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ážení přátelé, posláním naší
nadace je pomáhat dětem
a dospívajícím v obtížných životních
situacích, v orientaci ve světě, který
je obklopuje a do kterého vstupují.
Informovat je o jejich právech, 
ale i povinnostech. Za 11 let naší
činnosti jsou to statisíce dětí,
kterým jsme nejenom naslouchali
v jejich nelehké situaci, 
ale i pomohli.
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Deset let pomoci dětem a mládeži pod křídly Nadace Naše dítě
Rok 2004 přinesl pro Nadaci Naše dítě klíčový moment. Linka bezpečí oslavila své desáté narozeniny
a stala se samostatnou institucí. Jak hodnotíte desetiletou etapu fungování celostátní dětské krizové linky
pod křídly Nadace Naše dítě?
Linka bezpečí dnes patří k významným celospolečensky uznávaným projektům na pomoc dětem. Udržet její
provoz při kvalitním obsazení v plném 24 hodinovém provozu se nám podařilo po celých 10 let. Jediné noční
přerušení, na deset minut, si za celou dobu existence linky vyžádal pouze přechod na nový software. Podařilo se
vybudovat i další linky pomoci – Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů a Internetovou linku.
Uplynulých 10 let proto vnímám jako období velmi činorodé, tvrdé a náročné práce. Osobně jsem ji vykonávala
velmi ráda, protože jsem za sebou viděla smysluplnou práci pro děti. Osamostatnění Linky bezpečí pro mě nebyl
jednoduchý moment, ale pevně věřím, že si povede velmi dobře i nadále. Šest milionů telefonátů na kontě
desetileté linky je důkazem, že vešla do povědomí dětí a mládeže, získala si jejich důvěru, a to je obrovský závazek.

Co vám osobně přineslo deset let ve prospěch telefonické linky na pomoc dětem?
Podařilo se nám vybudovat nestátní smysluplnou instituci, která nemá v České republice konkurenci. Je výsledkem
kooperace mezi pracovníky Nadace Naše dítě, Linky bezpečí a velké sponzorské rodiny, která nám věří a chce
nadále pomáhat dětem. Toho si velmi vážíme.
Díky desetiletým výsledkům naší činnosti jsou pracovníci Nadace Naše dítě a tým odborníků Linky bezpečí
vnímáni jako autorita nejen v České republice, ale získali jsme uznání i na mezinárodním poli. Nadace Naše dítě
je členem Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti, činnost Linky bezpečí v České
republice je pozitivně vnímána OSN při periodickém hodnocení Úmluvy o právech dítěte. O naše aktivity
a zkušenosti, které jsou dnes srovnatelné s aktivitami nestátních institucí ve vyspělých zemích EU, se zajímají
ústavní špičky České republiky, zahraniční návštěvy, významné osobnosti včetně manželek předních státníků.
Osobně vnímám i to, že jsme přispěli k posunu vědomí o týrání dětí v České republice. V předchozím režimu se
nepřipouštělo, že tento fenomén vůbec existuje, neslučoval se s morálkou socialistické společnosti. Dnes si lidé
uvědomují, že týrání není science fiction, ale tvrdá realita.

Nakolik se podle Vašeho názoru změnilo v průběhu deseti let celospolečenské klima v oblasti ochrany dětí?
V ČR je dnes otevřená medializace případů, kdy dochází k týrání a zneužívání dětí. To je velký posun. Pozitivní rovněž
je, že u nás existuje široká síť nestátních organizací zabývajících se ochranou dětí. Ochrana dětí a problematika
dětských práv však nadále zůstává v České republice velmi roztříštěna. Pravomoci a kompetence jsou stále
rozloženy mezi pět ministerstev a dále mezi státní instituce krajů a obcí. Stále chybí hlavní koordinátor ochrany dětí.
Nepodařilo se rovněž vytvořit registr týraných dětí, který by byl jednotně propojen mezi všemi odpovědnými orgány.
Změnu by si zasloužil i každoroční mechanismus podávání žádostí nestátních organizací o dotace státu. Organizace
s dlouhodobě dobrými výsledky by si zasloužily větší míru jistoty a důvěry státních orgánů.

Editorial ředitelky Nadace Naše dítě 
a zakladatelky Linky bezpečí 

Ing. Zuzany Baudyšové   
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S jakým posláním vstupuje Nadace Naše dítě do další etapy své činnosti?
Další naše pomoc je směrována na pomoc dětem týraným, zneužívaným a opuštěným. Naší snahou je, aby počet
dětí v ústavní výchově byl minimalizován a v těchto zařízeních zůstávaly jen děti, kterým vlastní rodiče nejsou
schopni zajistit základní předpoklady jejich zdravého vývoje a vzdělávání. Novu strategií nadace je rovněž pomoc
handicapovaným dětem. Tato problematika není pro nadaci novinka, individuální žádosti o pomoc postiženým
dětem jsme vyřizovali již v předchozích letech. Nyní se zaměřujeme i na podporu stacionářů, které pomáhají
rodinám pečovat o postižené děti.

Kde vidíte hlavní směry svých mezinárodních aktivit po vstupu České republiky do Evropské unie?
Nadace Naše dítě je členem Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti. Komerční zneužívání
je nový fenomén, nový patologický jev, který je třeba řešit na národní i mezinárodní úrovni. Proto chceme na tomto
poli napřít rovněž své úsilí. Další směr mezinárodních aktivit nadace spatřuji i v tom, aby ochrana dětských práv byla
začleněna do náplně některého ze stávajících komisariátů Evropského parlamentu. 
Psychické a fyzické týrání, sexuální zneužívání, šikana... Jevy, se kterými se setkává mnohem více dětí, než si
dokážeme představit. Nemohou se bránit, nevědí, komu se svěřit. Nadace Naše dítě je tu proto, aby těmto dětem
pomáhala, protože život je jako dům a dětství, to jsou základy. Musí být zpevněny láskou a pocitem bezpečí.
Usilujeme o to, aby se všechny děti mohly jednou opřít o pevné základy šťastného dětství. Proto bojujeme proti
fyzickému a psychickému týrání a podporujeme projekty na ochranu dětských práv.

Děkujeme všem, kdo nám v tom pomáháte.

Ing. Zuzana Baudyšová

Na Linku bezpečí zavolal jako první týraný chlapec
Prvním volajícím na Linku bezpečí byl 9letý týraný chlapec. Zavolal večer 31. srpna 1994, den před oficiálním
zahájením provozu linky. „Šla jsem se podívat, zda je na ráno vše připraveno, najednou zazvonil telefon. Zvedla
jsem sluchátko,“ popisuje zakladatelka Linky bezpečí Ing. Zuzana Baudyšová.
„Je to linka bezpečí? Už funguje?“ zeptal se chlapec a s pláčem se svěřil, že ho táta strašně mlátí.
„Proč tě mlátí, co se stalo?“
Než stačil hoch odpovědět ozvaly se nadávky jeho otce: „Hajzle mizerná, polož to sluchátko!“
„Chlapec zavěsil, já zůstala jako přimražená. Uvědomila jsem si, že to, do čeho se s Linkou bezpečí pouštíme,
nebude jednoduché. Čekala jsem, zda se chlapec ozve znovu. Ale telefon už ten večer nezazvonil,“ říká 
Ing. Zuzana Baudyšová.

V roce 2004 oslavila Linka bezpečí desáté narozeniny
Provoz Linky bezpečí byl zahájen 1. září 1994 v 8 hodin. „Nikdo tehdy nevěděl, co zahájení provozu přinese, zda
k nám najdou děti důvěru,“ vzpomíná Ing. Baudyšová.
Telefony začaly zvonit od rána a prvních šest konzultantů Linky bezpečí začalo po telefonu pomáhat dětem.
Za 10 let činnosti zaznamenala Linka bezpečí 6 milionů telefonátů.
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Poslání Nadace Naše dítě
Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly
v krizi a obtížných životních situacích. V roce 2004 rozšířila nadace mozaiku své činnosti o další pomoc týraným,
zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
K naplnění svých cílů založila nadace v České republice, po vzoru britské Childline, celostátní krizovou Linku bezpečí
800 155 555 určenou dětem a mládeži. Linka zahájila provoz 1. září 1994. 
V roce 1994 nadace též iniciovala a stála při založení občanského sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí dětí
a mládeže, kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí.

Hlavní projekt rozšířila nadace o osvětové a vzdělávací programy, o Rodičovskou linku 283 852 222 a Linku 
vzkaz domů 800 111 113 určenou dětem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, Internetovou linku
lb@linkabezpeci.cz i další aktivity na poli dětských práv. 

Úkol Nadace Naše dítě
Úkolem Nadace Naše dítě bylo od 1. října 1993 do 31. prosince 2004 zajišťovat veškeré finanční prostředky 
na provoz všech linek krizové intervence, vytvářet potřebné zázemí pro Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
a zajišťovat finance rovněž na další aktivity a osvětové programy.

Po deseti letech zkušeností, 1. října 2004, došlo k osamostatnění Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Sdružení
na sebe převzalo plnou odpovědnost za projekty – Linku bezpečí, Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů
a Internetovou linku. S koncem roku 2004 přešel na sdružení rovněž úkol zajišťovat veškeré nezbytné finanční
prostředky na tyto projekty s tím, že nadace zůstává i v roce 2005 hlavním sponzorem těchto projektů.

