ředitelky (od 1. 5. 2003)
Mgr. Michaela Maxová
manažerka fundraisingu a společenských akcí
zástupkyně ředitelky (do 30. 4. 2003)
Ladislava Soukupová
manažerka pro reklamu
Anna Žebrová
tajemnice
Patronka nadace:
Helena Vondráčková

Aktivity na pomoc dětem v roce 2003

Telefonická krizová intervence Hlavním projektem Nadace Naše dítě je Linka bezpečí. Jde o celostátní bezplatnou
telefonickou linku 800 155 555 s čtyřiadvacetihodinovým provozem, která slouží dětem nepřetržitě od roku
1994. S dětmi, které na Linku bezpečí zavolají, hovoří speciálně vyškolení konzultanti, kteří dokáží empaticky
vyslechnout dětský problém a pak společně s dítětem hledají cestu, jak ho vyřešit.
Pokud děti dávají před telefonem přednost internetu, pak se mohou se svými starostmi obrátit na Internetovou
linku lb@linkabezpeci.cz, která jim pomáhá stejně jako Linka bezpečí. Tento způsob komunikace využívají mimo
jiné také děti hluchoněmé nebo děti pobývající v zahraničí.
Děti, které jsou na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, představují mimořádně ohroženou skupinu, proto
byla speciálně pro ně na podzim roku 2003 zřízena samostatná Linka vzkaz domů 800 111 113.
Trojici telefonních linek uzavírá Rodičovská linka 283 852 222, kde rodičům dvakrát týdně poskytuje bezplatné
poradenství v otázkách výchovy dětí psycholog a terapeut.
Podpora dětských práv Vedle krizové telefonní intervence představují další oblast, ve kterých se Nadace Naše dítě
výrazně angažuje, dětská práva a jejich uplatňování v každodenním životě. V roce 2003 skončil dvouletý projekt
nazvaný Podpora dětských práv, který probíhal za finanční spolupráce Evropské unie a společnosti Johnson
& Johnson a jehož cílem bylo zvýšit povědomí o právech dětí v České republice. Za podpory Evropské unie byl
v květnu 2003 završen také jednoletý projekt Dítě jako svědek v soudním řízení.
Ochrana dětí Mezi velmi důležitá poslání nadace patří i snaha o zlepšení systému sociálně-právní ochrany dětí
v ČR. Naše úsilí se opírá i o požadavky Výboru pro práva dítěte OSN, které byly projednány a zaslány v lednu
2003 kompetentním zástupcům ČR .
Ředitelka nadace se pravidelně zúčastňuje zasedání Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva.
Výbor se snaží svými návrhy a podněty iniciovat konkrétní změny systému, upozorňovat na problémy v oblasti
ústavní výchovy dětí a zároveň na naléhavou potřebu vyšší pružnosti systému náhradní rodinné péče.
Na sklonku loňského roku došlo k spontánnímu vytvoření Koalice Děti patří do rodiny. Koalice je dobrovolným,
účelovým seskupením 12 organizací, jehož cílem je změna a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v ČR. Nadace
Naše dítě tvoří součást koalice. Základním strategickým cílem je, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal ve vlastní
biologické rodině a byl navýšen podíl dětí v náhradní rodinné péči. Podporuje vytvoření jedné odpovědné instituce, která zabrání dosavadní roztříštěnosti a nekoordinovanosti systému ochrany dítěte.
Nadace se v průběhu celého roku vyjadřovala k řadě individuálních požadavků na finanční a věcnou pomoc
a k dopisům i telefonátům s žádostí o pomoc v obtížných situacích rodin s dětmi. Jednalo se zejména o vleklé
spory o děti v rámci rozvodových řízení, pomoc obětem domácího násilí, upozornění na týrané a zneužívané děti,
pohřešované děti a řadu dalších smutných událostí. Ve většině případů nadace spolu s odborníky Linky bezpečí
intervenovala u kompetentních institucí s žádostí o spolupráci a pomoc ohrožené rodině. Současně vyhověla
několika individuálním žádostem o finanční a věcnou pomoc.
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Vyřizování individuálních žádostí o pomoc Nadace Naše dítě dostává každoročně celou řadu žádostí o finanční
pomoc od jednotlivců i různých zařízení, společností apod. Pokud odpovídají statutu nadace a jejímu poslání – to
znamená, že jde o pomoc dětem, jež se ocitly v tíživé životní situaci – snaží se nadace dle závažnosti žádosti
v rámci svých finančních možností pomoci. V roce 2003 rozdělila tímto způsobem správní rada a ředitelka nadace 66 250 Kč. Přehled finančních darů je uveden v následující tabulce.
Přehled finančních darů, které udělila Nadace Naše dítě na základě individuálních žádostí v roce 2003
Žadatel

Účel, na který byla částka vynaložena

Probační a mediační služba ČR

příspěvek na určení rodičovství

10 000 Kč

Ing. Jelínková Jarmila

příspěvek na vydání knihy
„Ohlédni se, jde za námi kůň“ – hippoterapie dětí

10 000 Kč

Dětský domov Vrbno pod Pradědem

příspěvek na vybavení a výzdobu pokojů dětí

Česká sekce DCI

příspěvek na vydání publikace
„Práva dítěte 2001–2010“

Sagulová Eva

Středoevropský čas, o.s.

Dětský domov Dolní Počernice

Výše příspěvku

5 000 Kč
10 000 Kč

doplatek na dvě digitální sluchadla pro dvouletého
chlapečka z rodiny postižené sluchovými vadami
(otec zcela neslyšící, matka těžká vada sluchu)

7 040 Kč

příspěvek na umožnění pobytu dětí z rodin žádajících
o azyl v ČR na výtvarném kurzu zaměřeném
na výchovu k dětským právům

5 000 Kč

autobusová doprava dětí z dětských domovů
na 5. ročník sportovního memoriálu Lucie Hanušové,
který pořádá Dětský domov Dolní Počernice

5 000 Kč

Dětský domov Domino

příspěvek na ceny 9. ročníku turnaje dětského domova
v sálové kopané

5 000 Kč

Dětský domov Domino

lednice a dvě mikrovlnné trouby

věcný dar

Duha – sdružení pro volný čas,
přírodu a recesi

příspěvek na výlety v rámci dvou letních táborů
pro děti z dětských domovů

5 000 Kč

Cyrmonová Šárka

příspěvek na uhrazení dluhu na nájmu samoživitelky
se čtyřmi nezletilými dětmi

Celkem

4 210 Kč
66 250 Kč
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Poskytování grantů z Nadačního investičního fondu na projekty pomáhající dětem Nadace Naše dítě patří mezi
neziskové organizace, které do 31. 12. 2003 uspěly ve třech etapách rozdělování finančních prostředků Nadačního investičního fondu: v první etapě jí bylo svěřeno 5,917 mil. Kč, ve druhé etapě 12,872 mil. Kč a ve třetí 4,319
mil. Kč. Ke konci roku 2003 tedy Nadace Naše dítě spravovala celkem 23,108 mil. Kč z Nadačního investičního
fondu. 80 % výnosů z těchto spravovaných prostředků může Nadace Naše dítě udílet formou grantů právnickým
osobám, jejichž projekty přímo souvisejí s ochranou dětí, s prevencí negativních jevů u dětí a mládeže, případně
s prevencí před násilím na dětech anebo s uváděním jednotlivých ustanovení Úmluvy o právech dítěte do života.
V roce 2003 podpořila nadace v rámci grantového řízení 13 projektů celkovou částkou 668 350 Kč (viz následující tabulka).
Přehled projektů, které získaly finanční grant od Nadace Naše dítě v roce 2003
Žadatel o grant
Občanské sdružení
– Sdružení pěstounských rodin

Název projektu

Částka v Kč

Dům na půli cesty – Velký Dvůr

22 350

Občanské sdružení Kolpingova rodina

Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi

85 000

Malý princ, o. s.

Malý princ dětem – Neprošvihnout dětství

37 500

Občanské sdružení za trojku

Klub bez klíče

17 500

Občanské sdružení SOZE

Centra volného času pro děti
v uprchlických táborech

20 000

Občanské sdružení ACORUS

Psychosociální centrum Acorus

SPONDEA při ČČK Brno, o. p. s.

Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti

Občanské sdružení Unie Kompas

Logos – psychologická poradna pro děti
a dospívající

Občanské sdružení Klub hurá kamarád

Dům na půli cesty

Oblastní charita Liberec

Domov pro matky s dětmi v tísni

70 000

Klokánek Dolní Benešov

Klokánek Dolní Benešov

30 000

Občanské sdružení Élektra

Preventivní program

20 000

Česká sekce DCI

Nad Úmluvou o právech dítěte

10 000

Celkem

200 000
30 000
21 000
105 000

668 350
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Pomoc dětem v dětských domovech Mezi ohrožené děti, kterým je Nadace Naše dítě připravena pomáhat, patří
i děti umístěné v dětských domovech. S některými dětskými domovy udržuje nadace kontakt již řadu let; dlouhodobě podporuje také celostátní přehlídku zájmové činnosti dětí z dětských domovů z celé České republiky.
V rámci spolupráce s dětskými domovy uskutečnila nadace v roce 2003 následující akce:
Nejmilejší koncert V roce 2003 podpořila Nadace Naše dítě spolu s dalšími sponzory celostátní přehlídku zájmové činnosti dětí z dětských domovů z celé České republiky. „Nejmilejší koncert“ se konal 24. května 2003 v sále
Škoda Auto Muzeum v Mladé Boleslavi. Nadace zajistila pro všechny zúčastněné děti trička s logem a drobné
dárky.
Den dětí v Dětském domově v Dolních Počernicích Začátkem června 2003 uspořádala Nadace Naše dítě ve spolupráci s ČSOB, pobočkou Praha 1, se společností Julius Meinl a SP Production Pavla Soilise veselé odpoledne
v Dětském domově v Dolních Počernicích. Pro děti z dětského domova a jejich kamarády byla připravena spousta
her, soutěží, stepařské a pěvecké vystoupení dětského souboru Vltavín či žongl show v podání studentů Gymnázia
Jana Keplera. Největší odezvu měla možnost vyzkoušet si žonglování a zapojili se opravdu všichni. Velikou radost
udělali dětem také huculští koně, na nichž se děti mohly projet. Večerní táborák s opékáním buřtů a kytarou byl
báječným zakončením letního dne.
Pomoc dětskému domovu DOMINO z Plzně V září 2003 pomohla Nadace Naše dítě dokončit zařízení cvičné
kuchyně pro děti z dětského domova DOMINO z Plzně. Dětskému domovu zprostředkovala věcné dary od následujících dárců: ve spolupráci se společností Datart byly dětskému domovu předány dvě mikrovlnné trouby, společnost Whirlpool darovala chladničku s mrazákem a Rodinné květinářství Klimešových ze Žebráku uspořádalo
finanční sbírku mezi svými zákazníky a prostřednictvím nadace byla dětskému domovu předána částka 9 047,80 Kč.
V listopadu 2003 pak byly DOMINU předány poukázky na nákup vánočních dárků pro děti v hodnotě 6 000 Kč,
které věnovala společnost M. M. agentura.
Sbor dětí z dětského domova Domino spolu se sólisty sourozenci Bartošovými vystupuje pravidelně na společenských akcích pořádaných nadací.
Pomoc Dětskému domovu z Vrbna pod Pradědem Dětskému domovu z Vrbna pod Pradědem předala Nadace
Naše dítě v roce 2003 šest kusů starších počítačů pro výuku dětí, hračky a podpořila jej malým finančním darem
určeným k doplnění interiéru dětského domova.

Vzdělávací a osvětové programy

Odborný seminář „Ochrana dětí a jejich práv v mezinárodním kontexu“ V září 2003 uspořádala Nadace Naše dítě
u příležitosti 10. výročí svého založení odborný seminář na téma „Ochrana dětí a jejich práv v mezinárodním kontextu“, který konal pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana JUDr. Petra Pitharta v prostorách Senátu
ČR. Přednášeli na něm vedle našich předních odborníků v oblasti ochrany dětí také zahraniční hosté – profesor
Kevin Brown z Velké Británie, ředitelka National Society for the Prevention of Cruelty to Children paní Mary Marsh,
pan Jacques Debulpaep, CEO of Child Focus z Belgie, pan Peter Atfield z Childline z Velké Británie a pan J. Picken,
místopředseda BASPCAN z Velké Británie. Diskutovanými tématy byla například prevence domácího násilí
a význam dětských linek, mezinárodní spolupráce v oblasti pohřešovaných a zneužívaných dětí a v neposlední
řadě práva dětí v České republice a projekty Nadace Naše dítě na podporu Úmluvy o právech dítěte.
Desatero dětských práv a Desatero rodičů V roce 2003 připravila Nadace Naše dítě tisk pohlednic s Desaterem
dětských práv a Desaterem rodičů, které ve spolupráci se společností IKEA a dalšími sponzory (Albi, Ark Thompson a allphoto images) vydala v nákladu 10 000 kusů od každého desatera. Tyto pohlednice byly vkládány do
nového katalogu společnosti IKEA pro rok 2004, jenž byl rozesílán klientům přímo na jejich adresu. Akce proběhla v rámci osvěty na zvýšení povědomí o právech dítěte.
Desatero rodičů
Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
Dítě, které je bito, se naučí prát.
Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

Vydání letáků s tématikou dětských patologických jevů V rámci projektu Podpora dětských práv, který měl za úkol
zvýšit povědomí o dětských právech u celé veřejnosti, bylo v roce 2003 vydáno 10 000 osvětových letáků zabývajících se tématy sexuálního zneužívání dětí, týrání dětí, šikanou, rasismem a dětskými právy obecně. Osvětové
materiály nadace průběžně distribuuje.
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Public relations aktivity v roce 2003

Velkou pozornost věnovala Nadace Naše dítě také tzv. PR aktivitám. Jejich prostřednictvím na jedné straně informuje širokou veřejnost stejně jako své sponzory, odborné instituce a státní orgány o své vlastní činnosti, na straně
druhé je upozorňuje na některé problémy při ochraně dětí v České republice, jimž by mělo být věnováno více
pozornosti.
Informování veřejnosti prostřednictvím médií V roce 2003 uspořádala Nadace Naše dítě pět tiskových konferencí
a vydala celkem 19 tiskových zpráv, které byly rozeslány do celostátních médií, a 7 tiskových zpráv určených pro
vybraná regionální média. V průběhu roku bylo otištěno několik článků představitelů nadace či rozhovorů, které
poukazují na bolavá místa ochrany dětí u nás a zároveň nastiňují možná řešení (např. články Ing. Zuzany Baudyšové v Lidových novinách 24. 4. 2003 „Dětská práva jsou když…“, v MF Dnes 19. 5. 2003 „Učit bychom se měli
my dospělí“, nebo článek Ing. Ireny Šatavové v MF Dnes 20. 11. 2003 „Nedávejme děti do ústavů“). Řada článků
o činnosti nadace a o jejích projektech vyšla také v dalších médiích.
Nadace průběžně spolupracovala rovněž s rádii a televizemi a jejich prostřednictvím zvyšovala povědomí o dětské
problematice a o ochraně dětí v České republice. Pracovníci Nadace Naše dítě, Linky bezpečí a Linky vzkaz domů
vystupovali například v pořadech s dětskou tématikou na stanicích Českého rozhlasu (Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Český rozhlas 2 - Praha, Český rozhlas Ústí nad Labem, Český rozhlas Plzeň), v rádiu Impuls, v Country Radiu
či v pořadu Interview BBC. Byli také hosty ranních pořadů ČT, TV Nova a TV Prima. Dlouhodobá spolupráce byla
dále navázána s internetovými stránkami Českého rozhlasu on-line, které jsou určené dětem.
Mediálními partnery nadace v roce 2003 byly Český rozhlas, s nímž byla koncem roku 2003 prodloužena smlouva o spolupráci na léta 2004 - 2005, TV Prima a Country Radio.
Přehled tiskových konferencí uskutečněných Nadací Naše dítě v roce 2003
8. duben
Naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR – připomínky Výboru OSN pro práva dítěte
21. květen
Zakončení prvního roku projektu Podpora dětských práv a připomenutí Mezinárodního dne pohřešovaných dětí, který připadá na 25. května
27. srpna
Prezentace výsledků ročního projektu Práva dětí v soudním řízení a informace o zahájení provozu
Linky vzkaz domů, určené pro děti na útěku z domova a z ústavního zařízení
12. září
Představení 10 let činnosti Nadace Naše dítě a 9 let činnosti Linka bezpečí
19. listopadu Informace o zahájení druhého ročníku projektu Podpora dětských práv
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Média se zabývala aktivitami Nadace Naše dítě po celý rok 2003. Nejvíce příspěvků připadá obvykle na měsíce
červen a září, kdy se média věnují problematice vysvědčení a začátku školního roku. Kromě toho zářijový nárůst
souvisí i s oslavami 10. výročí existence nadace. Zřetelný je i vliv tiskových konferencí. Celkový počet článků
a pořadů o Nadaci Naše dítě v souvislosti s problematikou ohrožených dětí činil v roce 2003 v monitorovaných
médiích 245.
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

celostátní deníky
regiony
oborové tituly
televize a rozhlas

celostátní deníky

regiony

oborové tituly

televize a rozhlas

leden

1

0

3

1

5

únor

3

4

3

0

10

březen

2

3

0

1

6

duben

7

6

1

3

17

květen

10

2

3

4

19

červen

10

9

9

3

31

červenec

6

2

5

0

13

srpen

8

8

3

4

23

září

13

15

5

9

42

říjen

7

14

2

1

24

listopad

7

20

2

1

30

prosinec

8

12

1

4

25

2003

celkem

245
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Děkujeme všem uvedeným médiím a jejím pracovníkům za dlouhodobou spolupráci a přízeň:
Televize Prima *
Česká televize
Televize Nova
Český rozhlas *
Country Radio *
Frekvence 1
BBC
Česká tisková kancelář
Blesk
Bravo Girl
Dáma
Deníky Bohemia
Ekonom
Elixír
Haló noviny
Hospodářské noviny
Instinkt
Lidové noviny
Marianne
MF Dnes
Mladý svět
Naše rodina
Právo
Prosperita
Psychologie

* mediální partneři Nadace Naše dítě

Reflex
Ring
Rodina a škola
Story
Strategie
Šťastný Jim
Tina
Týden
Týdeník Květy
Týdeník Televize
Učitelské noviny
Večerník Praha
Vlasta
Xantypa
Zdraví
Zdravotnické noviny
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Reklamní kampaň V souvislosti s 10. výročím činnosti Nadace Naše dítě probíhala od konce května do konce
roku 2003 reklamní kampaň „Každý den se rodí 254 důvodů pro naši existenci“, jejímž prostřednictvím se nadace snažila zvýšit povědomí o svých aktivitách a veřejně poděkovat sponzorům a mecenášům za podporu projektů
určených na pomoc dětem. Inzeráty nadace se objevily v celé řadě médií (pokaždé šlo o sponzorské poskytnutí
plochy), na citylights nosičích, které byly bezplatně umístěny po celé ČR (převážně u hypermarketů a na zastávkách MHD), v podobě bannerů se objevily na různých internetových serverech. Součástí reklamní kampaně byl
i rozhlasový spot s poděkováním sponzorům a příznivcům nadace, který byl opakovaně (a zdarma) odvysílaný na
celostátních i regionálních rádiích v podzimních a zimních měsících roku 2003.
Konference Dítě a reklama Do oblasti PR aktivit spadá i účast na konferenci a workshopu Dítě a reklama, které se
konaly v rámci 43. mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně 28. května 2003 a jichž se za
neziskový sektor zúčastnily Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, a paní Jarmila Knight, koordinátorka společných projektů Evropské unie a Nadace Naše dítě resp. Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Ing.
Zuzana Baudyšová zde vystoupila s přednáškou „Mediální kampaně Nadace Naše dítě za deset let činnosti nadace“ a paní Jarmila Knight hovořila na téma „Neziskové organizace v zahraničí a podíl reklamy“.
Publikace 10 let Nadace Naše dítě „Čas běží jako voda. Nám dospělým se zdá, jako by stále nabíral své tempo,
prchal a pádil, i když o spravedlivosti jeho ukrajování rovným dílem každému z nás není pochyb. Vnímání času
dětmi je zase opačné – ty by ho rády popohnaly, aby se jim konečně otevřely dveře do komnat dospělosti…“ Těmito slovy uvedla ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová publikaci, kterou nadace vydala u příležitosti
svého 10. výročí a v níž mapuje uplynulé desetiletí činnosti Nadace Naše dítě. Česko-anglická publikace byla
vydaná v nákladu 2000 kusů a najdete v ní přehled toho, co se nadaci podařilo na poli ochrany dětí v uplynulém
desetiletí. Publikace byla darována všem účastníkům slavnostního večera, který se konal u příležitosti 10. výročí
Nadace Naše dítě ve Smetanově síni Obecního domu v září 2003. Na vydání publikace se sponzorsky podílely
společnosti allphoto images, ČTK Repro, Europapier-Bohemia, Středočeská energetická a Stavby silnic a železnic.
Články do firemních médií Součástí spolupráce se sponzory Nadace Naše dítě bylo publikování článků o aktivitách Nadace Naše dítě v jejich firemních časopisech. Nadace využívala této příležitosti zároveň k poděkování za
dlouhodobou podporu a partnerství. Během roku 2003 byly připraveny články do časopisů společností Bohemia
Sekt, Českomoravská vinařská, a.s., ČSOB, IKEA, Quelle, ČSA, Pražská teplárenská a Pražská energetika.
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Kulturní a společenské aktivity

Koncert na Britské ambasádě Již tradičním jarním setkáním nejvýznamnějších sponzorů nadace se stal koncert,
pořádaný s laskavým svolením a za osobní účasti H.E. britské velvyslankyně paní Anne Pringle v soukromých prostorách rezidence britského velvyslanectví 13. května 2003. V programu zazpívala operní árie Alžběta Poláčková
za klavírního doprovodu Kataríny Bachmannové, skladbami z oblasti vážné hudby potěšil přítomné kytarový virtuóz
Štěpán Rak a v minirecitálu vystoupila patronka Nadace Naše dítě Helena Vondráčková. Dárky pro umělce
poskytla společnost Moser, mediálním partnerem se stala televize Prima.
10. výročí Nadace Naše dítě „Pomozte nám pomáhat“ Slavnostní večer k 10. výročí založení Nadace Naše dítě se
konal 15. září ve Smetanově síni Obecního domu. Pozváni byli všichni ti, kteří v uplynulých deseti letech podpořili, ať již finančně, věcným darem, radou či jinou pomocí aktivity Nadace Naše dítě, jejichž cílem je pomoc ohroženým dětem. Pozvání přijali i zástupci diplomatického sboru a médií. Mediálním partnerem večera byla televize
Prima.
Na koncertě vystoupil houslista Pavel Šporcl, dále Helena Štáchová a Martin Klásek se Spejblem, Hurvínkem
a Máničkou, Jiří Korn a 4TET, Zora Jandová a Zdeněk Merta, Boldy, Jitka Zelenková, František Raba a Lev Rybalkin. Radost hostům udělalo i vystoupení dětí z dětského domova Domino z Plzně, z dětského domova z Chomutova a sbor dětí z kladenské ZŠ. Průvodcem večera byl Petr Zajíček, moderátor TV Prima.
Všem účinkujícím patřilo naše velké poděkování za skvělé výkony i za ochotu bezplatně podpořit aktivity nadace.
Velké poděkování náleželo i mnoha sponzorům, kteří večer podpořili. Jmenujme alespoň některé: Obecní dům,
AV Media, OCT, Bohemia Sekt a Francouzská restaurace Obecního domu.

Mezinárodní aktivity

V březnu 2003 se konala Mezinárodní konference dětských linek v Bratislavě, pořádaná manželkou slovenského
premiéra Evou Dzurindovou. Na konferenci vystoupila ředitelka Nadace Naše dítě a odborné pracovnice Linky
bezpečí s referáty o činnosti linky a ochraně dětí v České republice.
V květnu se ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová v Bruselu zúčastnila zasedání představenstva Evropské
federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti, jehož je členkou.
V souvislosti s 10. výročím své existence uspořádala Nadace Naše dítě 16. září 2003 mezinárodní seminář v prostorách Senátu ČR. Na semináři s názvem „Ochrana dětí a jejich práv v mezinárodním kontextu“ vystoupili přední
tuzemští i zahraniční odborníci (více informací viz Vzdělávací a osvětové programy, str. 15).
V říjnu byla ředitelka Nadace Naše dítě pozvána na zasedání organizace Euronet v Bruselu. Cílem Euronetu je
podpora dětských práv na úrovni Evropské unie.
V průběhu roku 2003 se nadace spolu s experty z České republiky zapojila do mezinárodního projektu Daphne
Programme, který se zabýval problematikou pohřešovaných dětí a komerčního zneužívání dětí. Programu se
účastnilo patnáct států Evropské unie a čtyři kandidátské země.
Mezinárodní aktivity dávají nadaci možnost výměny informací a zkušeností a získání další potřebné inspirace
v oblasti teorie a praxe ochrany dítěte od zahraničních institucí.
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Spolupráce se sponzory

Nadace Naše dítě financuje své aktivity zaměřené na ochranu dětí, které se ocitnou ve složité životní situaci, především ze sponzorských příspěvků. V roce 2003 naplnily sponzorské příspěvky od právnických i fyzických osob
rozpočet nadace téměř z 90% procent. Zbytek činily státní dotace. Seznam sponzorů najdete na straně 26.
Sbírka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou ČSOB Finanční sbírka, kterou pořádá každoročně Nadace Naše dítě
ve spolupráci s Poštovní spořitelnou ČSOB mezi klienty Poštovní spořitelny, vynesla do 31. 12. 2003 celkem
3 084 440 Kč. Tato celostátní sbírka znamenala významný podíl v naplňování rozpočtů jednotlivých projektů
Nadace Naše dítě, jako je Linka bezpečí, Rodičovská linka a Linka vzkaz domů. Nadace děkuje všem laskavým
anonymním dárcům za podporu a pomoc ochraně dětí v naší republice.
Sbírka ČSA dětem Tým palubních průvodčích již léta spolupracuje s Nadací Naše dítě na sbírce ČSA dětem. Nabízí cestujícím v letadlech ČSA možnost přispět nadaci dobrovolnou částkou do předem připravených obálek.
Výnos této sbírky za rok 2003 byl 131 310,79 Kč.
Sbírka mezi Američany v restauraci Loňský Den díkůvzdání (27. listopadu 2003) oslavili Američané žijící v ČR
v pražské restauraci American Sport Bar. Součástí večera byla spontánní sbírka ve prospěch Nadace Naše dítě,
která vynesla v průběhu večera 21 088,50 Kč.
Vánoční sbírka studentů a zaměstnanců Gymnázia Jana Keplera v Praze 6 Šlo o sbírku již neplatných desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí. Studenti a zaměstnanci Gymnázia Jana Keplera však vhazovali do kasičky
i mince vyšších hodnot, takže výnos sbírky byl nakonec vyšší, než jsme očekávali, a to 5 053,70 Kč.
Prodej klaunských nosů ve spolupráci se společností SPAR V rámci zábavného odpoledne pořádaného společností SPAR v jejích hypermarketech v druhé polovině června ve třinácti městech České republiky probíhal charitativní prodej klaunských nosů, jehož výtěžek věnoval SPAR Nadaci Naše dítě. Červené klaunské nosy jsou symbolem dětského smíchu a veselí. Jejich prodej před hypermarkety Interspar doprovázel zajímavý program plný
extrémních kousků na kolech, bruslích a koloběžkách. Zájemci si mohli vyzkoušet lezení na umělé stěně, pro malé
návštěvníky byl připraven skákací hrad a spousta zajímavých soutěží. Každý se zde mohl nejen dobře pobavit, ale
zakoupením červeného klaunského nosu zároveň podpořit děti, které pomoc potřebují. Prodejem klaunských
nosů získala nadace 109 890 Kč.
Prodej klaunských nosů ve spolupráci se společností IKEA Společnost IKEA se rozhodla podávat dětem pomocnou ruku společně s Nadací Naše dítě. V průběhu září a října se ve všech třech obchodních domech společnosti
IKEA v České republice prodávaly červené klaunské nosy. Výtěžek ve výši 238 213 Kč věnovala IKEA nadaci na její
projekty, které mají za cíl pomáhat dětem a chránit jejich práva.