Nové projekty a cíle nadace
V závěru roku 2004 se novým projektem Nadace Naše dítě stala Skládačka na pomoc týraným, zneužívaným,
handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem s cílem finančně podporovat a spolupracovat s vybranými
humanitárními projekty na pomoc dětem v celé České republice. 

Nadace je nadále aktivní rovněž na poli dětských práv, usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České
republice, podílí se rovněž na mezinárodních programech, zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských
práv, osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy
a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.

Profil Nadace Naše dítě
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Správní rada nadace:
Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady

Ing. Daniela Sluková 
(od 1. října 2004)
členka správní rady

MUDr. Zdeněk Bašný
člen správní rady

Jarmila Knight 
(do 30. září 2004)
členka správní rady

Dozorčí rada:
Ing. Daniela Sluková 
(do 30. září 2004)
členka dozorčí rady

JUDr. Vladimír Doležal 
(od 1. října 2004)
člen dozorčí rady

JUDr. Miluše Slapničková
členka dozorčí rady

Kamil Čermák
člen dozorčí rady

Zaměstnanci nadace:
Mgr. Monika Šimůnková
právnička nadace

Mgr. Michaela Maxová
manažerka fundraisingu

Anna Žebrová
tajemnice, ekonomická agenda

Petra Kácovská
manažerka reklamy

Public Relations:
Barbora Zindelová

Patronka nadace:
Helena Vondráčková

Ředitelka nadace:
Ing. Zuzana Baudyšová
zakladatelka Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
předsedkyně představenstva Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže (do 1. října 2004)
členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a sexuálně 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)

Organizační struktura
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Telefonická krizová intervence – Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Po deset let – od roku 1994 do konce roku 2004 –  byly hlavním projektem, který Nadace Naše dítě finančně
podporovala, celostátní Linka bezpečí a další linky krizové intervence (Rodičovská linka, Linka vzkaz domů
a Internetová linka), jejichž provoz zajišťuje Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže. Nadace Naše dítě zajišťovala
potřebné finanční prostředky na provoz linek po celý rok 2004.

Linka bezpečí 800 155 555 Posláním Linky bezpečí a úkolem konzultantů Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
je pomáhat dětem s řešením obtížných až krizových situací, do kterých se dostaly a které je trápí. 

Linka bezpečí zaznamenala v roce 2004 téměř 70 000 dětských hovorů, kdy se na ni obrátily děti s konkrétním
problémem (tzv. tematické hovory). Na Linku se v případě konkrétního problému častěji obracela děvčata (75,5 %)
než chlapci (24,5 %). Téměř čtvrtina tematických hovorů se týkala lásky a partnerství, 23 % nefunkčních
rodinných vztahů. Vrstevnické vztahy byly předmětem 14 % hovorů. Téměř každé desáté dítě mělo potíže
související se školou. Osobnostní a zdravotní problémy volajících tvořily 7 % tematických hovorů, 6 % se týkalo
sexuálního zrání a soužití. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte se objevil u 5 % hovorů, 3 % se vztahovala
k šikaně a etnickým problémům. Stejný počet volajících trápily závislosti, zejména drogy a gamblerství.

Ve 117 nejzávažnějších případech kontaktovali pracovníci Linky bezpečí ostatní instituce, které mohly dětem dále
pomoci. Nejčastěji to byly orgány sociálně-právní ochrany dětí, potom azylová zařízení, Policie ČR, krizová centra,
výchovná zařízení a nemocnice. Ve většině případů získala Linka bezpečí zpětnou informaci o tom, jak bylo o dítě
postaráno.

Celkově bylo na Lince bezpečí v roce 2004 přijato 701 288 volání (tj. v průměru 58 441 volání měsíčně a 1916 volání
denně). V tomto čísle jsou zahrnuty vedle tematických hovorů, kdy se na linku obrátily děti v tíživé životní situaci
a potřebovaly pomoci s konkrétním problémem (cca 10 %), ještě volání dětí, které chtěly získat nějaké informace,
vyřizovaly vzkazy či poděkování, testovaly si funkčnost Linky bezpečí, případně i tzv. agresivní hovory. Více než
desetina dovolání na Linku bezpečí v roce 2004 připadla na vrub mlčících klientů a těch, kdo ztratili odvahu
a zavěsili telefonní sluchátko před začátkem hovoru.

Aktivity na pomoc dětem v roce 2004
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V roce 2004 zajišťovalo nepřetržitý provoz Linky bezpečí celkem 93 pracovníků.
Linka bezpečí byla uvedena do provozu 1. září 1994, za deset let svého působení se stala významným
celorepublikovým projektem. V průběhu desetileté činnost přijali speciálně vyškolení konzultanti této krizové linky
téměř 6 milionů telefonátů dětí a mládeže.

Problémy, s nimiž se děti obracely na Linku bezpečí v roce 2004:

Tematické skupiny Celkem %

Problémy s láskou a partnerstvím 16 808 24

Rodinné vztahy 16 274 23

Vrstevnické vztahy 9 802 14

Školní problémy 6 312 9

Osobnostní a zdravotní problémy 5 080 7

Problémy sexuálního zrání a soužití 4 429 6

Závislosti 2 270 3

CAN 3 506 5

Šikana, etnické a rasové problémy 2 125 3

Ostatní témata 3 609 5

Nekategorizováno 645 1

Příčiny případů, u nichž byly Linkou bezpečí v roce 2004 intervenovány jiné instituce:

Tematické skupiny Počet %

Rodinné vztahy 39 33,33

Problémy s láskou 2 1,71

Vrstevnické vztahy 0 0

Problémy sexuálního zrání 0 0

Školní problémy 1 0,85

Osobnostní a zdravotní problémy 18 15,38

Ostatní 1 0,85

CAN 51 43,59

Šikana 3 2,56

Závislosti 2 1,71

Nekategorizováno 0 0

Internetová linka lb@linkabezpeci.cz Internetová linka pomáhá dětem stejně jako telefonická krizová linka.
Prostřednictvím internetu odpovídali speciálně vyškolení konzultanti v průběhu roku 2004 na 336 dotazů dětí
a mládeže. Internetová linka byla uvedena do provozu v březnu roku 2001.

Linka vzkaz domů 800 111 113 Linka vzkaz domů je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo
z ústavního zařízení, i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohou dovolat zdarma ze všech
pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. V provozu je po celý týden, i v době svátků, od 8.00 hod. 
do 22.00 hod.

Posláním linky je pomáhat dětem řešit krizovou situaci, předat vzkaz blízkým, případně zprostředkovat umístění
v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by dítě našlo prozatímně střechu nad hlavou.

Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat
vzkaz – například, že se mohou bez obav vrátit zpátky domů. V roce 2004 přijala Linka vzkaz domů celkem 
14 415 volání, přitom 770 případů bylo velmi naléhavých. Linka vzkaz domů zahájila provoz 1. září 2003.
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Rodičovská linka 283 852 222 Rodičovská linka je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí.
Poradenství poskytuje dětský psycholog a psychoterapeut. Linka je v provozu dvakrát týdně – v pondělí 
od 13.00 hod. do 16.00 hod. a ve středu od 16.00 hod. do 19.00 hod. V den vysvědčení, kdy je o její služby zvýšený
zájem, zřizuje tato linka mimořádné provozní hodiny.

V roce 2004 řešili pracovníci Rodičovské linky celkem 365 případů, kdy se na ně obrátili rodiče, prarodiče a ostatní
příbuzní. V dalších 16 případech volající pouze mlčel. Rodičovská linka byla uvedena do provozu 2. dubna 2001.

Problémy řešené na Rodičovské lince v roce 2004:
Typ problému Počet %

Rodinné vztahy 150 41,1

Problémy s láskou 2 0,5

Problémy sexuálního zrání 2 0,5

Vrstevnické vztahy 12 3,3

Šikana, etnické problémy 11 3,0

Školní problémy 38 10,4

CAN 50 13,7

Závislosti 9 2,5

Osobnostní a zdravotní problémy 52 14,2

Ostatní 39 10,7

Neurčeno 0 0

Celkem 365 100

Skládačka 2005
V závěru roku 2004 se novým projektem Nadace Naše dítě stala Skládačka 2005 na pomoc ohroženým dětem. 
Do 30. listopadu 2004 se o finanční příspěvek mohly ucházet právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena 
na preventivní a následnou péči pro děti zneužívané, týrané, mentálně i fyzicky handicapované a děti z ohrožených
rodin.

Do projektu Skládačka 2005 se o finanční podporu přihlásilo celkem 71 občanských sdružení, asociací a dalších
nestátních institucí pomáhajících ohroženým, handicapovaným a opuštěným dětem. Všech 71 projektů v celkovém
objemu 12 009 893 Kč posuzoval ve dvoukolovém výběrovém řízení poradní sbor Nadace Naše dítě.
Seznam uchazečů byl zveřejněn na webových stránkách nadace: www.nasedite.cz.

První kolo výběrového řízení proběhlo 22. prosince 2004, kdy poradní sbor vybral 36 uchazečů o finanční podporu
nadace v celkovém objemu 4 957 830 Kč. Finálních 25 žádostí v objemu 2 451 946 Kč, jež bylo vybráno v druhém
kole výběrového řízení, bylo správní radě nadace předloženo ke schválení k 14. lednu 2005.
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Ochrana dětí a podpora dětských práv
Vedle aktivit na pomoc ohroženým dětem usiluje Nadace Naše dítě o zlepšení systému sociálně-právní ochrany
dětí v České republice a podílí se na připomínkování návrhů zákonů týkajících se oblasti ochrany dětí. Ředitelka
nadace Ing. Zuzana Baudyšová se pravidelně účastní zasedání Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR, který vládě
předkládá také nejrůznější podněty a návrhy s cílem iniciovat změny systému, upozornit na problémy v oblasti
ústavní výchovy dětí a zajistit vyšší pružnost systému náhradní rodinné péče. 

Koalice „Děti patří do rodiny“ Nadace Naše dítě je rovněž členem Koalice „Děti patří do rodiny“, která je
dobrovolným, účelovým uskupením 12 organizací usilujících o změnu a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v ČR. 

Všichni členové této koalice – Český helsinský výbor (Helena Kunstová), Fond ohrožených dětí (Marie Vodičková),
Nadace Naše dítě (Zuzana Baudyšová), Nadace pro rozvoj občanské společnosti (Hana Šilhánová), Nadační fond
Rozum a cit (Jaroslava Máliková), Sdružení pěstounských rodin (Miroslav Opatřil), Středisko náhradní rodinné péče
(Věduna Bubleová), Střep (Věra Bechyňová), Výbor dobré vůle (Milena Černá), Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity (Jiří Kovařík) – vydali dne 26. února 2004 Programové prohlášení Koalice „Děti patří do rodiny“.

Programové prohlášení Koalice „Děti patří do rodiny“ Prohlášení mapuje současný stav v oblasti systému
péče o dítě a rodinu v ČR, který netvoří jednotný funkční celek, nýbrž soustavu vzájemně nekomunikujících
subjektů (spolu s krajskými úřady je spravován pěti ministerstvy – konkrétně ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy; ministerstvem práce a sociálních věcí; ministerstvem zdravotnictví; ministerstvem vnitra
a ministerstvem spravedlnosti). 

Prohlášení zároveň navrhuje vytvořit v ČR základní podmínky pro to, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal ve vlastní
biologické rodině, aby se v ČR zvýšil podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí
a dosáhlo se zkracování doby pobytu dětí mimo vlastní rodinu, zvláště pak ve všech typech institucionální péče.
K Programovému prohlášení Koalice „Děti patří do rodiny“ se v roce 2004 připojilo dalších 119 signatářů (seznam
signatářů: http://www.detskaprava.cz/koalice/#podpora).

Setkání s předsedou Senátu v Nadaci Naše dítě Nadace Naše dítě se snaží vyvolat také otevřenou
celospolečenskou diskusi na téma narůstající kriminality dětí a mládeže. Z iniciativy ředitelky nadace Ing. Zuzany
Baudyšové se 4. října 2004 uskutečnilo setkání zástupců médií s předsedou Senátu Parlamentu ČR JUDr. Petrem
Pithartem, který je rovněž signatářem Programového prohlášení Koalice „Děti patří do rodiny“.
Diskuse se zúčastnil též Mgr. Přemysl Smrž, ředitel Dětského domova se školou sídlem v Liběchově, který je
výchovným ústavem pro chlapce do 15 let.
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Granty z Nadačního Investičního Fondu - NIF
U COMMERZBANK Praha ukládá Nadace Naše dítě od roku 2002 finanční prostředky Nadačního Investičního
Fondu (NIF), a to za velmi příznivých úrokových podmínek. 

K 31. prosinci 2004 spravovala Nadace Naše dítě z NIF celkem 33 944 000 Kč. Z těchto spravovaných prostředků
může nadace využívat na podporu humanitárních projektů a programů celkem 80 % ročního výnosu. V roce 2004
se o granty z NIF ucházelo celkem 20 projektů, v rámci grantového řízení bylo podpořeno 7 projektů celkovou
částkou 433 102 Kč.

Přehled projektů, které získaly finanční grant od Nadace Naše dítě v roce 2004:

Žadatel Projekt Udělení grantu – částka v Kč 

Farní charita Česká Lípa Školka Velryba – klub pro předškolní děti 40 102 

Diecézní charita Brno Výchovný program v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 63 000 

Rodinný dětský domov Sluníčko Dům na půli cesty Vitějovice 120 000 

Krizové centrum pro děti a rodinu 

v Jihočeském kraji Vybavení a provoz diagnosticko-terapeutické místnosti 50 000 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Jupiter 70 000 

LETNÍ DŮM Spolu o krok dále 55 000 

Husitské centrum, o.p.s. Nízkoprahový klub HUSITA a práce s dětmi a mládeží v terénu 35 000 

Celkem 433 102 

Individuální pomoc
Každoročně v rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž individuální žádosti o pomoc.
O poskytnutí finanční podpory rozhoduje vždy správní rada a ředitelka nadace. Schválené žádosti musí odpovídat
statutu nadace a jejímu účelu. V roce 2004 poskytla Nadace Naše dítě finanční dary (na pomoc jednotlivcům,
různým zařízením a společnostem) v celkové hodnotě 31 800 Kč.

Přehled finančních darů, schválených individuálních žádostí v roce 2004:

Žadatel Účel finančního příspěvku Výše příspěvku v Kč

Marcela Dworoková na zakoupení PC + faxu pro postiženého středoškoláka 5 000

Dětský domov Domino na ceny pro účastníky X. ročníku mezinárodního turnaje DD v sálové kopané 7 000

DUHA – sdružení pro volný čas dětí finanční příspěvek na prázdninový pobyt dětí z dětských domovů 5 000

Erika Ševčíková na naslouchátko pro oboustranně těžce nedoslýchavou Sandru 5 000

Zdeněk Biel na doplacení školného pro Radima a Miroslavu Bielovou 4 800

Dětský domov a Speciální škola Liptál na dovybavení rekonstruovaných prostor dětského domova 5 000

Celkem 31 800
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Pomoc dětem v dětských domovech
V rámci spolupráce s dětskými domovy se Nadace Naše dítě podílela na několika akcích. S některými domovy
udržuje nadace kontakt již řadu let.

Spolupráce s Dominem V roce 2004 poskytla nadace věcné dary pro děti z dětského domova Domino, jež
vystoupily na 10. výročí Linky bezpečí, a je nadále „osobním sponzorem“ talentovaných sourozenců Bartošových.
Dalším darem ve výši 7000 Kč byl podpořen turnaj dětí v sálové kopané.

Nadace Naše dítě pro Domino rovněž zprostředkovala v roce 2004 sponzorskou pomoc od regionálního partnera,
který začal pomáhat jednotlivým dětem i celému dětskému domovu.  

Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů V roce 2004 se nadace rovněž organizačně podílela na přehlídce
uměleckých aktivit dětí z dětských domovů z celé České republiky. „Nejmilejší koncert“, který již po několik let
pořádá Federace dětských domovů ČR, se v roce 2004 uskutečnil v Chomutově dne 29. května. 

Splněné přání pěstounské rodiny
Nadace Naše dítě se v prosinci 2004 připojila k televiznímu projektu TV Prima „Vánoční přání Hany Zagorové“,
v rámci kterého získala pěstounská rodina Emílie a Františka Smrčkových poukazy na zahraniční zájezd 
pro celou početnou pěstounskou rodinu. Manželé Emílie a František Smrčkovi z Valašského Meziříčí vychovali 
19 pěstounských a 4 vlastní děti. Na další osobní výdaje během zájezdu a kapesné pro děti věnovala nadace
celkem 50 000 Kč. Pořad vysílala TV Prima 25. prosince 2004 od 19.55 hodin.

Postižené děti v Národním divadle
Nadace Naše dítě spolu s Poštovní spořitelnou a společností Tchibo Cafe Service podpořila věcnými dárky
předvánoční operní představení pro postižené děti v Národním divadle v Praze. Tuto již tradiční kulturní akci pořádá
každoročně Klub přátel opery Národního divadla. 
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Nadace Naše dítě patronem filmu Král zlodějů Nadace Naše dítě v čele s Ing. Zuzanou Baudyšovou se v únoru
stala patronem filmu Král zlodějů režiséra Ivana Fíly, který byl do českých kin uveden v průběhu března 2004. 
K natočení filmu inspirovaly režiséra skutečné příběhy a osudy dětí zapojených do organizovaného zločinu, se
kterými se setkal v Itálii a Německu začátkem 90. let. Podle slov Ivana Fíly, obchod s dětmi z Albánie, Ruska,
bývalé Jugoslávie a Ukrajiny je evropský fenomén. „Tyto děti jsou ve všech velkoměstech – v Praze, Paříži,
Berlíně, Miláně,“ vyjádřil se režisér Ivan Fíla s tím, že komerční sexuální zneužívání, obchodování s dětmi, dětská
prostituce a dětská pornografie se staly během posledního desetiletí závažným mezinárodním problémem. 
Koprodukční česko-slovenský film Král zlodějů získal řadu ocenění – čtyři České lvy za nejlepší zvuk, kameru,
hudbu a za nejlepší mužský herecký výkon hlavního hrdiny Yashi Kultiasova. Byl v nominaci Slovenské republiky
na Oscara za nejlepší zahraniční film roku 2004, na filmovém festivalu v ruském Petrohradě získal Cenu diváků
a na 36. filmovém festivalu Oty Hofmana 2004 Křišťálový šaton získal snímek další dvě ocenění, Cenu Oty
Hofmana za nejlepší film a Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon.