23

Volvo dětem Společnost Volvo Auto Czech a její dealeři přispívají Nadaci Naše dítě již několik let částkou
500 korun z každého prodaného vozu Volvo v České republice. Částka předaná nadaci za rok 2003 činila 361 tis. Kč
(na sbírce se podílela většina prodejců společnosti). Akce Volvo dětem probíhá již několik let a výsledek sbírky je
každoročně vyhlašován na předvánočním koncertě patronky nadace paní Heleny Vondráčkové.
Internetové aukce V září 2003 uspořádala Nadace Naše dítě svou první internetovou aukci. Tuto neobvyklou
formu získání finančních prostředků pro charitativní účely pro ni uspořádaly na svých webových stránkách společnost Explorer a aukční server Vatera s tím, že výtěžek z aukce ve výši 20 083 Kč darovaly nadaci u příležitosti
jejích 10. narozenin. V aukci byla vydražena řada obrazů a zajímavostí, jako například jazykový kurz dle vlastního
výběru či tandemový seskok padákem. Noví majitelé vydražených předmětů shodně řekli, že je na aukci zaujala
nejen nabídka předmětů, ale především skutečnost, že šlo o benefiční aukci. Získané prostředky použila nadace
na financování svých projektů.
Druhá internetová aukce se konala před Vánoci 2003. K vydražení zde bylo nabídnuto více než 20 zajímavých
předmětů, které se daly použít i jako nápaditý dárek pod vánoční stromek. Šlo například o tágo Jiřího Korna,
hokejový dres HC Pardubice s podpisy všech hráčů, šátek houslisty Pavla Šporcla s jeho nejnovějším CD, velkou
stavebnici lega, plyšového medvěda či lístky na koncert a do divadla ve vánočním a novoročním čase. Dokonce
i firmy tu našly velice zajímavou nabídku – pět bigboardových ploch k umístění reklamy v lednu a únoru 2004.
Předměty, které byly draženy, vložili do aukce jako dar partneři a podporovatelé jak Nadace Naše dítě, tak
i organizátorů celé aukce, kterými byly společnost Explorer a aukční server Vatera. Výtěžek z aukce ve výši
122 815 korun použila nadace stejně jako v případě předchozí aukce na podporu projektů pomáhajících dětem.
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Představení hlavních sponzorů ČESKÝ TELECOM je jednou z největších společností v České republice, která prostřednictvím svých služeb výrazně ovlivňuje úroveň veřejného života. Vytváříme prostředí skýtající možnosti rychlé,
přesné a svobodné výměny informací jako významného fenoménu kvality života každého jedince. Uvědomujeme
si ale, že veřejný život je víc, než jen virtuální prostředí našich komunikačních kanálů a sítí. Proto se snažíme formou sponzoringu podporovat aktivity v oblasti kultury a sportu a v neposlední řadě také humanitární a charitativní projekty. Myslíme si, že tyto snahy rozšiřují a podporují dobré vztahy a komunikaci mezi lidmi. Snažíme se
o zaměření na nejširší českou veřejnost, a to jak v celostátním rozměru, tak i na regionální úrovni.
Podpora charitativních projektů by určitě měla být základem sponzoringové strategie každé sociálně smýšlející
společnosti. Jedním z našich předních charitativních partnerů je Nadace Naše dítě a její hlavní projekt Linka bezpečí, který se navíc opírá o náš produkt, Zelenou linku. Již desátým rokem na tuto bezplatnou linku volají děti
a mládež v obtížných životních situacích. ČESKÝ TELECOM se rovněž již deset let podílí na aktivitách nadace, ať už
se jedná o tvorbu kampaní či o společné osvětové akce.
Činnost Nadace Naše dítě má však mnohem širší záběr než jen pomoc dětem, které se samy nemohou bránit.
Snaží se zdůrazňovat, že děti jsou rovnocennými partnery nám dospělým a mají svá práva, která bychom měli
respektovat.

Ing. Gabriel Berdár
Předseda představenstva a generální ředitel ČESKÝ TELECOM, a.s.
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Společnost OCT International s.r.o. pomáhá Nadaci Naše dítě s vědomím, že i díky naší skromné finanční podpoře se mohou děti, které se ocitly v těžké životní situaci, cítit bezpečněji a radostněji. Práci a nasazení týmu nadace
– zvláště paní ing. Zuzany Baudyšové – vnímáme jako naději pro mnohé smutné a opuštěné děti a jsme rádi, že
prostřednictvím nadace můžeme rozjasnit mnoho dětských tváří tak, aby mohly prožívat jen radostné chvíle dětství se svojí rodinou a kamarády.

Andrea & Marek Janečkovi
majitelé společností OCT International s.r.o., BUFFALO Service s.r.o., V.I.P. a DUDA WORLD Entertainment a.s.

Nadace Naše dítě je jednou z organizací, jejíž projekty jsou navýsost prospěšné a jinou než nadační formou jen
těžko proveditelné. Projektem nového programového vybavení Linky bezpečí jsme se rozhodli přispět ke zdárnému chodu nadačních projektů. Od počátku jsme si byli vědomi velké odpovědnosti za vlastní vývoj nového programu, migraci dat i za následnou podporu (v případě, že tuto výzvu přijmeme). Projekt takového rozsahu ovšem
není možné úspěšně dokončit bez pomoci a součinnosti zákazníka, proto bychom zde rádi poděkovali všem pracovníkům nadace za vydatnou a účinnou pomoc při stanovení procesních postupů aplikace, testování i migraci
a konsolidaci dat předchozího systému. Věříme, že jsme naším projektem pomohli dobré věci a přáli bychom si,
aby dětí, které potřebují odbornou a kvalifikovanou pomoc Linky bezpečí, ubývalo.

Ing. Martin Pavlíček
ředitel společnosti AHASWARE s.r.o.

Když nás paní Zuzana Baudyšová před lety poprvé navštívila, bylo to velmi příjemné setkání a tento pocit zažíváme díky Nadaci Naše dítě už osm let. Těšíme se z toho, že alespoň malým dílem můžeme podpořit úsilí lidí, jejichž
posláním se stala pomoc dětem v tíživé životní situaci. A tak výroční zpráva 2003, kterou právě držíte v ruce, je už
sedmou výroční zprávou, kterou Nadaci s potěšením „věnujeme“. Vážíme si toho, že jsme členy „velké rodiny“
firem a jednotlivců, kteří chtějí pomáhat a vědí jak – jsme v „dobré společnosti“.

PaeDr. Jaroslava Jalovecká
ředitelka společnosti B.I.G. Prague s.r.o.
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Poděkování sponzorům Děkujeme všem uvedeným společnostem, institucím, sdělovacím prostředkům a soukromým osobám za jejich spolupráci, pochopení a finanční pomoc v roce 2003. Naše poděkování patří i stovkám
anonymních dárců, kteří zde nejsou uvedeni, a přesto podpořili Nadaci Naše dítě a její projekty. Upřímně vám
děkujeme!
Generální partner projektu Linka bezpečí Nadace Naše dítě:
ČESKÝ TELECOM, a.s.
Generální sponzoři:
Poštovní spořitelna ČSOB, a.s.
BigMedia, spol. s r.o.
SAZKA, a.s.
ČSA, a.s.
Siemens komunikační systémy, s.r.o., divize ICN
Eurotel Praha, spol. s r.o.
Schönwälder - HARMONIE s.r.o.
Fujitsu Siemens Computers s.r.o.
Středočeská energetická a.s.
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
Transgas, a.s.
Johnson & Johnson, spol. s r.o.
Volvo Auto Czech, s.r.o.
Philip Morris ČR a.s.
Hlavní sponzoři:
ABN AMRO Bank, N.V.
IKEA Česká republika spol. s.r.o.
Ark Thompson, a.s.
MOSER, a.s.
B.I.G. Prague, s.r.o.
NEWTON I.T., s.r.o.
BARTH - média, a.s.
Obecní dům
Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s.
OCT International s.r.o.
CAC LEASING, a.s.
Pražská energetika, a.s.
BP ČR, s.r.o.
Pražská plynárenská, a.s.
CCS Česká společnost pro platební karty a.s.
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Cet 21, spol. s r.o.
QUELLE, s.r.o.
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Shell Czech Republic a.s.
Durabo - Iva Vodáková
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.
EKOCEM PRAHA, s.r.o.
Stavby silnic a železnic, a.s.
ERIKA, a.s.
Středočeská plynárenská, a.s.
ERNST & YOUNG ČR, s.r.o.
ŠKODA AUTO, a.s.
Francouzská a Plzeňská restaurace v Obecním domě
Západočeská energetika, a.s.
Ostatní sponzoři:
3M Česko, spol. s.r.o.
AV MEDIA s.r.o.
A. Charouz Kladno, a.s.
AVON Cosmetics a.s.
AK JUDr. Vasovič
berolina CZ, s.r.o.
ALBI Česká republika a.s.
BORN spol. s r.o.
Algraf
Botanicus, spol. s r.o.
Allianz pojišťovna, a.s.
BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
ASON Interiér s.r.o.
BUFFALO Service s.r.o.
Ateliér Spektrum
C.I.P.A. spol. s.r.o.
Auto Adam, a.s.
CENTRUM ČESKÉHO VIDEA, a.s.
Autocentrum Bohnice, a.s.
Centrum Praha - Štěrboholy, a.s.

27

CK BETTY TOURS
COMMERZBANK, pobočka Praha
CORRIDA MODE s.r.o.
Cosmopolitan Cosmetics s.r.o.
Česká republika - Kancelář Senátu
Československá obchodní banka, a.s.
ČTK Repro, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DEKOM SYSTEM, s.r.o.
DIMAXI, s.r.o.
DUDA WORLD Entertainment a.s.
eAdvise, s.r.o.
eBanka, a.s.
EGE spol. s.r.o.
Elcomp, spol. s.r.o.
Ethno, spol. s r.o.
EUROPAPIER - BOHEMIA, s.r.o.
FAnn s.r.o.
Frances a.s.
GLOBAL EXPRESS, a.s.
Integrity - Mgr. Irena Nekolová
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
Jaroslav Kadlec
JITEX Písek, a.s.
Karlovarské minerální vody, a.s.
Kaufland Česká republika v.o.s.
KERIO TECHNOLOGIES s.r.o.
KNO Česko, spol. s.r.o.
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Léčiva a.s.
LEGO Trading s.r.o.
Lexel Electric, a.s.
Lingua Viva s.r.o
Lovochemie a.s.
M. M. agentura
MADEVIA, a.s.
Makrofakt s.r.o.
Maxxium Czech s.r.o.
MEDIATEL, spol. s r.o.
Miloš Křeček KK
Mouse Plotter Design

MULTISED s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
NFO AISA, s.r.o.
OP Tiger, s.r.o.
PACART - Ing. Martin Pastor
Pekařství Šaffek
PODLAHY HETH
PricewaterhouseCoopers
ProTyS, a.s. - Ing. Lažanský
Překladatelský servis skřivánek, s.r.o.
Přemysl Hrbek
Real Time Productions s.r.o.
REDA, s.r.o.
RENCAR PRAHA, a.s.
Rodinné květinářství Klimešových
Romana Jelínková – allphoto images
Rudolf Homolka
Salans v.o.s.
Salus - D s.r.o.
Severočeské doly a.s.
Schneidersohne Papier Praha spol. s r.o.
SPARKYS, s.r.o
SPX - CAR, s.r.o
Stanislav Mašinda
Sven Car, s.r.o.
Systemprint Drescher, s.r.o.
ŠkoFIN s.r.o.
TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.
Tchibo Praha, spol. s r.o., Tchibo Café Service
Tiskárna Flora, s.r.o.
Tomáš Urban - SQUASHPOINT
TRIMA, spol. s r.o.
UNITEC CS a.s. - Ing. Jiří Hájek
Ústav pro informace ve vzdělávání
V.I.P.
Velvyslanectví Velké Británie
Whirlpool CR spol. s.r.o.
World Wine, s.r.o.
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Dotace určené Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže :
Magistrát hlavního města Prahy - www.praha-mesto.cz
MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - www.mpsv.cz
MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz
MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR - www.mzcr.cz
Soukromé osoby – spolupráce bez nároku na honorář, finanční a věcné dary:
manželé Brychtovi
Vondráčková Helena – patronka Nadace Naše dítě
manželé Eva a Ladislav Špačkovi
Bajer Patrik
manželé Semečtí – Cukrárna Marcipánka
Bašný Zdeněk MUDr.
manželé Vojkůvkovi
Boldy
Marx David MUDr.
Čermák Kamil
Moudrá Veronika
Dětský domov DOMINO
Plšková Alena Pplk. PhDr.
Dětský domov Chomutov
Poláčková Alžběta a Bachmannová Katarína
Holásek Aleš
Ptáčková Marta Ing.
Horvath Helmut Mag.
Rak Štěpán
Jandová Zora a Merta Zdeněk
Rysová Eva
Janeček Marek
Skalický Ivo JUDr.
Janků Heidi
Sluková Daniela Ing.
Korn Jiří a 4TET
Svoboda Petr
Kosová Marie
Šatavová Irena Ing.
Kozák Čeněk Ing.
Šmíd Pavel, akademický malíř
Krejsa Marek Ing.
Šporcl Pavel
Krekule Petr MUDr.
Štáchová Helena a Klásek Martin
Kučerová Jarmila JUDr.
Voborníková Milada
Lembas Jan Ing.
Zajíček Petr
Lešánek Josef
Zelenková Jitka, Raba František a Rybalkin Lev
manželé Bártovi – Restaurant Monika