Koncert na Britské ambasádě V podvečer 13. května 2004 se v prostorách britského velvyslanectví v Praze
uskutečnil tradiční koncert pro nejvýznamnější sponzory Nadace Naše dítě pořádaný pod záštitou a za osobní účasti
britské velvyslankyně paní Anne Pringle. V programu zazpívali operní árie sólisté Alžběta Poláčková a Aleš Briscein
za klavírního doprovodu Kataríny Bachmannové, skladby v ďábelském tempu přednesl houslista Pavel Šporcl 
a na závěr programu vystoupila patronka Nadace Naše dítě paní Helena Vondráčková s muzikálovým repertoárem.

Galavečer k 10. narozeninám Linky bezpečí Slavnostní večer k 10. výročí celostátní dětské krizové Linky bezpečí
se konal 15. září 2004 v restauraci CopaCabana. Galavečer zahájila slova předsedkyně představenstva Sdružení Linka
bezpečí dětí a mládeže a zároveň ředitelky Nadace Naše dítě, která Linku bezpečí po celých deset let podporovala,
Ing. Zuzany Baudyšové: „Po deseti letech úspěšné činnosti Linky bezpečí mohu s radostí konstatovat, že Linka
bezpečí překonala všechny dětské nemoci a je silnou životaschopnou institucí s dostatkem kvalifikovaných
odborníků, a může se tudíž postavit na vlastní nohy. Nadaci se tak uvolní ruce k tomu, aby se mohla ve své činnosti
plně věnovat dalším projektům ochrany dětí. Chceme i nadále pomáhat dětem, které se ne vlastní vinou dostaly 
do obtížné životní situace, kdy je často ohrožen nejenom jejich další rozvoj, ale i jejich další existence.“
V průběhu slavnostního večera vystoupil patron Linky bezpečí Daniel Hůlka, dále zazpívali Sámer Issa, talentovaný
Míra Bartoš z Dětského domova v Plzni a Sisa Sklovská. Štědří sponzoři – Český Telecom, SAZKA, TV Prima –
věnovali finanční příspěvky v podobě symbolických šeků. Večer zakončila tombola a slavnostní nakrojení
obrovského dortu ve tvaru čísla 10.

Setkání v plzeňském Dominu Děti z dětského domova Domino v Plzni připravily vánoční překvapení pro ty,
kteří jim pomáhají. Svátečního odpoledne se v prosinci 2004 zúčastnila rovněž Zuzana Baudyšová, ředitelka
Nadace Naše dítě a paní Eva Sovová, spolupracovnice nadace.
Všem přátelům, učitelům a sponzorům, kteří na pozvání dětí přišli, poděkovala ředitelka dětského domova
Domino Eva Dvořáková: „Každá kapička, která spadne do naší číše naděje, ať už je velká nebo malá, má svůj
dopad a přinese kousek radosti.“

K ulturní a společenské aktivity
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Pomoc dětem na Srí Lance V prosinci 2004 rozhodla Nadace Naše dítě o příspěvku v částce 0,5 milionu Kč 
na vybavení pediatrické mobilní jednotky na pomoc dětem postiženým katastrofou na Srí Lance. Expedici 
do Galle, kde tsunami zničila spádovou nemocnici pro oblast obývanou cca 1,5 milionem lidí, zajišťovala česká
organizace Hand for help. Půlmilionová částka umožnila částečně uhradit vybavení speciální pediatrické jednotky
nafukovacími stany k ošetření nemocných dětí. Po návratu expedice je počítáno s tím, že stany budou využity pro
další humanitární akce. Pomoc a spolupráci libereckých záchranářů s Nadací Naše dítě ocenil ministr zdravotnictví
Srí Lanky pan Nimala Siripala De Silva.

Mezinárodní setkání v Bruselu V listopadu 2004 se uskutečnilo mezinárodní zasedání představenstva
Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti v Bruselu, jehož je Nadace Naše dítě členem.
Bruselského setkání se zúčastnila Ing. Zuzana Baudyšová, členka představenstva federace.

Během tiskové konference a mezinárodního semináře byla široce diskutována problematika komerčního
sexuálního zneužívání a obchodování s dětmi, byly hledány společné postupy a možnosti mezinárodní spolupráce,
které povedou k účinné ochraně dětí.

Pod záštitou belgické královny Beatrix, švédské královny Sylvie, manželky prezidenta Francouzské republiky paní
Bernadette Chirac a manželky prezidenta Polska paní Jolanty Kwaśniewské se uskutečnil pracovní oběd, na kterém
byly hledány další společné postupy s cílem vytvořit evropskou instituci zabývající se fenoménem komerčního,
sexuálního zneužívání a obchodování s dětmi. Večer byl zakončen slavnostním galavečerem za účasti členů
královských rodin a manželek prezidentů.

AGIS Program   V říjnu 2004 se Nadace Naše dítě zapojila do mezinárodního projektu „AGIS“, pod záštitou 
a za finanční podpory Evropské komise, s úkolem zmapovat problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných
dětí v deseti nových členských státech Evropské unie.

Projekt společně iniciovaly belgická nestátní organizace Child Focus (Evropské centrum pro pohřešované
a sexuálně zneužívané děti) a Institut pro Mezinárodní studie kriminální politiky belgické Univerzity Ghent.

Vypracováním „Studie skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České
republice“ byla pověřena Mgr. Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě. Jejím úkolem bylo zmapovat, jak
jsou v ČR na státní i nestátní úrovni shromažďovány a zpracovávány údaje o pohřešovaných a sexuálně
zneužívaných dětech včetně vytváření a vedení příslušných statistik, popsat relevantní legislativní úpravu
a celkový způsob řešení této problematiky v ČR včetně spolupráce mezi státním a nestátním sektorem.

Tento projekt byl již realizován v původních 15 členských státech EU, jeho výstupem byl sborník mapující situaci
ve všech těchto státech spolu s celkovou komparativní zprávou.

Nyní se projekt rozšiřuje do nových členských států EU, přičemž jeho hlavním cílem zůstává vydefinování
charakteristik systémů jednotlivých zemí, stanovení  závěrů pro další společný postup a koordinace činnosti
s cílem vytvořit centrální evropskou instituci zabývající se výše uvedenými fenomény.

Mezinárodní aktivity

20





Značnou pozornost věnuje Nadace Naše dítě informovanosti široké veřejnosti, odborných institucí, státních
orgánů a sponzorů o všech svých aktivitách a cílech. Otevřenost a transparentnost jsou významnou součástí
budování dobrého jména a renomé nadace. 

Dlouhodobě Nadace Naše dítě spolupracuje s médii, veškeré informace o aktivitách včetně tiskových zpráv
publikuje také na webových stránkách: www.nasedite.cz

Prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, vlastních internetových stránek, reklamních a mediálních kampaní 
i na odborných konferencích upozorňuje Nadace Naše dítě rovněž na některé problémy při ochraně dětí v České
republice a na nutnost legislativních změn.

Přehled tiskových konferencí v roce 2004:

27. leden
Linka vzkaz domů a Rodičovská linka Za první čtyři měsíce své existence přijala Linka vzkaz domů 800 111 113
celkem 9551 volání, z nichž 528 (5,5 %) hovorů představovalo případy, kdy se na linku obrátily děti s konkrétním
naléhavým problémem, který potřebovaly řešit. Rodičovskou linku 283 852 222 a poradenství dětského
psychologa a psychoterapeuta telefonicky vyhledali především rodiče, kteří žijí s dítětem sami, tedy v neúplné
rodině. Nejčastěji linka poskytovala rady, jak řešit vztah mezi rodičem a dítětem.

20. květen
K Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí Za první čtyři měsíce roku 2004 bylo v ČR vyhlášeno pátrání 
po 783 dětech (od 0 do 18 let), z tohoto počtu bylo 753 dětí vypátráno a v pátrání zůstalo 30 dětí. Samostatnou
kategorii tvoří svěřenci z dětských domovů a výchovných ústavů. V této kategorii bylo za stejné období vyhlášeno
pátrání po 1855 svěřencích, vypátráno jich bylo 1611 a v pátrání tedy zůstalo 244 dětí a mladistvých.

17. červen
Vysvědčení, školní problémy a výsledky výzkumu IGA Výzkum IGA o psychickém a fyzickém týrání u české
populace proběhl v ČR v letech 2001–2003 vůbec poprvé. Vyplývá z něj, že s použitím fyzické síly bylo v dětství
„vychováváno” 83 % dotázaných, tělesné týrání přitom zažila čtvrtina respondentů. S opakovaným psychickým
týráním se setkalo 69 % dotázaných a většina (59 %) pociťuje následky psychického týrání i v dospělosti (nízké
sebevědomí, pocit méněcennosti, úzkost, deprese).

30. srpen
Linka bezpečí 10 let pod křídly Nadace Naše dítě Celostátní nepřetržitá krizová linka 800 155 555 přijala 
za deset let své existence téměř 6 milionů volání, je významnou oporou dětem, které potřebují pomoc, radu 
či informaci. Linka bezpečí po boku Nadace Naše dítě, která jí poskytovala po celou dobu finančně-administrativní
zázemí, získala status uznávané instituce nejen v rámci České republiky, ale i v mezinárodních kruzích.

Public relations aktivity v roce 2004
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Přehled reklamních a mediálních kampaní v roce 2004:

Mediální kampaň „Wanted – Hledá se...“, „Ztratila se...“
Byl unesen dětský smích. Pomozte nám ho osvobodit. Ztratila se rodičovská láska. Přispějte k jejímu nalezení.
Přispějte na pomoc dětem v krizi.

Mediální kampaň k 10. výročí Linky bezpečí
Celostátní dětská krizová linka slouží 24 hodin denně. Děti se neobejdou bez pomoci dospělých. Podpořte projekt
Linka bezpečí, pro děti je důležitá.

Telefonní kampaň „Chcete pomoci dětem?“
Vytočte telefonní číslo 900 500 105. Podržte sluchátko 1 minutu, zaplatíte 50 Kč. Podpoříte Nadaci Naše dítě,
která pomáhá ohroženým dětem!

Nový televizní klip „Komu je ubližováno.“
Komu je ubližováno, může jednou ublížit. Tomu se nedá pomoci. Nebo ano?... Nebuďme lhostejní, je možná
změna! Děkujeme sponzorům za podporu projektů. Klip oceněný Zlatou peckou 2004* (Ark Thompson, a.s., délka
60 vteřin). 

* Zlatá pecka je nonprofitní prestižní soutěž, pořádaná Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace od roku 1995.

Soutěž soustřeďuje, hodnotí a oceňuje nejlepší tvůrčí práce v oblasti reklamy a marketingové komunikace. Zlatá pecka je příležitost

k výměně profesních zkušeností, tvůrčích názorů a setkání všech profesí, které se významným způsobem podílejí na zvyšování odborné

úrovně reklamy v České republice.

Děkujeme všem médiím a jejich pracovníkům za dlouhodobou spolupráci a přízeň.
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Nadace Naše dítě financuje své aktivity a projekty zaměřené na ochranu dětí ze sponzorských příspěvků a darů
společností i občanů. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Sbírka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou Již tradiční sbírka, kterou pořádá Nadace Naše dítě ve spolupráci
s Poštovní spořitelnou ČSOB mezi klienty Poštovní spořitelny, vynesla do 31. prosince 2004 celkem 3 845 811,25 Kč.
Tato celostátní sbírka znamená významný podíl v naplňování rozpočtu nadace na projekty, které pomáhají
ohroženým, opuštěným, týraným a handicapovaným dětem.

Volvo předalo 550 tisíc korun na ochranu dětí Společnost Volvo Auto Czech a její dealeři přispívají Nadaci Naše
dítě již několik let částkou 500 Kč z každého prodaného vozu Volvo v České republice. Výsledek sbírky za rok 2004
byl jako každoročně vyhlášen na předvánočním koncertě patronky nadace paní Heleny Vondráčkové, který se konal
19. prosince 2004 na pražském Žofíně. Šek v hodnotě 550 000 Kč převzaly během večera od pana Desmonda
Mullana, generálního ředitele společnosti Volvo Auto Czech, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová
a patronka nadace Helena Vondráčková.

Kalendáře B.I.G. pomohly dětem V polovině roku 2004 vyhlásila společnost B.I.G. Prague prostřednictvím
webových stránek nadace www.nasedite.cz akci „Objednejte si kalendář na rok 2005 a podpořte Nadaci Naše dítě“.
Koupí kalendáře s portréty dětí z celého světa mohly organizace i jednotlivci přispět na pomoc opuštěným, týraným
a handicapovaným dětem. Výtěžek charitativní akce společnosti B.I.G. Prague dosáhl částky 40 000 Kč.

Trouble shots ve prospěch nadace V červenci se nadace stala patronem 1. golfového dne Diners Club
International, který se konal na hřišti GC Hluboká. V průběhu dne se uskutečnila charitativní akce „Trouble shots“
s cílenými odpaly na pevně stanovený cílový bod, během níž bylo ve prospěch Nadace Naše dítě vybráno celkem
17 800 Kč. Golfový den proběhl pod záštitou Prima TV, Diners Club International a GC Hluboká.

Červené klaunské nosy v IKEA Celý červen roku 2004 si mohli návštěvníci obchodních domů IKEA každý víkend
koupit klaunské nosy za 30 Kč, a přispět tak na provoz Linky bezpečí. Prodalo se celkem 8400 klaunských nosů 
a pro Linku bezpečí bylo vybráno celkem 252 553 Kč. Tato akce byla osvětově podpořena rozdáváním dvou tzv.
desater – „Desatera dětských práv“ a „Desatera rodičů“, které pro tuto příležitost vytiskla společnost ALBI.

Aukce vín V rámci 7. mezinárodního gastronomického veletrhu uspořádala společnost VegoPrag charitativní aukci
archivních vín, která proběhla 19. května 2004. Nadace Naše dítě obdržela od různých společností darem archivní
vína a ta se dražila ve prospěch nadace. Výnos aukce činil 105 200 Kč.

Kasičky ALBI Společnost ALBI Česká republika na své firemní společenské akci, která se konala 13. května 2004,
vybrala ve prospěch Nadace Naše dítě mezi zaměstnanci a klienty společnosti celkem 8735 Kč.

Tombola mezi krajany v Kodani U příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie bylo 29. dubna 2004
uspořádáno setkání krajanů na ambasádě v Kodani, kde proběhla tradiční česká tombola ve prospěch nadace.
Tombolu inicioval zástupce ČSA v Kodani pan Petr Přibyl ve spolupráci s velvyslankyní paní Marií Košťálovou. Výnos
sbírky ve výši 3700 dánských korun byl převeden na účet nadace.

„Halíř pro nadaci“ Počátkem roku 2004 proběhla mezi zaměstnanci společnosti ČESKÝ TELECOM v celé
republice sbírka „Halíř pro nadaci“. Byla původně koncipována jako sbírka neplatných desetníků a dvacetníků, ale
sešly se i hodnotnější mince a bankovky. Výtěžek sbírky činil 21 707,70 Kč.

Kasičky na Gymnáziu Jana Keplera V lednu 2004 předal ředitel školy Jiří Růžička Nadaci Naše dítě výtěžek sbírky
mezi žáky a zaměstnanci Gymnázia Jana Keplera v Praze. Celkem se vybralo 5053,70 Kč. Původně šlo o sbírku
neplatných desetníků a dvacetníků, ale těchto mincí se v kasičce sešlo pouze za 285,20 Kč.

Spolupráce se sponzory
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Televize Prima je rodinnou televizí, a proto je naše podpora projektů, které pomáhají dětem, logická a pochopitelná.
Jsme si plně vědomi toho, že pokud sami máme úspěch, musíme se o něj podělit s těmi, kteří měli v životě méně
štěstí. Spolupráce s Nadací Naše dítě nás velmi těší a moc si vážíme toho, že můžeme podporou jejích projektů
pomoci nejzranitelnějším a nejpotřebnějším – dětem.

Osobně bych Nadaci Naše dítě popřál, aby mohla pomáhat i nadále minimálně stejně jako doposud, a stejně tak
aby v neztenčené míře úspěšně bojovala s lidskou lhostejností. Aby se jí stále dařilo oslovovat ty, kteří mohou
poskytnout další prostředky, jež ulehčí život těm dětem, ke kterým byl osud nepříliš vstřícný. A aby se počet dětí,
které jsou opuštěné či ohrožené, stále snižoval.

Ing. Martin Dvořák  
Generální ředitel Prima TV

Slovo generálních sponzorů
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Krédo naší banky je „Nápady pro budoucnost“ („Ideen nach vorn“). Budoucnost je pro nás důležitá, a proto nám
tolik leží na srdci podpora dětí. Věříme, že peníze věnované dětem opravdu splní svůj účel.

COMMERZBANK je bankou, která staví na dlouhotrvajících vztazích, a to jak v obchodě, tak ve svém přístupu
k podpoře neziskových organizací. Jako jedna z největších bank v České republice se COMMERZBANK již 
po celou řadu let podílí na podpoře v sociální oblasti. Celková částka, kterou COMMERZBANK od roku 2002
věnovala v rámci této pomoci přímo na podporu dětí, dosahuje téměř 4 milliony Kč. Zde je pro COMMERZBANK
obzvlášť důležitá podpora Nadace Naše dítě, která se zasluhuje o ochranu a pomoc ohroženým dětem v celé
České republice. Již tradiční spolupráce s Nadací Naše dítě začala v roce 1995 a v roce 2004 byla korunována
darem ve výši 500 000 Kč.

Nadaci Naše dítě přeji uznání a úspěch v její dosavadní i budoucí práci a také stále rostoucí počet sponzorů. Všem
spolupracovníkům přeji do budoucna hodně víry a energie tolik potřebné k pokračování v jejich často nelehké práci
s neutuchajícím nasazením. 

Burghard Dallosch  
Generální ředitel COMMERZBANK Praha 
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Děkujeme všem uvedeným společnostem, institucím, sdělovacím prostředkům a soukromým osobám za jejich
spolupráci, pochopení a finanční pomoc v roce 2004. 

Nadace Naše dítě děkuje rovněž umělcům za spolupráci bez nároku na honorář a dalším soukromým osobám za
věcné dary. Naše poděkování patří i stovkám dárců, kteří zde nejsou uvedeni, a přesto podpořili Nadaci Naše dítě
a její projekty. Upřímně děkujeme!

Partner Nadace Naše dítě: ČESKÝ TELECOM, a.s.