29

Média, která nadaci bezplatně poskytla inzertní plochy či odvysílala rozhlasový spot:
Mediální partneři nadace:
Televize Prima
Český rozhlas
Country Radio
Média:
CET 21, spol. s r.o.
Vydavatelství BertelsmannSpringer s.r.o.
RMC, s.r.o.
• Moderní byt
Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, s.r.o.
Nakladatelství Bilance, spol. s r.o.
• Marianne
• Účetnictví
• ELLE
Vydavatelství LOGIK s.r.o.
• PREMIÉRE
• Listy hlavního města Prahy
Vydavatelství FTV Premiéra, spol. s r.o.
Vydavatelství RINGIER ČR, a.s.
• Mladý svět
• Týdeník Televize
• TV TIP Seriál
Vydavatelství Axel Springer Young Mediahouse a.s.
Vydavatelství Burda Praha, spol. s r.o.
• Svět motorů
• Svět ženy
• Auto TIP
• Katka
• Top dívka
Vydavatelství High Society, s.r.o.
• Popcorn
• Rodičovství
Měsíčník Xantypa
Vydavatelství Tristar-Press, s.r.o.
Měsíčník Rodiče
• DONNA
Měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze
Internetoví partneři:
Patrik Bajer, www.webdelnik.cz – tvorba a aktualizace webových stránek www.nasedite.cz, www.vzkazdomu.cz
a www.detskaprava.cz
Explorer, a.s. - domény a webhosting, www.explorer.cz – poskytnutí webových a doménových služeb, pořádání
internetových aukcí
ARBOmedia, s.r.o., www.arbomedia.cz – bezplatné umísťování inzerce na internetu
VATERA, s.r.o., www.vater.cz – pořádání internetových aukcí
ČESKÝ ROZHLAS Online, www.rozhlas.cz/deti/portal – bezplatné umísťování informací o Nadaci Naše dítě
a o jejích projektech
Babyweb – bezplatné umístění inzerce na stránkách BABYWEB

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

„ J e n t a k j s e m t o z k u s i l … Te d a h l a v n ě
p r o t o , a by s i o m n ě n e m y s l e l i , ž e j s e m
srab. Cigarety mi nijak zvlášť
n e c h u t n a j í , a l e k l u c i by m ě j i n a k
n e v z a l i d o p a r t y. P ř i s t ě h o v a l i j s m e
s e t e p r v e p ř e d n e d á v n e m , n i ko h o
tu zatím neznám….“
(z rozhovoru s čtrnáctiletým Pavlem)

13:01 Na Lince bezpečí se telefony prakticky nezastaví. Hovory
přicházejí jeden za druhým. Supervizor právě telefonuje na
brněnskou policii. Volá dívka, která už nechce být doma, kde ji
oba rodiče fyzicky ubližují. Sedí v parku na lavičce a čeká, až si
ji policie vyzvedne. Domů se vrátit nechce.
„Dobrý den, utekl jsem z domova a teď nevím, co říct rodičům,
abych se mohl vrátit. Můžete mi s tím nějak pomoct?“

19:25 Přichází poslední konzultanti na noční směnu. Za 5 minut
vystřídají unavené kolegy z odpoledne. Ti ještě absolvují rozbor
řešených případů a pak rychle domů. Noční směnu budou další
dvě hodiny posilovat tři kolegové z večerní služby.
„Táta mě už několik měsíců zneužívá. Už nevím, co mám dělat.
Máma mi nevěří a dokonce mi vyhrožuje, abych si prý nevymýšlela. Dneska s ním budu zase sama doma. Už to nemůžu
snášet…“

Den na Lince bezpečí, Lince vzkaz domů a Rodičovské lince
7:30 Na Lince bezpečí usedá k telefonům čerstvá směna. Telefony zvoní, děti jdou do školy.
9:56 Psycholog Linky bezpečí právě spouští speciální program.
Bude analyzovat zapsané protokoly o vážných případech.
„Haló, dnes jsem utekla ze školy. Stále po mně něco chtějí a já
to nezvládám. Víte, vlastně je mi to jedno, učení mě nebaví…“

16:05 Pět minut po zahájení provozu Rodičovské linky přichází
první hovor – volá nešťastná maminka. Žije sama se synem a on
má neustále problémy ve škole. Co má dělat? Do konce dnešní
služby v 19:00 bude takových telefonátů ještě několik.
„Dobrý den, jste taky pro prarodiče? Víte, náš Míša, teda můj
vnuk, se začal toulat a chodit za školu. Já mám pocit, že jeho
rodiče nevědí, jak tomu zabránit. Chci jim všem pomoct,
poraďte mi prosím…“

22:12 Před 12 minutami pro dnešek skončila Linka vzkaz
domů, která bude v provozu opět zítra od 8 hodin. Na Lince bezpečí pokračuje nepřetržitý provoz dál.
„Opustila mě moje holka, do teďka jsem ji přesvědčoval, aby to
nedělala. Jenže ona si to nerozmyslela…“
3:17 Občasné zazvonění poruší ticho na LB. První část noci byla
velmi náročná. Už aby bylo ráno a přišli nás vystřídat odpočatí
kolegové...
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Profil Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Profil Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže Sdružení Linka bezpečí dětí
a mládeže (dále Sdružení) zajišťuje ve spolupráci s Nadací Naše dítě
aktivity k ochraně dětí a mladých lidí od roku 1994. Sdružení provozuje
tři celostátní linky – Linku bezpečí (od 1. 9. 1994), Rodičovskou linku
(od 2. 4. 2001) a Linku vzkaz domů (od 1. 9. 2003). V letech 1995 2003 při něm pracovalo také nestátní zdravotnické zařízení Krizové
centrum Linky bezpečí, jehož činnost byla v únoru 2003 po osmi letech
ukončena. Důvodem tohoto kroku byla skutečnost, že děti, kvůli kterým
bylo Krizové centrum především zřízeno, tedy děti týrané a zneužívané,
tvořily velmi malou část klientely, takže Krizové centrum začalo pracovat
převážně jako normální součást sítě psychologických poraden v České
republice, a tím nenaplňovalo své hlavní poslání.
Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí
v České republice.
V rámci Sdružení pracoval v letech 2001 - 2003 výzkumný tým, který se
zabýval řešením projektu „Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace České republiky“, jenž byl podpořen Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky (reg. číslo projektu: NE/6626-3).
Všechny aktivity Sdružení směřují nejen k samotným dětem, ale
i k jejich rodičům. Zkušenosti nám totiž neustále ukazují, že pokud má
být dítě šťastné, musí mít bezpečné zázemí.

Organizační struktura Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Představenstvo Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže:
Ing. Zuzana Baudyšová
předsedkyně představenstva
zakladatelka Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
ředitelka Nadace Naše dítě
členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti se sídlem v Bruselu
členka Sekce pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva
čestná členka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
MUDr. David Marx
místopředseda představenstva
spoluzakladatel Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
předseda akademického senátu a odborný asistent 3. lékařské fakulty UK
poradce ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
poradce předsedkyně Výboru pro zdravotní a sociální péči Senátu České republiky
Jarmila Knight
členka představenstva
překladatelka a ekonomka
spoluzakladatelka Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
v současné době spolupracuje se Sdružením Linka bezpečí dětí a mládeže v oblasti mezinárodních vztahů
čestná členka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
Pplk. PhDr. Alena Plšková
členka představenstva
policejní rada Policejního prezidia ČR
Ing. Irena Šatavová
členka představenstva
zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě (od 1. 5. 2003)
bývalá ekonomická novinářka
zakladatelka PR klubu při Asociaci PR agentur
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Dozorčí rada:
MUDr. Petr Krekule
předseda dozorčí rady
psychiatr
aktivně se podílel na založení Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Mgr. Michaela Maxová
místopředsedkyně dozorčí rady
manažerka Nadace Naše dítě odpovědná za fundraising a společenské akce
Mgr. Eva Špačková
členka dozorčí rady
zástupkyně ředitele základní školy
členka Komise pro výchovu a vzdělávání při Městské části Praha 1
Vedoucí Linky bezpečí:
Mgr. Petr Hanuš
Vedoucí Krizového centra (do února 2003):
Šárka Laipoldová
Vedoucí Linky vzkaz domů (od září 2003):
Šárka Laipoldová
Odborný garant Rodičovské linky:
Mgr. Viktor Bosák
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Aktivity Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Linka bezpečí Za devět let svého působení se Linka bezpečí stala široce známou a dětmi hojně využívanou –
denně přijímá takřka 2000 telefonátů. S volajícími dětmi hovoří speciálně vyškolení konzultanti, kteří jim jsou připraveni pomoci prostřednictvím telefonického rozhovoru.
Pokud děti či dospívající zavolají na bezplatnou Linku bezpečí, dostanou prostor svěřit se konzultantům se svou
tíživou situací, přičemž mohou zůstat v anonymitě. Konzultanti s nimi hovoří trpělivě a empaticky o jejich pocitech
a možnostech, jak tuto situaci řešit. Díky tomu volající začnou systematicky uvažovat o svém problému a velmi
často sami dospějí k tomu, jak by měli dále jednat.
V průběhu roku 2003 bylo na Lince bezpečí přijato celkem 719 414 telefonátů dětí a mladistvých, přičemž 48 %
z nich spadalo do kategorie tzv. řešených hovorů. Více než třetinu z těchto hovorů (13,3 % všech telefonátů) lze
začlenit mezi tématické hovory k určitému problému.
Problémy, s nimiž se děti obracely na Linku bezpečí v roce 2003
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Tématické skupiny
Problémy v rodinných vztazích
Problémy s láskou, partnerství
Problémy sexuálního zrání a soužití
Problémy ve vrstevnických vztazích
Šikana, etnické a rasové problémy
Školní problémy
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN)
Závislosti
Osobnostní a zdravotní problémy
Ostatní témata
Nekategorizováno

celkem
19 914
21 955
8 840
12 096
2 856
7 765
4 542
3 184
7 149
6 060
7 207

%
19,5 %
21,5 %
9%
12 %
3%
7,5 %
4,5 %
3%
7%
6%
7%

Ve vážných případech, kdy je volající ochoten vystoupit z anonymity, zajišťuje Linka bezpečí i další formy pomoci.
Pokud se volající rozhodne řešit svůj problém pomocí dalších institucí, pak mu na ně konzultant Linky bezpečí
poskytne kontakty a vysvětlí mu, jak bude pomoc vypadat a jak to může ovlivnit jeho situaci. Další možností je, že
mu tuto pomoc přímo zprostředkuje: sociální pracovnice Linky bezpečí zkontaktuje příslušnou instituci, kterou
seznámí se situací klienta, a přenechá jí dořešení případu.
Pokud klient sdělí své osobní údaje, ale výslovně si nepřeje intervenci Linky bezpečí u příslušných orgánů, řídí se
Linka bezpečí jeho přáním, ovšem s výjimkou případů, které podléhají oznamovací povinnosti (např. týrání, zneužívání apod.). Ty je nutno předat odpovědným institucím.
V roce 2003 Linka bezpečí takto intervenovala ve prospěch 189 dětí celkem 191krát. Nejčastěji kontaktovanou
institucí byla oddělení sociálně-právní ochrany dětí na příslušných úřadech (155 případů); další případy byly předány Policii ČR (11), krizovým centrům (6), nemocnicím (3), výchovným zařízením (2) a dalším institucím (14).
Celkem 123 dětí se díky tomu dostalo do péče příslušného odborného zařízení, a to buď s problémem, který jsme
na Lince bezpečí řešili (114), nebo s jiným závažným problémem, který byl při volání na Linku bezpečí skrytý (9).
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Příčiny případů, u nichž byly Linkou bezpečí v roce 2003 intervenovány jiné instituce
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problém
CAN - tělesné týrání
CAN - tělesné týrání - alkohol
CAN - psychické týrání
CAN - psychické týrání - alkohol
CAN - zanedbávání
Sexuální zneužívání
Šikana
Rodinné problémy
Útěk
Vyhození z domova
Spor o dítě
Násilí mezi rodiči
Ostatní

44
11
7
2
24
9
9
18
31
18
3
0
13

Průběh telefonického hovoru na Lince bezpečí Poté, co dítě nebo mladistvý vytočí číslo Linky bezpečí, nastane
jedna ze dvou následujících situací: volajícího přivítá přímo konzultant na jedné ze tří ústředen. Tomu volající krátce sdělí svůj problém a pak je přepojen na jedno z konzultantských pracovišť, kde s ním konzultant podrobně
rozebere jeho situaci. Může ale nastat i situace, že je Linka bezpečí plně vytížena – v tom případě se volajícímu
ozve hláska „Ahoj, tady Linka bezpečí. Právě je bohužel obsazeno, zkus prosím zavolat později.“
V jednu chvíli může s Linkou bezpečí komunikovat současně až 15 volajících dětí.
Personální zajištění provozu Linky bezpečí V roce 2003 zajišťovalo provoz Linky bezpečí 126 pracovníků: vedoucí
Linky bezpečí, hlavní psycholožka, sociální pracovnice, datová analytička, personální pracovnice, 12 supervizorů
a 109 konzultantů. Vzhledem k nonstop provozu Linky bezpečí je třeba zajistit nepřetržité personální obsazení
pracoviště, proto konzultanti pracují ve směnném provozu. Denní směny trvají 4,5 – 6,5 hodin, noční směny 12,5
hodin. Počet pracovníků na směně je závislý na vytíženosti linky – nejvíce dětí se dovolává v odpoledních hodinách, proto jsou odpolední směny obsazovány co možná nejvyšším počtem pracovníků.
Telefonní hovory s dětmi vedou konzultanti, vážnější případy se řeší za asistence supervizora, anebo se supervizorům přímo předávají. Supervizoři jsou zároveň vedoucími směny a kontrolují kvalitu vedení hovorů tím, že průběžně (namátkově i systematicky) provádějí příposlechy konzultantů.
Po skončení každé směny probíhá tzv. debriefing, kde konzultanti pod vedením supervizora rozebírají hovory,
které s dětmi a mladistvými vedli, mluví o svých pocitech a konzultují další postup.
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Kvalifikace pracovníků Linky bezpečí Zájemcům o práci na Lince bezpečí musí být minimálně 20 let a musí mít
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Jejich osobnostní předpoklady jsou ověřovány na základě
orientačního psychologického vyšetření. Ti, u kterých se prokáže způsobilost pro práci konzultanta, jsou přijati do
iniciálního výcviku v telefonické krizové intervenci. Tento výcvik trvá přibližně 100 hodin a zahrnuje jak teoretickou
část (odborné přednášky a semináře vztahující se k dětské psychologii a krizové intervenci, modelaci telefonických hovorů a školení na počítači), tak i část praktickou (20 hodin práce s dětskými klienty pod přímou supervizí
a kontrolní náslech s psychologem, který je garantem výcviku).
Po dokončení výcviku se zájemci stávají konzultanty a mohou začít pracovat na Lince bezpečí. Ale i zde si musí
neustále doplňovat vzdělání a zvyšovat kvalifikaci, a to na základě tzv. kreditního vzdělávacího systému určeného
pro všechny konzultanty (je nutné získat určitý počet kreditů za rok). Podobný režim je zavedený i pro supervizory.
Zvyšováním kvalifikace postupují konzultanti do vyšších funkcí (I - konzultant, II - samostatný konzultant, III - asistent
náslechů a IV – externí supervizor směny) a mění se jejich pracovní náplň. Setrvání ve dvou nejvyšších kategoriích je
časově limitováno – pro prodloužení licence musí konzultant projít „kontrolním řízením“, při němž se rozhodne, zda
mu bude licence ponechána, či odebrána.