Generální sponzoři:   COMMERZBANK Aktiengesellschaft,  pobočka Praha • Fujitsu Siemens Computers s.r.o. •
Poštovní spořitelna ČSOB, a.s. • Pražská teplárenská a.s. • SAZKA, a.s. • RWE Transgas, a.s. • Volvo Auto Czech, s.r.o.

Hlavní sponzoři: ABN AMRO Bank N.V. • Ark Thompson, a.s. • B.I.G. Prague s.r.o. • Bohemia Sekt
Českomoravská vinařská akciová společnost • BP ČR, s.r.o. • CAC LEASING, a.s. • CCS Česká společnost pro
platební karty a.s. • Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost • ČSA, a.s. • ERIKA, a.s. • Ernst &
Young ČR, s.r.o. • Eurest, spol. s r.o. • Eurotel Praha, spol. s r.o. • IKEA Česká republika, s.r.o. • Italsko – česká
obchodní a průmyslová komora • MOSER, a.s. • NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. • OCT
International s.r.o. • Pražská energetika, a.s. • Pražská plynárenská, a.s. • Procter & Gamble – Rakona, s.r.o. •
Quelle s.r.o. • RENAULT LEASING CZ, s.r.o. • Shell Czech Republic a.s. • Siemens komunikační systémy s.r.o.,
divize ICN • Středočeská energetická a.s. • Středočeská plynárenská, a.s. • ŠKODA AUTO a.s. • Tiskárna Glos
Semily, s.r.o. • VEGO PRAG, spol. s r.o.

Ostatní sponzoři:   3 M ČESKO, spol. s r.o. • A.Charouz Kladno, a.s. • ADVEAL s.r.o. • ALBI Česká republika a.s. •
ALKA HOLDING spol. s r.o. • Allianz pojišťovna, a.s. • ASPI Publishing s.r.o. • Ateliér SPEKTRUM s.r.o. •
AUTOKOMPLEX ZDENĚK MATĚJKA • berolina CZ s.r.o. • Body Basics, s.r.o. • BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
• BUFFALO Service s.r.o. • CANON CZ s.r.o. • Centrum Praha – Štěrboholy a.s. • Cukrárna Marcipánka – manželé
Semečtí • Československá obchodní banka, a. s. • DARUMA spol. s r.o. • DATART INTERNATIONAL,a.s. • DEKOM
SYSTEM, s.r.o. • DUDA World Entertainment a.s. • eBanka, a.s. • EuroCar EC s.r.o. • Fann parfumerie, s.r.o. • Ferring-
Léčiva, a.s. • Global Express a.s. • GRANÁT – družstvo umělecké výroby • Gymnázium Jana Keplera • IVAX
Pharmaceuticals s.r.o. • Jaroslav Kadlec • Karlovarské minerální vody, a. s. • KNO Česko, spol. s r.o. • Kooperativa,
pojišťovna, a.s. • L’OREAL Česká republika s.r.o. • Lexel – Electric a.s. • Lovochemie, a.s. • MAXXIUM CZECH s.r.o.
• MAKROFAKT, s.r.o. • MERO ČR, a.s. • Metrostav a.s. • MICROSOFT s.r.o. • NO+BL Praha • PACART – Ing. Martin
Pastor • Potraviny Centrum a.s. • PricewaterhouseCoopers • ProTyS, a.s. • Ing. Lažanský • Překladatelský servis
skřivánek, s.r.o. • Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o. • REDA s.r.o. • Restaurace Jáma • Restaurant Monika – manželé
Bártovi • Rodinné květinářství Klimešových • Romana Jelínková – allphoto images • RUDOLF HOMOLKA •
Severočeské doly a.s. • SPARKYS s.r.o. • Sport Kubáň • Stavby silnic a železnic, a.s. • STOCK, a.s. • Sven Car, s.r.o.
• Systemprint Drescher, spol.s r.o. • TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. • Tchibo Praha, spol. s r.o. • TNS AISA s.r.o. •
UNITEC CS a.s. – Ing. Jiří Hájek • Václav Cimburek – CIVA Trans • V.I.P. • Velvyslanectví Velké Británie • Zentiva, a.s.

Poděkování a seznam sponzorů
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Hlavní mediální partneři Nadace Naše dítě: Český rozhlas • Televize PRIMA • Country Radio

Společnosti, které nadaci bezplatně poskytly reklamní plochy: BigBoard Praha, spol. s.r.o. • RMC, s.r.o. •
JCDecaux

Média, která nadaci bezplatně poskytla inzertní plochy či odvysílala spot:   CET 21, spol. s r.o. • kino AERO
• MAFRA, a.s. Praha - deník Lidové noviny - deník Mladá fronta DNES • Měsíčník Rodiče • Nakladatel a vydavatel
Kovohutě Příbram, a.s. – Xantypa • Nakladatelství Bilance, spol. s r.o. – Účetnictví • THINK Again – pražský
měsíčník  • Victoria production – PANEL PLUS • Vydavatelství a agentura JORMA – měsíčník Co, Kdy v Praze •
Vydavatelství Axel Springer Young Mediahouse a.s. – Svět motorů – Auto TIP – Top dívky – Popcorn •
Vydavatelství BertelsmannSpringer s.r.o. – Moderní byt • Vydavatelství Burda Praha, spol. s r.o. – Svět ženy –
Katka • Vydavatelství FTV Premiéra, spol. s r.o. – Mladý svět – TV TIP Seriál • Vydavatelství Hachette Filipacchi
2000, s.r.o. – Marianne – ELLE – PREMIÉRE • Vydavatelství High Society, s.r.o. – Rodičovství • Vydavatelství
LAVETA s.r.o. – časopis Lavetka – katalog Laveta • Vydavatelství Leccos CZ, sd. p. – ADVERTIP • Vydavatelství
LOGIK s.r.o. – Listy hlavního města Prahy • Vydavatelství Medical Tribune CZ, s.r.o. – časopis Pediatrie po
promoci • Vydavatelství RINGIER ČR, a.s. – Reflex – Týdeník Televize • Vydavatelsví Springer Media CZ, s.r.o. –
Moderní byt – Vítejte DOMA • Vydavatelství Tristar-Press, s.r.o. – DONNA

Další mediální spolupráce: Televize Prima • Česká televize • Televize Nova • TV Praha • 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 • Reflex • Ring • Rodina a škola • Story • Strategie •
Šťastný Jim • Tina • Týden • Týdeník Květy • Týdeník Televize • Učitelské noviny • Večerník Praha • Vlasta •
Xantypa • Zdraví • Zdravotnické noviny

Rádia: Frekvence 1 • Evropa 2 • Impuls • FM Plus Plzeň • Děčín • City • Blaník • Limonádový Joe • Hey • Nový
Presto • Čas •  Zlín • AZ • Dragon • Hity • Orion • Apollo • Apollo 2 • VALC

Internetoví partneři: Patrik Bajer, http://www.webdelnik.cz , tvorba a aktualizace stránek • Explorer a.s. –
domény a webhosting, http://www.explorer.cz, webové a doménové služby, pořádání internetových aukcí • 
ARBOmedia, s.r.o., http://www.arbomedia.cz, bezplatné umisťování inzerce na internetu • VATERA, s.r.o.,
http://www.vatera.cz, pořádání internetových aukcí • ČESKÝ ROZHLAS Online, http://www.rozhlas.cz/deti/portal/,
bezplatné umisťování informací o nadaci a jejích projektech • Babyweb, http://www.babyweb.cz, bezplatné
umístění inzerce na stránkách

Soukromé osobnosti: Helena Vondráčková, patronka Nadace Naše dítě • Patrik Bajer • Katarína Bachmannová
• MUDr. Zdeněk Bašný • Aleš Briscein • manželé Brychtovi • Kamil Čermák • JUDr. Vladimír Doležal • Daniel
Hůlka • Sámer Issa • Mgr. Veronika Moudrá • Alžběta Poláčková • Ing. Marta Ptáčková • JUDr. Ivo Skalický • Sisa
Sklovská • Ing. Daniela Sluková • Ing. Maja Svatá • manželé Eva a Ladislav Špačkovi • Pavel Šporcl • Petr Zajíček
• Pavel Charamza • Dana Charamzova • Marek Janeček • Věra Koháková • Anna Kalosková • Helena Kotoučová
• Čeněk Kozák • Petr Levý • Dita Macháňová • Stanislav Przeczek • Alena Štepánová • Petr Svoboda • Robert
Tůma • Milada Voborníková • Lenka Vyhnánková 
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Zpráva o hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2004

Nadace Naše dítě získala v roce 2004 finanční příspěvky na své projekty v celkové výši 19 783 tis. Kč. V této části
jsou zahrnuty:

Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2004

tis. Kč %

Příspěvky od organizací 5 850 29,6

Příspěvky od Českého Telecomu 7 500 37,9

Příspěvky od soukromých osob 4 618 23,3

Ostatní výnosy 1 357 6,9

Výnosy z akcí 458 2,3

Celkem 19 783 100,0

V této částce jsou zahrnuty:

Nadační příspěvky v roce 2004

tis. Kč %

Nadační dar Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 12 460 92,5

z toho: provozní náklady Linky bezpečí 4 436 –

telefonní účty za bezplatnou Linku bezpečí 4 500 –

osobní náklady Linky bezpečí 3 524 –

Granty poskytnuté z prostředků NIF 433 3,2

Převod propagačních materiálů o.p.s. VIOD 545 4,1

Dětské domovy 17 0,1

Ostatní poskytnuté příspěvky 17 0,1

Celkem 13 472 100,0

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

Největší část poskytnutých příspěvků (92,5 %) směřovala do Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, které
provozuje celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů.

Finanční část Výroční zprávy Nadace Naše dítě
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Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě ke dni 31. prosince 2004
Kč Vstupní cena Oprávky Zůstatková cena

Hmotný dlouhodobý majetek 1 873 447 -1 731 840 141 607

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 688 905 -1 688 905 0

Nehmotný dlouhodobý majetek 124 470 -124 470 0

Celkem 3 686 822 -3 545 215 141 607

K 31. prosinci 2004 neměla Nadace Naše dítě žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2004

Výnosy tis. Kč

Přijaté příspěvky na financování provozu nadace 1 945

Výnosy z NIF 555

Přijaté úroky 381

Prodej klaunské nosy 253

Reklama 165

Přeúčtované nájemné, energie a služby SLB 160

Výnosy z dobročinných aukcí 105

Pražská teplárenská – vydražení reklamních ploch 83

Prodej investičního majetku 68

Tombola golf 17

Výnosy mimo grant z EU 3 732

Grant EU na projekt Dětská práva 1 800

Výnosy celkem 5 532
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Náklady tis. Kč

Materiálové náklady 227

z toho: kancelářské potřeby a spotřeba materiálu 62

drobný hmotný a nehmotný majetek 86

pohonné hmoty 79

Spotřeba energie 163

Služby 1 114

z toho: fax, telefon, poštovné 148

účetní služby 55

opravy a údržba 3

cestovné 20

reprezentace, inzerce, reklama 203

z toho: bezplatné plnění – inzerce, reklama 46

bezplatné plnění – reprezentace 27

nájem 241

ostatní služby (výroba tiskovin, překlady…) 444

Osobní náklady 997

z toho: mzdy zaměstnanců včetně dohod 740

sociální a zdravotní pojištění 257

Odpisy IM 55

Ostatní náklady 101

Daň z příjmů 45

Náklady na provoz 2 702

Finanční dary jiným organizacím

Převod propagačních materiálů o.p.s. VIOD 545

Finanční příspěvky NIF 405

Finanční dar dětské domovy 17

Finanční dary a příspěvky ostatní 17

Finanční dary celkem 984

Grant EU na projekt Dětská práva 1 846

Náklady celkem 5 532

Hospodářský výsledek 0

Grantová pravidla Nadace Naše dítě pro poskytování příspěvků z NIF

Cílem a účelem Nadace Naše dítě (dále jen „nadace“) 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 nebo předcházení
negativním jevům u dětí a mládeže a uvádění Úmluvy o právech dítěte do života.

2. Žadatelem o grant musí být právnická osoba.
3. Projekty musí být realizovány během jednoho roku (12 po sobě jdoucích měsících) včetně sestavení příslušného

rozpočtu. Příjemce grantu musí předložit zprávu o projektu v podobě průběžné a závěrečné zprávy (textové
i finanční).

4. Žadatel předloží spolu se žádostí originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace ne starší 
2 měsíců (v případě občanského sdružení – potvrzení ministerstva vnitra o evidenci v registru o.s., v případě
o.p.s. – výpis z rejstříku příslušného krajského soudu, v případě církevních subjektů – výpis z rejstříku
ministerstva kultury) a dále v kopii doklad upravující vnitřní poměry organizace (např. stanovy).

32



Harmonogram řízení:
1. Grantový program nadace na každý rok je vyhlašován ředitelkou nadace. Je publikován na internetových

stránkách nadace, a to vždy k 15. lednu 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 je vždy 31. března kalendářního roku (na žádosti s pozdějším

datem podání nebude brán zřetel).
4. Nadace vede evidenci všech žádostí a provede jejich formální kontrolu. Žádosti, které nesplňují formální

náležitost, jsou z dalšího řízení vyřazeny.
5. Na grant nadace neexistuje právní nárok. O jeho udělení rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení

poradního sboru nadace.
6. Ke každé přijaté žádosti se nejdříve vyjádří ředitelka nadace, která je s doporučením čí zamítnutím předává

poradnímu sboru, a to vždy k 30. dubnu 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.

8. Správní rada s konečnou platností schválí nebo zamítne poskytnutí grantů jednotlivým žadatelům.
9. Takto zamítnuté či schválené žádosti s již přesnou specifikací výše grantu a s určením, na jaký účel musí být

tento grant použit, předá správní rada zpět ředitelce nadace.
10. Nadace vyrozumí nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant písemně všechny žadatele

o závěrech správní rady. Nadace však není povinna sdělovat důvody zamítnutí žádosti.
11. Se všemi žadateli schválených projektů uzavře nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a zajistí

jeho 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 jako poskytovatel grantu si vyhrazuje právo na průběžnou kontrolu a nesplní-li příjemce grantu cíl
projektu, na který grant dostal, popř. grant použije v rozporu s účelem stanoveným smlouvou, musí příjemce
nadaci finanční prostředky vrátit.

13. Příjemce grantu je povinen předložit vyúčtování nadaci v termínu uvedeném ve smlouvě.

Žádosti o grant musí splňovat následující kritéria:
– informace o žadateli včetně aktuálního dokladu o registraci organizace v originále či ověřené kopii (viz výše);
– doklad upravující vnitřní poměry organizace (např. 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. září 2000
Schváleno správní radou Nadace Naše dítě dne 7. září 2000.
Aktualizace dne 10. ledna 2004.
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Výrok auditora

Vedení Nadace Naše dítě:
Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2004 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 2004 a výsledky jejího hospodaření 
za rok 2004 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 2003, resp. k 31. prosinci 2002 a naše zpráva 
ze 9. dubna 2004, resp. 17. dubna 2003 obsahovala výrok bez výhrad.

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

Milan Slavík
auditor, osvědčení č. 708

25. února 2005
Praha, Česká republika
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Rozvaha

tis. Kč. 1. 1. 2004 31. 12. 2004

Aktiva 52 424 65 340

A. Stálá aktiva 278 142

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 124 124

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -124 -124

3. Dlouhodobý hmotný majetek 4 396 3 562

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -4 118 -3 420

5. Dlouhodobý finanční majetek – –

B. Oběžná aktiva 52 146 65 198

1. Zásoby 926 142

2. Pohledávky 1 017 167

3. Krátkodobý finanční majetek 49 853 64 461

4. Přechodné účty aktivní 350 428

tis. Kč. 1. 1. 2004 31. 12. 2004

Pasiva 52 424 65 340

A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 50 580 64 979

1. Jmění 36 199 50 598

Vlastní jmění 23 666 34 444

Fondy 12 533 16 154

2. Hospodářský výsledek 14 381 14 381

Účet hospodářského výsledku – 0

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -712 –

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (-) minulých let 15 093 14 381

B. Cizí zdroje 1 844 361

1. Zákonné rezervy – –

2. Dlouhodobé závazky – –

3. Krátkodobé závazky 889 361

4. Bankovní výpomoci a půjčky – –

5. Přechodné účty pasivní 955 –
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2004

tis. Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Výnosy 5 072 460 5 532

Tržby z prodeje služeb 160 165 325

Úroky 86 295 381

Kurzové zisky 16 – 16

Jiné ostatní výnosy 469 – 469

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku 68 – 68

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 555 – 555

Přijaté příspěvky (dary) 1 945 – 1 945

Provozní dotace 1 773 – 1 773

Náklady 5 487 – 5 487

Spotřeba materiálu 523 – 523

Spotřeba energie 164 – 164

Opravy a udržování 85 – 85

Cestovné 31 – 31

Náklady na reprezentaci 100 – 100

Ostatní služby 1 891 – 1 891

Mzdové náklady 1 255 – 1 255

Zákonné sociální pojištění 257 – 257

Ostatní daně a poplatky 5 – 5

Kurzové ztráty 41 – 41

Jiné ostatní náklady 75 – 75

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 55 – 55

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 23 – 23

Poskytnuté členské příspěvky 982 – 982

Hospodářský výsledek před zdaněním -415 460 45

Daň z příjmů – 45 45

Hospodářský výsledek po zdanění -415 415 0
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Příloha k účetní závěrce

I. Obecné údaje
Popis účetní jednotky
a) Nadace Naše dítě (dále jen „Nadace”) vznikla dne 1. října 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.
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 k 31. 12. 2004 činilo 34 444 000 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:
Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně
Ing. Daniela Sluková
MUDr. Zdeněk Bašný

f) Členové dozorčí rady Nadace:
JUDr. Vladimír Doležal
Kamil Čermák
JUDr. Miluše Slapničková
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Přiložená účetní závěrka k 31. prosinci 2004 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 předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Předpokládaná životnost je stanoven 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. prosinci 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. prosinci 2004 činil 5 zaměstnanců.

Osobní náklady k 31. prosinci 2004
tis. Kč

Mzdové náklady celkem 1 255

Náklady na sociální zabezpečení celkem 257

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2004 nebyly vypláceny.