Internetová linka Děti, které nemají možnost telefonického spojení, ale mají přístup k internetu, se mohou na
Linku bezpečí obracet přes emailovou adresu: lb@linkabezpeci.cz. Takovou možnost využívají například děti
v zahraničí. V roce 2003 bylo na Lince bezpečí zaznamenáno 105 dotazů prostřednictvím Internetové linky.
Rodičovská linka Rodičovská linka je určena rodičům a dalším členům rodiny, kteří se chtějí poradit ve věci
výchovy dětí. Provoz zahájila 2. dubna 2001 a funguje na telefonním čísle 283 852 222 každé pondělí od 13:00
hodin do 16:00 hodin a každou středu od 16:00 hodin do 19:00 hodin. V této době zde poskytuje dětský psycholog a psychoterapeut bezplatnou poradenskou službu. Stalo se již tradicí, že Rodičovská linka zřizuje mimořádné
provozní hodiny v den vysvědčení, kdy je o její služby zvýšený zájem.
V roce 2003 řešili pracovníci Rodičovské linky celkem 294 případů, kdy se na ně obrátili rodiče, prarodiče
a ostatní příbuzní. V dalších 18 případech volající pouze mlčel.
Problémy řešené na Rodičovské lince v roce 2003
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Typ problému
Problémy v rodinných vztazích
Problémy s láskou
Problémy sexuálního zrání
Problémy v rámci vrstevnických vztahů
Šikana, etnické problémy
Školní problémy
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN)
Závislosti
Osobnostní a zdravotní problémy
Ostatní problémy
Neurčeno
CELKEM

počet
98
3
7
17
3
40
36
6
39
44
1
294

%
33,3 %
1,0 %
2,4 %
5,8 %
1,0 %
13,6 %
12,2 %
2,0 %
13,3 %
15,0 %
0,4 %
100,0 %
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Linka vzkaz domů Děti na útěku a pohřešované děti jsou fenoménem, kterému se u nás ještě nevěnuje potřebná
pozornost, a to i přesto, že v České republice se ročně pohřešují stovky dětí, z nichž některé se již domů nikdy
nevrátí. Výraznou změnu v přístupu k této problematice bychom měli očekávat v souvislosti se vstupem do Evropské unie, kde je pohřešovaným dětem věnována v současné době vysoká pozornost. Nadace Naše dítě se připojila k mezinárodnímu projektu probíhajícímu na půdě Evropské unie, jehož název byl Daphne Programme. Projekt
mapoval situaci pohřešovaných dětí v jednotlivých zemích Evropské unie, včetně zemí připravených ke vstupu,
a dále stanovil společnou strategii na pomoc takto ohroženým dětem. Obdobné linky fungují i ve Velké Británii
a Belgii, kde úspěšně již několik let pomáhají dětem a mladým lidem na útěku.
Linka vzkaz domů je projektem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže pod finanční záštitou Nadace Naše dítě. Je
to celostátní telefonní linka, která svůj provoz zahájila 1. září 2003 na čísle 800 111 113. Slouží především
dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku. Dovolat se na ni
mohou každý den od 8 do 22 hodin zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.
Linka vzkaz domů je určena nejen pro děti, které jsou na útěku, nebo které jsou vyhozené z domova, ale také pro
děti, jež si neví rady s problémem, jenž by případně mohl vést k útěku. Často se na linku obracejí i děti, které se
bojí vrátit domů. Konzultanti s dítětem důkladně rozeberou jeho situaci, podpoří ho a mohou jej případně odkázat na vhodnou odbornou pomoc nebo mu ji zprostředkovat.
Primárním úkolem Linky vzkaz domů je předávat vzkazy rodičům nebo blízkým osobám dítěte na útěku, které se
sice nechce vrátit zpět, ale přesto by rádo nechalo svým blízkým zprávu, že je naživu a zdrávo. Dětem, které by se
domů vrátit chtěly, ale nemají odvahu, jsou pracovníci na Lince vzkaz domů připraveni pomoci nalézt cestu zpátky. Pokud se dítě za žádnou cenu domů vrátit nechce, může mu Linka vzkaz domů zprostředkovat umístění v azylovém domě či jiném obdobném zařízení.
Za první čtyři měsíce svého provozu, tedy od 1. září do 31. prosince 2003, přijala Linka vzkaz domů celkem 9551
volání. Z nich 528 volání (5,5 %) představovaly případy, kdy se na ni obrátily děti s konkrétním naléhavým problémem, který potřebovaly řešit.
Více o dětech volajících na Linku vzkaz domů V uvedeném období volaly na Linku vzkaz domů z větší části dívky
(58,5 % všech volání). Nejvíce volajících bylo ve věku 14 - 16 let a nejvytíženějším časovým úsekem dne na Lince
vzkaz domů je odpoledne mezi 14,00 a 18,00 hodinou. Z tohoto důvodu došlo od prosince 2003 k posílení Linky
vzkaz domů v uvedených hodinách o další telefonní stanici.
Ze statistik dále vyplývá, že většina dětí volajících na Linku vzkaz domů pochází z úplných rodin s vlastními rodiči.
Příčiny, proč se děti obracejí na Linku vzkaz domů, lze shrnout takto:
ve 28 % případů existují v rodinách volajících dětí dlouhodobé problémy
u 10 % volajících byla příčinou zavolání hádka či akutní konflikt v rodině
11 % dětí volalo v souvislosti s fyzickým násilím v rodině
u 9 % volajících byly impulsem k zavolání na linku problémy se školou
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Ukazuje se, že z hlediska útěku dítěte je riziková nedostatečná komunikace mezi dítětem a rodičem. Děti mají
často pocit nezájmu o svou osobu, odvyknou si rodičům svěřovat pro častá odmítnutí a stahují se do sebe. Někteří rodiče promítají na dítě svá přání a představy, které nestihli nebo nedokázali sami realizovat. Nerozlišují mezi
potřebami dítěte a svými vlastními. Děti pak nechápou požadavky, které na ně rodiče mají, protože cítí, že nevycházejí z jejich schopností a potřeb. Často jim ani nejsou dostatečně vysvětleny.
Rodiče mívají na děti často přehnané nároky, málo je chválí a soustředí se příliš na jejich neúspěchy, a to často
vede ke sníženému sebevědomí. Děti pak reagují na neúspěchy úzkostně a nejsou zvyklé na podporu a pochopení ze strany rodičů. I za malý neúspěch nebo ztrátu věci očekávají trest. To se pak projeví v krizové situaci, kdy dítě
raději zvolí útěk z domova, než aby dále čelilo nelaskavému chování, nebo dokonce bylo tvrdě potrestáno.
Bohužel se tak podle statistik často stává i v úplných a zdánlivě funkčních rodinách.
Více o dětech na útěku V období září až prosinec 2003 bylo 38 % dětí volajících na Linku vzkaz domů již na útěku
z domova, 4 % byla na útěku z ústavního zařízení, 5 % dětí bylo vyhozeno z domova, 6 % dětí se nacházelo v situaci, kdy byly právě na cestě domů (ze školy, od příbuzných apod.), ale bály se vrátit, a 8 % volajících dětí se sice
ještě nacházelo doma, ale o útěku uvažovalo.
Ze statistik Linky vzkaz domů dále vyplývá, že na útěku bývají častěji dívky (60,6 %) než chlapci a že kritickým
věkem je období mezi 14. a 17. rokem dospívajících. Většina dětí, které se na linku obrátily, utekla poprvé (42,2 %),
více než polovina dětí byla na útěku jeden den (51,4 %).
Často se stává, že dítě odejde z domu v afektu, kdy nesprávně interpretuje situaci. To je důvodem pro jejich brzké
volání na Linku vzkaz domů a přehodnocení svého stanoviska. S odstupem hodin, kdy se silné emoční reakce
uklidní, začínají mít děti na situaci reálnější náhled a v takovém případě mohou najít ve volání na Linku vzkaz
domů oporu pro rozhodnutí vrátit se domů.
Příčiny dětských útěků jsou podobné jako příčiny volání dětí na Linku vzkaz domů, pouze procentuální rozdělení je
trochu odlišné:
40 % dětí na útěku měly dlouhodobě neřešené problémy v rodinách
15 % dětí uvádělo jako příčinu útěku hádka či konflikt v rodině
18 % dětí utíkalo kvůli fyzickému násilí
u 7 % dětí souvisel útěk s problémy se školou.
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Vyřizování vzkazů od dětí rodičům i naopak Linka vzkaz domů přijala v prvních čtyřech měsících svého provozu celkem 172 vzkazů. Z toho 27 vzkazů směřovalo od rodičů k dětem na útěku, to znamená, že rodiče volali na Linku
vzkaz domů a zanechávali tu zprávu pro své dítě pro případ, že by se na linku obrátilo. Skutečně se tak stalo ve čtyřech případech, kdy se podařilo vzkaz vyřídit.
Zbývajících 145 vzkazů zanechaly děti na útěku pro své rodiče či další blízké osoby a z nich se podařilo předat
vzkaz adresátovi ve 28 případech.
Kromě výše zmíněných 172 vzkazů zaznamenala Linka vzkaz domů dalších 103 případů, kdy si telefonující dítě
díky rozhovoru s pracovníkem Linky vzkaz domů nakonec svůj záměr předat vzkaz rozmyslelo a zvolilo jiné řešení
své situace.
Často během rozhovoru s konzultantem dospělo dítě samo k závěru, že pokud zavolá rodičům osobně, porozumí
lépe situaci, která doma po jeho odchodu vznikla, a může tedy podle toho samo učinit rozhodnutí, zda se vrátí.
Pracovníci Linky vzkaz domů se snaží co nejméně vkládat do řešení rodinných situací, které mnohdy nazrávají
i roky, a není tudíž možné se domnívat, že je může jednorázový zásah zcela změnit. Prioritou je naopak vést dítě
k samostatnosti v komunikaci s rodičem. Pokud dítě trvá na předání vzkazu, poskytneme mu tuto službu. Snažíme se nestranně reflektovat situaci v rodině a naznačit šetrně rodičům, z čeho by pocity dítěte mohly pramenit,
aniž bychom snižovali jejich výchovné zásahy a přístupy. Pokud se setkáme se vstřícností, snažíme se směřovat
rodiče k odborníkům.
Výzkumné aktivity na Lince bezpečí Rok 2003 byl posledním rokem řešení tříleté reprezentativní studie nazvané
„Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace České republiky“. Výsledky
výzkumu byly prezentovány na dvou národních a jedné středoevropské konferenci nazvané „Násilí na dětech násilí nezná hranic, ale zanechává stopy“ a také na devátém ročníku odborné evropské konference konané ve
Varšavě „IX. ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, Promoting Interdisciplinary Approaches
to Child Protection“. V rámci projektu byla zjištěna prevalence (výskyt jevu v populaci) tělesného a psychického
týrání a jejich jednotlivých forem v dětství u dospělého obyvatelstva České republiky, a to za použití metodologie
umožňující komparaci získaných dat se zahraničními výzkumy. Byly také zmapovány významné souvislosti prevalence popsaných jevů, a to zejména skutečnosti týkající se frekvence, období, původců, subjektivně vnímaných
příčin a následků týrání. Jako doplněk byly zanalyzovány údaje ze záznamů o telefonátech dětí na Linku bezpečí
v letech 1997 - 2003, které se na ni obrátily s problematikou tělesného a psychického týrání. Dále pak byly kvalitativní metodou zanalyzovány případy tělesného a psychického týrání dětí, které řešilo Krizové centrum Linky bezpečí v letech 1995 - 2002. Hlavním výstupem této analýzy je identifikace některých faktorů, které přispívají
k úspěšnosti terapeutické práce s klienty řešícími problém týrání v dětství.
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Práva dětí v trestním řízení Jednoletý projekt Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže týkající se práv dětí v trestním
řízení se zaměřil na dlouhodobý problém českých soudů, sociálních služeb, policejních vyšetřovatelů a dalších
článků právních procesů, v nichž se dítě v roli svědka dostává do nedobrovolného kontaktu s autoritami, jako jsou
sociální pracovníci, policejní vyšetřovatelé, soudní úředníci apod. Projekt monitoroval současnou situaci včetně
postupů, kterými dítě v roli svědka musí projít, je-li přizváno k policejnímu vyšetřování či soudnímu řízení, při
němž může docházet k porušování dětských práv. Dětská práva zakotvená v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte
z roku 1989 nejsou při těchto procedurách respektována a v řadě případů nejsou známa ani výše popsaným
autoritám, které přicházejí s dítětem během trestního řízení do styku. V důsledku toho se stává, že dítě, které již
bylo jako svědek či někdy přímo jako oběť trestního činu primárně traumatizováno a viktimizováno, je během
těchto procesů neúmyslně viktimizováno ještě sekundárně.
Cílem projektu bylo jednak připravit doporučení sociálním službám, policii a soudům, jak jednat s dítětem ocitnuvším se v roli svědka, aby nedocházelo k porušování jeho práv, a jednak osvěta pro děti, které se dostanou do
role svědka a potřebují se seznámit s policejním a soudním prostředím, se svou rolí v trestním řízením, s tím, co
se od nich očekává a jaká jsou jejich práva.
Projekt „Práva dětí v soudním řízení“ probíhal ve spolupráci Evropské unie a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže od srpna 2002 do července 2003.
V závěrečné části projektu byl v nákladu 500 kusů vydán soubor publikací nazvaný „Průvodce dětského svědka
v trestním řízení“. Soubor se skládá ze tří samostatných publikací, v nichž je popisován proces vyšetřování dítěte
na policii a v procesu soudního řízení. První publikace je určena dětem ve věku 5 - 9 let, druhá je pro děti od 10
do 15 let a třetí publikaci využijí rodiče a další dospělé osoby pečující o děti, které se ocitly v roli svědka v trestním
řízení. Vydaný soubor byl distribuován odborníkům sociálních služeb, policie a soudů, čímž byl položen základ
odborné diskusi na téma ochrany práv dítěte v roli svědka a předcházení jeho sekundární viktimizaci. Společně
se souborem publikací byl rozeslán dotazník, jehož úkolem bylo monitorovat povědomí o procedurách práce
s dětmi jako svědky v trestním řízení a shromáždit návrhy na legislativní a jiné změny, které by vedly ke zlepšení
situace dětských svědků v České republice. Na vydaný soubor navazoval metodický materiál „Poskytování terapie
dětským svědkům před trestním řízením“, který popisoval poskytování terapie ve Velké Británii.
Dále byl vypracován návrh doporučení na zlepšení postavení dětských svědků v trestním řízení, který byl distribuován na příslušná ministerstva, krajské úřady, oddělení sociální správy, soudy, policejní oddělení, dětské domovy
a další instituce pracující s dětmi včetně neziskových organizací.

Projekt Podpora dětských práv

„ N ě k d y j e n o m r u ko u , j i n d y v a ř e č ko u
n e b o p á s ke m . T ř e b a p r o t o , ž e j s e m
s i n e u k l i d i l a p o ko j í č e k , n e b o p r o t o ,
že jsem přinesla špatnou známku.
N e ž s e n a š i r o z v e d l i , t a k t o by l o f a j n .
Te ď a l e m á m a h o d n ě p i j e , j e n e r v ó z n í
a z a k a ž d o u m a l i č ko s t m ě h n e d
p ř i n e j m e n š í m p o h l a v k u j e . Vě t š i n o u
j e t o a l e h o r š í . D o ko n c e m ě b u d í
i v noci…“
(z telefonátu třináctileté Andrey)

Průvodce dětského svědka v trestním řízení je soubor
tří publikací

Připrav se na roli svědka je publikace pro nejmenší
svědky

Kniha Řekni mi více o policii a o soudu je určena
mladistvým svědkům

Poslední publikace Vaše dítě jde svědčit obsahuje
informace pro rodiče a pro pečovatele

Práva jsou pro všechny – soubor pracovních listů
k problematice lidských a dětských práv pro děti
staršího školního věku

Soubor pracovních listů k problematice všeobecných
lidských práv a povinností určený pro gymnázia
a vyšší stupeň středních škol vyšel pod názvem
Poznej svá práva, svobody a povinnosti.
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Představení projektu Podpora dětských práv

Cílem dvouletého projektu „Podpora dětských práv“ je zvýšit povědomí
o právech dítěte jak mezi dětmi samými, tak i mezi dospělými včetně
odborné veřejnosti. Projekt byl zahájen v květnu 2002 a probíhal ve
spolupráci se společností Johnson & Johnson a Evropskou unií.
V dubnu 2003 skončil první rok projektu, během něhož byl zaměřen na
rozšíření znalosti dětských práv u školáků 1.–5. tříd základních škol,
respektive u jejich učitelů. V květnu 2003 byl odstartován druhý ročník
projektu, který potrvá do května 2004 a je zacílený tentokrát na středoškoláky a učně, na jejich pedagogy a vychovatele.
V rámci projektu byly vydány tři publikace o dětských, resp. lidských
právech pro mladší a starší školáky, středoškoláky a učně, pro jejich
pedagogy a vychovatele byly zorganizovány odborné semináře, které se
konaly ve všech regionech České republiky, vznikly a průběžně byly
aktualizovány a rozšiřovány internetové stránky www.detskaprava.cz;
doprovodné kampaně a informace v médiích zvyšovaly povědomí o právech dětí u široké veřejnosti.

Organizační zajištění projektu Podpora dětských práv

Koordinátorka projektu:
Jarmila Knight
spoluzakladatelka Nadace Naše dítě
místopředsedkyně správní rady Nadace Naše dítě
členka představenstva Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
od roku 1995 čestná členka NSPCC (National Sociaty for the Prevention of Cruelty to Children)
autorka a vedoucí projektů Evropské unie pro Nadaci Naše dítě a Linku bezpečí
Organizační tým:
PaedDr. Lenka Kubrichtová
koordinátorka pedagogických aktivit projektu
Ing. Irena Šatavová
mediální poradce projektu
Mgr. Jaroslava Tlačilová
asistentka projektu (od října 2003)
Zuzana Hurychová
asistentka projektu (do září 2003)
Lektorský tým:
Mgr. Petr Hanuš
absolvent Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor Rehabilitační péče
o postižené děti, dospělé a staré lidi
od roku 1998 pracoval jako sociální pracovník Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
od roku 2000 je vedoucím Linky bezpečí
věnuje se přednáškové činnosti v oblasti sociálně-patologických jevů a jejich prevence
Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D.
dětský psycholog a vědecký a výzkumný pracovník
vedoucí Střediska náhradní rodinné péče
lektor Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
autor řady výzkumných prací včetně výzkumu Právní povědomí a pojetí práva u českých dětí školního věku
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PaedDr. Lenka Kubrichtová
doktorka pedagogiky
lektorka a organizátorka mnoha projektů MŠMT ČR v rámci podpory zdraví a postgraduálního vzdělávání
autorka seminářů v rámci rodinné výchovy
Bc. Monika Lainová
lektorka Linky bezpečí
autorka statistických výzkumů Linky bezpečí
pplk. PhDr. Alena Plšková
doktorka v oboru pedagogiky-psychologie, forenzní psychologie se specializací na trestnou činnost mládeže
a trestnou činnost páchanou na mládeži, mravnostní trestnou činnost a drogovou problematiku
policejní rada na Policejním prezidiu ČR zaměřená na problematiku mládeže s celorepublikovou působností
přednášková a publikační činnost
kpt. Bc. Zdeněk Smola
specializace na trestnou činnost mládeže, mravnostní trestnou činnost a drogovou problematiku
vedoucí odboru problematiky mládeže s celorepublikovou působností Policejního prezidia ČR

Aktivity v roce 2003

Publikace „Dětská práva - Vím, co smím?“ V prvním roce projektu byl pro žáky 1.–5. tříd základních škol vydán
pracovní sešit „Dětská práva - Vím, co smím?“. Byl tvořen 20 volně loženými listy, na jejichž jedné straně bylo
prostřednictvím obrázku Jana Brychty znázorněno některé dětské právo s jednoduchým textem a na druhé straně
pak děti našly instrukce, jak mají s listem pracovat. Těchto pracovních sešitů vydala Nadace Naše dítě 166 000
kusů a ty pak byly zdarma rozeslány do všech základních škol ČR. Putovaly tam společně s 6000 kusy metodiky
pro učitele, kterou zpracovala PhDr. Lenka Šulová, CSc., dále s 20 000 kusy plakátů o dětských právech a se
stejným počtem letáků zabývajícími se tématy sexuálního zneužívání dětí, týrání dětí, šikanou, rasismem a dětskými právy obecně.
Publikace „Práva jsou pro všechny“ Publikace nazvaná „Práva jsou pro všechny“, která byla vydána koncem roku
2003, je určena především pro starší školáky, učně a studenty středních škol. Zabývá se deseti okruhy dětských
práv a prostřednictvím názorů a otázek tří vrstevníků – Adama, Evy a Reye – seznamuje čtenáře s Úmluvou o právech dítěte a s problémy, které mohou při jejím výkladu vznikat. Kromě úvodního dopisu a deseti pracovních listů
obsahuje publikace technické a metodické poznámky a charakteristiku dospívání, tedy období, kterým její čtenáři procházejí. Čelní strana každého pracovního listu obsahuje vymezení projednávané kategorie dětských práv
a odpovídající povinnost či povinnosti, dále pak názory a otázky tří průvodců. Zadní strana obsahuje náměty možných cvičení, her a úkolů, které mají formu interaktivního sociálního učení a pomáhají ozřejmit základní problémy
dětských práv, jednotlivé články Úmluvy, její jazyk a především smysl.
Publikace vyšla v nákladu 90 000 kusů a po 5 kusech byla v listopadu 2003 rozeslána do všech základních škol.
Střední školy a učiliště obdržely 40 výtisků této publikace včetně doprovodných materiálů.
Publikace „Poznej svá práva, svobody a povinnosti“ Druhá publikace, která vyšla také v závěru roku 2003, se
jmenuje „Poznej svá práva, svobody a povinnosti“. Je určena především žákům středních škol, gymnázií a studentům vyšších odborných škol, a má podobně jako předcházející publikace podobu pracovních listů. Na každém
z nich je znázorněno některé z práv, jak je zachycuje Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, a k nim je
připojena i odpovídající povinnost, vycházející z návrhu Všeobecné deklarace lidských povinností, kterou v roce
1966 připravilo 25 prezidentů a ministerských předsedů. Ilustrace jednotlivých pracovních listů zpracoval kreslíř
Vladimír Renčín, jemuž se podařilo dodat této publikaci o „vážných věcech“ potřebnou míru nadhledu a humoru.
Publikace vyšla v nákladu 42 000 kusů a do každého gymnázia, střední školy a učiliště putovalo 20 výtisků společně s plakátem Vladimíra Renčína.
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Semináře pro učitele Další součástí projektu byly metodické semináře pro pedagogické pracovníky, na jejichž
pořádání získala Nadace Naše dítě akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, takže semináře
tvoří součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
V prvním roce projektu (tj. ve školním roce 2002/03) byly semináře určeny především učitelům základních škol.
Od října 2002 do dubna 2003 jich proběhlo třicet a celkově je absolvovalo kolem tisíce učitelů ve všech regionech České republiky.
Dalších třicet seminářů pak proběhlo ve druhém ročníku projektu, a ty byly určeny pro pedagogy středoškolské.
Struktura seminářů byla v obou ročnících podobná. Přednášky byly rozděleny do tří bloků, kde v první části se
posluchači dozvěděli více o Úmluvě o právech dítěte, druhá část byla věnována prevenci sociálně-patologických
jevů u dětí a v závěrečné části byla zdůrazněna potřeba multidisciplinárního přístupu k problematice dětských
práv a ochrany dětí.
Besedy s dětmi a mládeží V prvním roce projektu proběhlo na čtyřicet besed o dětských právech s žáky nižšího
stupně na pražských i mimopražských školách. Podobné besedy se uskutečnily i v proběhu druhého ročníku se
středoškoláky a s učni. Moderovali je lektoři kpt. Bc. Zdeněk Smola, pplk. PhDr. Alena Plšková, Mgr. Petr Hanuš,
Mgr. Jaroslava Tlačilová a Kateřina Šímová, DiS.
Dětská práva na internetu V rámci projektu vznikly v roce 2003 internetové stránky www.detskaprava.cz. Jsou rozděleny na část určenou pro děti, dospívající, pedagogy a širokou veřejnost. Jednotlivé internetové stránky byly připravovány s ohledem na uživatele, kterým jsou určeny. Děti si zde mohou např. zahrát pexeso s obrázky znázorňujícími jednotlivá dětská práva, pedagogové využívali stránky například k registraci na odborné semináře, nebo se
zde mohou seznámit s metodikou používání Slabikáře dětských práv, případně s dokumenty Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, které dětská práva zmiňují. A všichni zájemci bez rozdílu si zde mohou prohlédnout
veškeré publikace, které byly v rámci projektu vydány, případně se mohou seznámit s publikací „Průvodce dětského svědka v trestním řízení“, která se k tématice dětských práv také vztahuje a byla vydána také v roce 2003.

Finanční část Výroční zprávy Nadace Naše dítě
Finanční část Výroční zprávy Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Finanční část projektu Podpora dětských práv
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Finanční část Výroční zprávy Nadace Naše dítě
Zpráva o hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2003

Nadace Naše dítě získala v roce 2003 finanční příspěvky na své projekty v celkové výši 17 321 tis. Kč.
V této částce jsou zahrnuty:
Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2003
tis. Kč

%

Příspěvky od organizací

7 859

45,4

Příspěvky od Českého Telecomu

2 750

15,9

Příspěvky od soukromých osob

4 818

27,8

Ostatní výnosy

1 564

9,0

330

1,9

17 321

100,0

Výnosy z akcí
Celkem

V roce 2003 poskytla Nadace Naše dítě nadační příspěvky v celkové výši 19 900 tis. Kč.
V této částce jsou zahrnuty:
Nadační příspěvky v roce 2003
Nadační dar Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
z toho: provozní náklady Linky bezpečí, Rod. linky a Linky vzkaz domů

tis. Kč

%

19 080

96,0

7 567

telefonní účty za bezplatnou Linku bezpečí, Rod. linku a Linku vzkaz domů

6 513

osobní náklady Linky bezpečí, Rod. linky a Linky vzkaz domů

5 000

Granty poskytnuté z prostředků NIF

658

3,3

Grant Děti v soudním řízení

100

0,5

Dětské domovy

23

0,1

Finanční dar Česká sekce DCI

10

0,0

Ostatní poskytnuté příspěvky
Celkem

Všechny výše zmíněné nadační dary byly příjemci čerpány pro uvedené účely.

29

0,1

19 900

100,0
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Největší část z poskytnutých příspěvků - 96 % - směřovala do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, které provozuje celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů, jež jsou hlavními projekty Nadace Naše dítě.
V rámci nadačních příspěvků jsou uvedeny i granty poskytnuté nadací z výnosů Nadačního investičního fondu
(NIF). V roce 1999 byly Nadaci Naše dítě svěřeny do správy prostředky NIF ve výši 5 917 tis. Kč, v roce 2002 k nim
přibyly další prostředky ve výši 12 872 tis. Kč a v roce 2003 pak 4 319 tis. Kč. Koncem roku 2003 tak měla Nadace Naše dítě na svém účtu uloženy prostředky NIF ve výši 23 108 tis. Kč, z nichž roční výnosy určené k přerozdělení prostřednictvím grantů činily 668 350 Kč. Přehled projektů, kterým nadace udělila grant z výnosu NIF, najdete v tabulce na str. 13.
Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě ke dni 31. 12. 2003
Kč

Vstupní cena

Oprávky

Zůstatková cena

Hmotný dlouhodobý majetek

2 716 243

2 437 849

278 394

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 679 640

1 679 640

0

124 470

124 470

0

4 520 353

4 241 959

278 394

Nehmotný dlouhodobý majetek
Celkem

K 31. 12. 2003 neměla Nadace Naše dítě žádné závazky po lhůtě splatnosti.
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Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2003

Výnosy
výnosy z NIF

v tis. Kč
564

přijaté úroky

478

reklama

272

prodej klaunské nosy

238

grant EU – Průvodce dětského svědka

110

mimořádné výnosy - pojistné plnění

93

výnosy z dobročinných aukcí

67

prodej investičního majetku

33

ostatní akce - ČSOB, TicketPro, B.I.G.