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 řídicích orgánů (v tis. Kč):
nejsou

10. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:

a) Přehled dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):
Pořizovací cena Oprávky

Software 124 -124

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

Stroje, přístroje a zařízení 1 653 -1 511

Dopravní prostředky 220 -220

Drobný DHM 1 689 -1 689

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

Stroje a zařízení 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 112 103

Dopravní prostředky – 843

11. Pohledávky:
Nadace neevidovala významné pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 2004.

12. Vlastní jmění:
a) Změny vlastního jmění
K 31. prosinci 2004 bylo ve prospěch fondů Nadace zaúčtováno přijetí finančních příspěvků pro poskytnutí
třetím osobám ve výši 3563 tis. Kč.
b) Rozdělení zisku / vypořádání ztráty předchozího účetního období
Ztráta roku 2003 ve výši 712 tis. Kč byla k 31. 12. 2004 proúčtována na vrub nerozděleného zisku minulých let.

13. Závazky:
K 31. prosinci 2004 Nadace neevidovala závazky po lhůtě splatnosti.

14. Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky:
K 31. prosinci 2004 Nadace neevidovala dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky.

15. Rezervy:
K 31. prosinci 2004 nebylo třeba tvořit rezervy.

16. Výsledek hospodaření dle činností (v tis. Kč):
Hlavní činnost: -415
Hospodářská činnost: 415

17. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlevách a jejich využití (v tis. Kč):
Zdaňované příjmy z úroků z termínovaných vkladů: 295
Zdaňované příjmy z reklamy: 165
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: 1 773

39



20. Přehled přijatých a poskytnutých darů:
tis. Kč

Přijaté dary pro třetí osoby 16 023

Přijaté příspěvky na financování nákladů provozní činnosti 1 945

Poskytnuté dary

– Sdružení Linka bezpečí a mládeže 12 460

– Granty poskytnuté z prostředků NIF 433

– Vratky příspěvků z prostředků NIF -28

– Převod propagačních materiálů o.p.s. VIOD 545

– Dětské domovy 17

– Ostatní příspěvky 17

21. Část přijatých darů ve výši 1945 tis. Kč byla v souladu s interní směrnicí a s přihlédnutím k dodržení
stanoveného podílu provozních nákladů nadace použita na krytí zvýšených provozních nákladů. 

21. Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. k 31. prosinci 2004:
V roce 2004 byly realizovány veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s hrubým výtěžkem 1 658 tis. Kč.

22. Přehled o hospodaření s výnosy plynoucími z uzavřené smlouvy o převodu zbývajících prostředků
určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací (NIF):
V roce 2004 Nadace obdržela na základě výše uvedené smlouvy od Fondu národního majetku částku 
10 836 tis. Kč. K 31. prosinci 2004 činila celková výše obdržených prostředků 33 944 tis. Kč. Tyto prostředky
byly k 31. 12. 2004 uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK. Termínovaný vklad byl splatný 
2. dubna 2005, úroková sazba byla sjednána ve výši 2,25 % p.a. a alikvotní úrok z tohoto vkladu k 31. 12. 2004
činil 554 620 Kč a byl zaúčtován do výnosů běžného období, včetně opravy úroku z titulu odúčtování
nesražené srážkové daně v souvislosti se změnou zákona o daních z příjmů ve výši 75 937 Kč.
Prostředky v plné výši byly v nadačním jmění Nadace k 31. 12. 2004.

Sestaveno dne: 25. února 2005

Ing. Zuzana Baudyšová Ing. Martin Vik
Statutární orgán účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví a za účetní závěrku
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Zpráva auditora o provedení auditu hospodaření s výnosy plynoucích z uzavřené smlouvy o převodu
zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory
nadací ve II. Etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. A) bod 6) zák. č. 171/91 Sb.

Vedení Nadace Naše dítě:
Provedli jsme audit hospodaření s výnosy vyplývajícími z prostředků poskytnutých Fondem národního majetku
České republiky Nadaci Naše dítě.

Vedení organizace je odpovědné za správu příspěvku a za čerpání a užití výnosů z příspěvku poskytnutého
Fondem národního majetku České republiky, za vedení účetnictví, sestavení a za informace uvedené ve výroční
zprávě. Naší odpovědností je vyjádřit názor na hospodaření s výnosy vyplývajícími z prostředků poskytnutých
Fondem národního majetku České republiky.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými
směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak,
aby auditor získal přiměřenou jistotu, zda Nadace Naše dítě splnila podmínky plynoucí z příslušných článků
smlouvy. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření podkladů. Jsme přesvědčeni, že provedený
audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

1. Uložení finančních prostředků (dále jen „Příspěvek“)
Dle smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro
účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. A) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. (dále jen
„Smlouva“) uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky (dále jen „Převodce“) na straně jedné
a Nadace Naše dítě (dále jen „Nabyvatel“) na straně druhé dne 25. února 2002. Příspěvek může být vložen pouze
do banky nebo do investiční společnosti, které mají povolení působit na území ČR. Příspěvek musí zůstat
v nadačním jmění Nabyvatele.

Ověřili jsme, že prostředky ve výši 33 944 000 Kč byly k 31. prosinci 2004 uloženy na termínovaných účtech
u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha. Termínované vklady jsou splatné 1. dubna 2005. Zároveň
jsme ověřili, že Příspěvek byl v plné výši k 31. prosinci 2004 v nadačním jmění Nabyvatele.

2. Výnos z Příspěvku
Ověřili jsme, že alikvotní úrok z výše uvedených termínovaných vkladů k 31. prosinci 2004 činil 554 620 Kč a byl
zaúčtován do výnosů běžného období. Úroková sazba z termínovaných vkladů byla sjednána v rozmezí 
od 2,03 % do 2,25 % p.a. Úroky jsou splatné k datu splatnosti termínovaných vkladů, tj. k 1. dubnu 2005.
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3. Čerpání Příspěvku
Dle Smlouvy lze pro účely nadace čerpat pouze výnosy z Příspěvku, přičemž z výnosů musí být určeno nejméně
80 % na nadační příspěvky třetí osobě a nejvíce 20 % na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění. Celý
výnos za kalendářní rok musí být užit nejpozději do konce následujícího roku.

Ověřili jsme, že k 31. prosinci 2004, vzhledem k tomu, že úroky budou bankou Nabyvateli vyplaceny až 
k 1. dubnu 2005, nemohly být a nebyly čerpány žádné výnosy z Příspěvku, a to ani na nadační příspěvky třetí
osobě ani na správu nadace či na zvýšení nadačního jmění.

Zároveň jsme ověřili, že výnosy z Příspěvku za období duben, resp. květen 2003 až duben 2004, které byly
Nabyvateli připsány 2. dubna 2004 v celkové výši 514 730,22 Kč, byly rozděleny v souladu s podmínkami 
ve Smlouvě. Do konce roku bylo rozděleno v souladu se Smlouvou celkem 433 102 Kč, zbývající část byla použita
na správu nadace.

4. Stanovisko auditora
Podle našeho názoru Nadace Naše dítě splnila k 31. prosinci 2004 ve všech významných ohledech podmínky
plynoucí ze Smlouvy.

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

Milan Slavík
auditor, osvědčení č. 708

25. února 2005
Praha, Česká republika
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Zpráva o hospodaření projektu Podpora dětských práv v roce 2004

Projekt Podpora dětských práv byl 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 2004 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Proti správnosti a účelnosti
vynakládaných prostředků nebyly vzneseny žádné námitky ze strany Evropské unie.

tis. Kč

Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti 1 800

Grant EU – celkem 1 773

z toho: čerpání v roce 2004 951

časové rozlišení z roku 2003 822

Kurzové zisky 15

Úroky 1

Pojistné plnění 11

Náklady 1 846

Materiálové náklady (kancelářské potřeby, pohonné hmoty) 55

Propagační materiál 240

Služby 993

z toho: fax, telefon, poštovné 4

účetní služby 13

opravy a údržba 81

cestovné 11

reprezentace 6

nájem 41

ostatní služby (externí poradci, výroba propagační tiskovin, audit, nájem auta) 837

Osobní náklady 515

Kurzové ztráty 36

Bankovní a jiné poplatky 7
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Poděkování sponzorům

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace.

Naše speciální poděkování patří:
Kolektivu pracovníků B.I.G. Prague a grafikovi Pavlu Rakušanovi za bezplatné grafické zpracování a zlom publikace.
Tiskárně Glos Semily za bezplatné vytištění publikace.
Za bezplatné poskytnutí ilustračních fotografií, které vznikly ve spolupráci s Nadací umění pro zdraví, 
dětmi z Dětského divadelního studia Praha 5 a fotografem Emilem Bratršovským.
Ing. Evě Sovové za pomoc při zpracování výroční zprávy.
Překladatelskému servisu skřivánek za bezplatný překlad do angličtiny.

Kontakty
Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95
Tel.: +420 266 727 933
Fax: +420 266 727 911
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz

Projekt Podpora dětských práv
Ústavní 91/95
Mob.: +420 602 394 901
e-mail: j.knight@detskaprava.cz
www.detskaprava.cz

Vydala Nadace Naše dítě v roce 2005
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ákladní údajeZ
Nadace Naše dítě
Datum založení: 1. října 1993
Právní forma: nadace

IČ: 60166754 
DIČ: CZ 60166754

Registrována: u Obvodního úřadu v Praze 8, 1. 10. 1993,
pod č. 20265/93-306-2176/601

Zapsána: u Krajského obchodního soudu 
v Praze v odd. N, vložka č. 57

Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
Sídlo nadace: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
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