25

náklady na výzkum IGA

13

kurzový zisk

1

Výnosy mimo grant z EU

1 894

Grant EU na projekt Dětská práva

6 981

Výnosy celkem

8 875

57

Náklady
Materiálové náklady

73

z toho: kancelářské potřeby a spotřeba materiálu

30

drobný hmotný a nehmotný majetek
pohonné hmoty
Spotřeba energie
Služby

31
12
93
1 923

z toho: fax, telefon, poštovné

35

účetní služby

30

opravy a údržba
cestovné

7
34

reprezentace, inzerce, reklama

1 600

z toho: bezplatné plnění – inzerce, reklama

1 538

bezplatné plnění – reprezentace

23

nájem

103

ostatní služby

114

Osobní náklady

317

z toho: mzdy zaměstnanců včetně dohod

237

sociální a zdravotní pojištění
Odpisy investičního majetku
Ostatní náklady
Daň z příjmů
Náklady na provoz

80
115
39
121
2 681

Finanční dary jiným organizacím
Finanční dar Česká sekce DCI

10

Finanční dar dětské domovy

23

Finanční dar Děti v soudním řízení

100

Finanční příspěvky NIF

658

Finanční dary a příspěvky ostatní
Finanční dary celkem

29
820

Grant EU na projekt Dětská práva

6 086

Náklady celkem

9 587

Hospodářský výsledek

-712

Náklady Nadace Naše dítě jsou navýšeny o 1 561 tis. bezplatným plněním reklamy, inzerce a reprezentace.
V důsledku této nákladové položky se celkový výsledek stal minusovou veličinou.
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Grantová pravidla Nadace Naše dítě pro poskytování příspěvků z NIF

Cílem Nadace Naše dítě je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte. Humanitární projekty budou podporovány poskytováním grantů na programy sloužící k dosažení cílů nadace.
Současně cílem nadace je i přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.
Podmínky pro udělení grantu:
1. Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí,
zejména dětí nacházejících se v obtížné životní situaci, dále prevence před násilím na dětech, uvádění Úmluvy
o právech dítěte do života nebo předcházení negativním jevům u dětí a mládeže.
2. Projekty musí být realizovány během jednoho roku. Příjemce grantu musí podávat zprávu o projektu v podobě
průběžné a závěrečné zprávy (textové i finanční).
3. Žadatelem o grant musí být právnická osoba. Žádosti fyzických osob budou z grantového řízení vyřazeny.
4. Žadatel předloží spolu se žádostí o grant doklad o registraci organizace (v případě občanského sdružení
stanovy).
Harmonogram řízení:
1. Grantový program nadace na následující rok je vyhlašován ředitelem Nadace Naše dítě po rozhodnutí správní
rady o výši částky určené na granty. Je publikován na internetových stránkách Nadace Naše dítě, a to vždy k 15.
1. kalendářního roku.
2. Žadatelé zasílají své žádosti na adresu Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, 181 21, Praha 8. Žádosti se podávají ve třech vyhotoveních.
3. Uzávěrka pro podání žádosti o grant Nadace Naše dítě je vždy k 31. 3. kalendářního roku.
4. Nadace vede evidenci všech žádostí a provede jejich formální kontrolu. Žádosti, které nesplňují formální náležitost, jsou z dalšího řízení vyřazeny.
5. Na granty Nadace Naše dítě neexistuje právní nárok. O jeho udělení rozhoduje správní rada Nadace Naše dítě
na základě doporučení poradního sboru nadace.
6. Ke každé přijaté žádosti se nejdříve vyjádří ředitel Nadace Naše dítě, který je s doporučením čí zamítnutím předává poradnímu sboru, a to vždy k 30. 4. kalendářního roku.
7. Poradní sbor nadace se seznámí s obsahem žádostí a dle grantových pravidel ji zhodnotí, projedná a vypracuje
své doporučení pro správní radu. Zjistí-li poradní sbor, že žádost má závažné nedostatky, nedoporučí ji správní
radě. Své stanovisko zdůvodní poradní sbor ve vlastním hodnocení, které předloží správní radě a které bude jako
důvod neudělení grantu postoupeno žadateli.
8. Správní rada s konečnou platností schválí, nebo zamítne poskytnutí grantů.
9. Takto schválené či zamítnuté žádosti s již přesnou specifikací výše grantu a s určením, na jaký účel musí být
tento grant použit, předá správní rada zpět řediteli nadace.
10. Nadace vyrozumí nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant Nadace Naše dítě písemně
všechny žadatele o závěrech správní rady. Nadace však není povinna sdělovat důvody zamítnutí žádosti.
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11. Se všemi žadateli schválených projektů uzavře Nadace Naše dítě smlouvu o poskytnutí grantu a finančních
prostředků a zajistí jejich převod dle podmínek smlouvy. Žadatel se podepsáním smlouvy zavazuje ke spolupráci s Nadací Naše dítě a k souhlasu s kontrolou správnosti čerpání přidělených prostředků. Náklady vzniklé
před podepsáním smlouvy nemohou být hrazeny.
12. Nadace Naše dítě jako poskytovatel grantu si vyhrazuje právo na průběžnou kontrolu a nesplní-li příjemce
grantu cíl projektu, na který grant dostal, musí poskytovateli, Nadaci Naše dítě, vrátit finanční prostředky.
13. Příjemce grantu Nadace Naše dítě je povinen předložit vyúčtování Nadaci Naše dítě v termínu uvedeném ve
smlouvě.
Žádosti o grant Nadace Naše dítě musí splňovat následující kritéria:
• Informace o žadateli včetně registrace organizace.
• Občanské sdružení předkládá své stanovy.
• Popis projektu včetně harmonogramu.
• Náklady projektu (rozpočet).
• Přesnou specifikaci požadovaného finančního příspěvku a jeho čerpání.
• Přehled, kam jinam byla zaslána žádost o finanční příspěvek na projekt a v jaké výši.
V Praze dne 7. 9. 2000
Schváleno správní radou Nadace Naše dítě dne 7. 9. 2000
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Výrok auditora

Vedení Nadace Naše sítě:
Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2003 v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb.,
o auditorech, a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše
auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.
Vedení Nadace je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená
na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření
a finanční situace společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek,
závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2003 a výsledky jejího hospodaření za
rok 2003 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.
Ověřili jsme také účetní závěrku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2002 resp. k 31. prosinci 2001 a naše zpráva ze
17. dubna 2003 resp. 15. května 2002 obsahovala výrok bez výhrad.

Ernst & Young ČR, s.r.o.
Osvědčení č. 401

Milan Slavík
Auditor, osvědčení č. 708

9. dubna 2004
Praha, Česká republika

61

Rozvaha

tis. Kč

1. 1. 2003

31. 12. 2003

Aktiva

52 927

52 424

359

278

A. Stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek

124

124

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

124

124

3. Dlouhodobý hmotný majetek

4 517

4 396

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

4 158

4 118

52 568

52 146

5. Dlouhodobý finanční majetek
B. Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Přechodné účty aktivní

tis. Kč

319

926

1 298

1 017

50 478

49 853

473

350

1. 1. 2003

31. 12. 2003

Pasiva

52 927

52 424

A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

50 626

50 580

1. Jmění

35 533

36 199

Vlastní jmění

19 347

23 666

Fondy

16 186

12 533

2. Hospodářský výsledek

15 093

14 381

Účet hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta(-) minulých let
B. Cizí zdroje

-712
277
14 816

15 093

2 301

1 844

1 055

889

1 246

955

1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní
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Výkaz zisku a ztráty

tis. Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Výnosy

8 183

692

9 697

149

272

421

Úroky

67

420

487

Kursové zisky

83

83

398

398

33

33

Tržby z prodeje služeb

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku

564

564

Provozní dotace

6 889

6 889

Hospodářský výsledek před zdaněním

-1 283

Daň z příjmů

692

-591

121

121

Náklady

9 466

9 466

Spotřeba materiálu

3 347

3 347

Spotřeba energie

93

93

Opravy a udržování

14

14

Cestovné

51

51

Náklady na reprezentaci

77

77

Ostatní služby

3 535

3 535

Mzdové náklady

1 246

1 246

80

80

1

1

Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté příspěvky
Hospodářský výsledek po zdanění

4

4

45

45

38

38

115

115

820
-1 283

820
571

-712

Příloha k účetní závěrce

I. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
a) Nadace Naše dítě (dále jen „Nadace”) vznikla dne 1. 10. 1993 a sídlí v Praze 8, Ústavní 91/95, Česká republika,
identifikační číslo 60166754.
Cílem Nadace je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v ČR
a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy o právech dítěte, humanitární projekty budou podporovány
poskytováním grantů na programy sloužící k dosažení cílů nadace.
Předmětem činnosti Nadace je provozování a současně zajištění finančního zázemí pro projekt Linky bezpečí
a jejího Krizového centra. Současně cílem Nadace je i přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných
životních situacích.
Nadace podporuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti ochrany dětí a spolupráce
nadace s nimi na společných záměrech.
b) Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
c) Nadační jmění
Nadační jmění činilo k 31. 12. 2003 23 608 tis. Kč. Nadační jmění je uloženo na účtu u COMMERZBANK a.g.
pobočka Praha – č. účtu - 1331175314/6200 a na účtu u Československé obchodní banky, a.s.
– č.účtu: 154051281/0300.
d) Ředitelka nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
e) Členové správní rady Nadace:
Předsedkyně: Ing. Marta Ptáčková
Jarmila Knight
MUDr. Zdeněk Bašný
f) Členové dozorčí rady Nadace:
Předsedkyně: Ing. Daniela Sluková
Kamil Čermák
JUDr. Miluše Slapničková
II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Přiložená účetní závěrka k 31. 12. 2003 byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu.
a) Účetním obdobím je kalendářní rok.
b) Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů
Podvojné účetnictví Nadace je vedeno externí účetní firmou REPOS SALDO s.r.o.
c) Ocenění majetku
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a jsou stanoveny ve výši daňových odpisů. Od roku 2002
u nově pořízeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uplatněny účetní odpisy vypočteny dle
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
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Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Software

4

Inventář

2–6

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech.
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují
v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Název a sídlo jiných účetních jednotek v nichž účetní jednotka drží podíl:
není
2. Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a evidované daňové nedoplatky:
nejsou
3. Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů:
nejsou
4. Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů:
nejsou
5. Dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující 5 let a výše dluhů krytých plnohodnotnou zárukou:
nejsou
6. Celková výše finančních nebo jiných závazků neuvedených v rozvaze:
nejsou
7. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2003 činil 10.
Osobní náklady k 31. 12. 2003 (v tis. Kč):
Mzdové náklady celkem
Náklady na sociální zabezpečení celkem

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly k 31. 12. 2003 vypláceny.

1 246
80
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8. Účast členů statutárních a dozorčích orgánů v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy
nebo jiné smluvní vztahy:
není
9. Výše půjček, záruk a ostatních plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (v tis. Kč):
nejsou
10. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
a) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):

Software

Pořizovací cena

Oprávky

124

-124

Pořizovací cena

Oprávky

b) Přehled dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Stroje, přístroje a zařízení

1 653

-1 398

Dopravní prostředky

1 063

-1 040

Drobný DHM

1 680

-1 680

c) Významné přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč):

Stroje a zařízení
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dopravní prostředky

Přírůstky

Úbytky

215

194

91

–

–

233

11. Pohledávky:
Nadace neevidovala významné pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2003.
12. Vlastní jmění:
a) Změny vlastního jmění
K 31. 12. 2003 bylo na vrub fondů Nadace zaúčtováno poskytnutí finančního příspěvku na financování Linky bezpečí a mládeže ve výši 3 653 tis. Kč.
b) Rozdělení zisku předchozího účetního období
Zisk roku 2002 ve výši 277 tis. Kč byl k 31. 12. 2003 převeden do nerozděleného zisku minulých let.
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13. Závazky:
K 31. 12. 2003 Nadace neevidovala závazky po lhůtě splatnosti.
14. Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky:
K 31. 12. 2003 Nadace neevidovala dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky.
15. Rezervy:
K 31. 12. 2003 nebylo třeba tvořit rezervy.
16. Výsledek hospodaření dle činností (v tis. Kč):
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

-1 283
571

17. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlevách a jejich využití (v tis. Kč):
Zdaňované příjmy z úroků z termínovaných vkladů

421

Zdaňované příjmy z reklamy

272

Nadace uplatnila úlevu ve výši 300 tis. Kč, která byla použita ke krytí nákladů z činností, jež nejsou předmětem daně.
18. Rozsah ovlivnění zisku způsoby oceňování finančního majetku:
není
19. Přehled přijatých dotací a grantů (v tis. Kč):
Grant EU - dětská práva

6 889

20. Přehled přijatých a poskytnutých darů (v tis. Kč):
Přijaté dary pro Sdružení Linka bezpečí a mládeže

15 427

Poskytnuté dary
– Sdružení Linka bezpečí a mládeže

19 080

– Granty poskytnuté z prostředků NIF

658

– Grant Děti v soudním řízení

100

– Dětské domovy

23

– Česká sekce DCI

10

– Ostatní příspěvky

29
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21. Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. nebyly k 31. 12. 2003 realizovány.
22. Přehled o hospodaření s výnosy plynoucích z uzavřené smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených
usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací (NIF):
V roce 2003 Nadace obdržela na základě výše uvedené smlouvy od Fondu národního majetku částku 4 319 tis. Kč.
K 31. 12. 2003 činila celková výše obdržených prostředků 23 608 tis. Kč. Tyto prostředky byly k 31. 3. 2003 uloženy na termínovaném účtu u Commerzbank. Termínovaný vklad byl splatný 2. 4. 2004, úroková sazba byla sjednána ve výši 2,25% p.a. a alikvotní úrok z tohoto vkladu k 31. 12. 2003 činil 383.652 Kč a byl zaúčtován do
výnosů běžného období.
Prostředky v plné výši byly v nadačním jmění Nadace k 31. 12. 2003.
Vzhledem k tomu, že úroky byly vyplaceny až 2. 4. 2004, nemohly být a nebyly k 31. 12. 2003 čerpány žádné
výnosy z obdržených prostředků, a to ani na nadační příspěvky třetím osobám ani na správu Nadace či na zvýšení
nadačního jmění.
Sestaveno dne: 9. 4. 2004
Statutární orgán účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví a za účetní závěrku:

Ing. Zuzana Baudyšová

Ing. Martin Vik
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Finanční část Výroční zprávy Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Zpráva o hospodaření Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže za rok 2003

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže získalo v roce 2003 finanční prostředky na své projekty v celkové výši
24 418 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty tyto příspěvky:
Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2003
Nadační dar Nadace Naše dítě
Příspěvky právnických osob
Ostatní příspěvky

tis. Kč.

%

19 080

78,2

977

4,0

39

0,1

Dotace MZ ČR

780

3,2

Dotace MPSV

1 085

4,4

Dotace MŠMT

600

2,5

Finanční dar Magistrátu hlavního města Prahy

100

0,4

Příspěvek Nadace Naše dítě - Děti v soudním řízení

100

0,4

Grant IGA MZ ČR

300

1,2

Grant EU Access
Grant EU - Dítě v soudním řízení
Ostatní výnosy
Celkem

56

0,2

1 272

5,2

29

0,2

24 418

100

Financování Linky bezpečí a dalších projektů probíhalo v roce 2003 plynule a nebylo nutné omezovat činnost celostátní Linky bezpečí v důsledku nedostatku finančních prostředků.
78,2 % příspěvků přijalo Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže od Nadace Naše dítě, dotace ze státního rozpočtu
a z Magistrátu hlavního města Prahy představovaly 10,5 % z přijatých příspěvků. Granty od Evropské unie na
restrukturalizaci softwaru a hardwaru Linky bezpečí a na grant Dítě v soudním řízení se podílely na celkových příspěvcích 5,4 %.
Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže ke dni 31. 12. 2003
Kč

Vstupní cena

Oprávky

Zůstatková cena

403 732

229 104

174 628

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

228 061

228 061

0

Nehmotný dlouhodobý majetek

822 800

41 880

780 920

1 454 593

499 045

955 548

Hmotný dlouhodobý majetek

Celkem

69

Hospodaření Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže za rok 2003

Výnosy
Dotace MPSV ČR

v tis. Kč
1 085

Dotace MZ ČR

780

Dotace MŠMT

600

Fin. dar Magistrátu hl. m. Prahy

100

Tržby VZP
Přijaté úroky

0
17

Fin. dar NND na provoz Linky bezpečí, Rod. linky a Linky vzkaz domů

6 966

Fin. dar NND na mzdy Linky bezpečí, Rod. linky a Linky vzkaz domů

5 600

Fin. dar NND na bezpl. volání Linky bezpečí a Linky vzkaz domů

6 513

Příspěvky od organizací - Ernst&Young - audit

38

Příspěvky na výcvik

22

Členské příspěvky

5

Výnosy Linka bezpečí a Linka vzkaz domů
Projekt IGA
Grant Access
Děti v soudním řízení
Výnosy celkem

21 726
300
58
1 645
23 729
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Náklady

v tis. Kč

Materiálové náklady

364

z toho: kancelářské potřeby a spotřeba materiálu

204

drobný hmotný a nehmotný majetek
pohonné hmoty
Spotřeba energie
Služby celkem
z toho: telefon Linka bezpečí

55
105
172
12 800
6 513

fax, telefon, poštovné - administrativní

321

účetní služby

326

opravy a údržba
cestovné
reprezentace, inzerce, reklama
z toho: bezplatné plnění - inzerce, reklama
bezplatné plnění - reprezentace

63
68
728
232
228

nájem

294

školení, kurzy

158

ostatní služby (přefakturované mzdy, poj., odpisy z nadace)
z toho: bezplatné plnění

4 329
551

Osobní náklady

6 417

z toho: mzdy kmenových zaměstnanců

2 491

dohody

2 444

sociální a zdravotní pojištění

1 482

Odpisy investičního majetku

235

Ostatní náklady

181

Daň z příjmů
Náklady na provoz
Projekt IGA
Grant Access
Práva dětí v soudním řízení
Linka vzkaz domů
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

20 169
284
5
1 529
544
22 531
1 198

Výrok auditora

Vedení Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže:
Ověřili jsme účetní závěrku Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže k 31. prosinci 2003 v souladu se zákonem
č. 254/2000 Sb., o auditorech, a s autorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR. Náš audit zahrnoval
ověření informací prokazující údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím
sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.
Vedení Sdružení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz majetku, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření
a finanční situace společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek,
závazky, vlastní kapitál a finanční situaci Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže k 31. prosinci 2003 a výsledky
jejího hospodaření za rok 2003 v souladu s se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.
Ověřili jsme také účetní závěrku Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže k 31. prosinci 2002 resp. k 31. prosinci
2001 s naše zpráva z 30. dubna 2003 resp. 15. května 2002 obsahovala výrok bez výhrad.

Ernst &Young, s.r.o.
osvědčení č. 401

Milan Slavík
auditor, osvědčení č. 708

9. dubna 2004
Praha, Česká republika
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Rozvaha

tis. Kč

1. 1. 2003

31. 12. 2003

Aktiva

2 547

3 337

A. Stálá aktiva

502

955

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

134

823

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

8

42

3. Dlouhodobý hmotný majetek

631

631

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

255

457

2 045

2 382

5. Dlouhodobý finanční majetek
B. Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek

97

48

1 948

2 333

4. Přechodné účty aktivní

1

tis. Kč

1. 1. 2003

31. 12. 2003

Pasiva

2 547

3 337

A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

632

2 519

1. Jmění

150

839

Vlastní jmění

150

Fondy
2. Hospodářský výsledek

150
689

482

Účet hospodářského výsledku

1 680
1 198

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

148

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta(-) minulých let

334

482

1 915

818

911

818

1 004

0

B. Cizí zdroje
1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní
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Výkaz zisku a ztráty

tis. Kč

Hlavní činnost

Výnosy

23 729

23 729

20

20

8

8

19 502

19 502

5

5

Úroky
Kursové zisky
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky

Hospodářská činnost

Celkem

Provozní dotace

4 194

4 194

Hospodářský výsledek před zdaněním

1 198

1 198

Náklady

22 531

22 531

Spotřeba materiálu

837

837

Spotřeba energie

191

191

Opravy a udržování

64

64

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

86

86

292

292

13 099

13 099

Mzdové náklady

5 912

5 912

Zákonné sociální pojištění

1 603

1 603

4

4

Ostatní daně a poplatky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Hospodářský výsledek po zdanění

17

17

191

191

235

235

1 198

1 198
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Příloha k účetní závěrce

I. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
a) Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže (dále jen „Sdružení”) je občanské sdružení, které vzniklo dne
13. 4. 1994 a sídlí v Praze 8, Ústavní 91/95, Česká republika, identifikační číslo 61383198. Hlavním předmětem
její činnosti je zajišťování pomoci a ochrany dětem a mladistvím v tíživých či krizových životních situacích, a to
zejména prostřednictvím celostátní telefonní Linky bezpečí a Krizového centra Linky bezpečí.
b) Vlastní jmění
Vlastní jmění Sdružení činilo k 31. 12. 2003 150 tis. Kč.
c) Členové představenstva Sdružení:
Předsedkyně představenstva: Ing. Zuzana Baudyšová
Jarmila Knight
MUDr. David Marx
Ing. Irena Šatavová
Pplk. PhDr. Alena Plšková
d) Členové dozorčí rady Sdružení:
Předseda: MUDr. Petr Krekule
Mgr. Michaela Maxová
Mgr. Eva Špačková
e) Vedoucí Linky bezpečí: Mgr. Petr Hanuš
f) Vedoucí Krizového centra: Šárka Laipoldová
g) Odborný garant Rodičovské linky: Mgr. Viktor Bosák
II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Přiložená účetní závěrka k 31. 12. 2003 byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu.
a) Účetním obdobím je kalendářní rok.
b) Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů
Podvojné účetnictví Sdružení je vedeno externí účetní firmou REPOS SALDO s.r.o.
c) Ocenění majetku
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a jsou stanoveny ve výši daňových odpisů. Od roku 2002
u nově pořízeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uplatněny účetní odpisy vypočteny dle
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
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Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Software

4

Inventář

2–6

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech.
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují
v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1. Název a sídlo jiných účetních jednotek v nichž účetní jednotka drží podíl:
není
2. Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a evidované daňové nedoplatky:
nejsou
3. Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů:
nejsou
4. Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů:
nejsou
5. Dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující 5 let a výše dluhů krytých plnohodnotnou zárukou:
nejsou
6. Celková výše finančních nebo jiných závazků neuvedených v rozvaze:
nejsou
7. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2003 činil 22 (kmenový tým včetně supervisorů). Celkový
počet zaměstnanců včetně konzultantů činil 133.
Osobní náklady k 31. 12. 2003 (v tis. Kč):
Mzdové náklady celkem

5 912

Náklady na sociální zabezpečení celkem

1 603

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly k 31. 12. 2003 vypláceny.

76

8. Účast členů statutárních a dozorčích orgánů v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy
nebo jiné smluvní vztahy:
není
9. Výše půjček, záruk a ostatních plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (v tis. Kč):
nejsou
10. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:
a) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):
Pořizovací cena

Oprávky

823

-42

Pořizovací cena

Oprávky

Software

b) Přehled dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Stroje, přístroje a zařízení

403

-229

Drobný dlouhodobý majetek

228

-228

c) Významné přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč):
Pořizovací hodnota
Software

689

K 31. 12. 2003 nedošlo k vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
11. Pohledávky:
Sdružení neevidovalo významné pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2003.
12. Vlastní jmění:
a) Změny vlastního jmění
K 31. 12. 2003 byl ve prospěch fondů Sdružení zaúčtován dar dlouhodobého nehmotného majetku (software)
ve výši 689 tis. Kč.
b) Rozdělení zisku předchozího účetního období
Zisk roku 2002 ve výši 148 tis. Kč byl k 31. 12. 2003 převeden do nerozděleného zisku minulých let.
13. Závazky:
K 31. 12. 2003 Sdružení neevidovalo závazky po lhůtě splatnosti.
14. Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky:
K 31. 12. 2003 Sdružení neevidovalo dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky.
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15. Rezervy:
K 31. 12. 2003 nebylo třeba tvořit rezervy.
16. Výsledek hospodaření dle činností:
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za účetní období činil 1 198 tis. Kč.
17. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlevách a jejich využití:
Sdružení nemělo k 31. 12. 2003 příjmy, které by byly předmětem daně.
18. Přehled přijatých dotací a grantů (v tis. Kč):
Dotace MPSV ČR

1 085

Dotace MZ ČR

780

Dotace MŠMT

600

Projekt IGA

300

Grant Access

57

Grant Děti v soudním řízení

1 272

Dotace Magistrát hlavního města Prahy

100

19. Přehled přijatých a poskytnutých darů (tis. Kč):
Přijaté dary
Nadace Naše dítě

19 080

Příspěvky právnických osob

977

Příspěvek Nadace Naše dítě

100

20. Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. nebyly k 31. 12. 2003 realizovány.
Sestaveno dne: 9. 4. 2004
Statutární orgán účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví a za účetní závěrku :

Ing. Zuzana Baudyšová

Ing. Martin Vik
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Finanční část projektu Podpora dětských práv
Zpráva o hospodaření projektu Podpora dětských práv v roce 2003

Projekt Podpora dětských práv je dvouletým projektem, který započal v květnu roku 2002 a skončil v květnu
2004. Byl financován převážně z Evropské unie (80 %) s tím, že 20 % nákladů muselo být uhrazeno domácím
sponzorem, kterým se stala společnost Johnson & Johnson.
Financování projektu v roce 2003 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Proti správnosti a účelnosti
vynakládaných prostředků nebyly vzneseny žádné námitky ze strany Evropské unie.
Přehled prostředků přidělených grantem na druhý rok činnosti projektu a nákladů vynaložených na jeho realizaci
zachycuje následující tabulka.
tis. Kč
Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti

7 803

Grant EU - celkem v druhém roce

6 292

z toho čerpání v roce 2003

5 470

zbývá k čerpání v roce 2004
Příspěvek Johnson & Johnson
Kursové zisky
Úroky

822
1 420
82
9

Náklady
Materiálové náklady (kanc. potřeby, poh. hmoty)

6 086
91

Propagační materiál

3 183

Služby

1 754

z toho: fax, telefon, poštovné

38

účetní služby

4

opravy a údržba

7

cestovné

17

reprezentace

43

inzerce

64

nájem

123

ostatní služby
Osobní náklady
Kursové ztráty
Bankovní poplatky

1 458
1 009
43
6

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace.
Naše speciální poděkování patří:
kolektivu pracovníků B.I.G. Prague za bezplatné grafické zpracování a zlom publikace,
Tiskárně Glos Semily za bezplatné vytištění publikace,
společnosti ISIFA za bezplatné poskytnutí ilustračních snímků,
Petru Horníkovi a Petru Hanušovi za bezplatné poskytnutí fotografií,
společnosti Newton I.T. a Barboře Zindelové za pomoc při zpracování výroční zprávy
a Překladatelskému servisu skřivánek za bezplatný překlad do angličtiny.
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Kontakty

Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
tel.: +420 266 727 933
fax: +420 266 727 911
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz
Sdružení Linky bezpečí dětí a mládeže
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
tel.: +420 266 727 970
fax: +420 266 727 911
e-mail: lb@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz
Projekt Podpora dětských práv
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
tel.: +420 266 727 922
fax: +420 266 727 911
e-mail: j.knight@nasedite.cz
www.detskaprava.cz
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