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Všechny děti nemají štěstí vyrůstat v harmonické rodině a prožít zdravé
a spokojené dětství. Proto již více než 12 let pomáháme chránit
ohrožené děti a dospívající mládež, usilujeme o to, aby ubylo dětských
slz, aby se zastavilo týraní a zneužívaní dětí, aby se prolomila lidská
lhostejnost a ochrana dětských práv se stala věcí veřejnou.

Pomozte nám přikládat náplast na dětskou duši!

Maxima debetur puero reverentia
Dítě si zaslouží největší ohleduplnost
Iuvenalis
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Vážení ochránci dětí, vážení přátelé,

předkládáme Vám další roční bilanci naší práce ve prospěch ochrany dětí včetně hospodaření se svěřenými prostředky. Výsledky naší

společné práce hodnotím velmi pozitivně.

Z vašich laskavých darů a finančních příspěvků jsme v roce 2005 podpořili:

– více než 30 organizací na pomoc týraným, zneužívaným, opuštěným a handicapovaným dětem částkou 3,1 mil. Kč;

– celostátní Linku bezpečí na pomoc dětem v krizových situacích částkou 4,1 mil. Kč;

– desítky konkrétních případů ohrožených dětí v České republice částkou 1,3 mil. Kč;

– děti ze Srí Lanky postižené tsunami částkou 0,5 mil. Kč.

Celkem jsme v roce 2005 rozdělili 9 mil. Kč.

V roce 2005 jsme k 12letému výročí působení naší nadace odstartovali kampaň „Stop násilí na dětech!“. Proč jsme se rozhodli zahájit

právě tuto kampaň proti násilí na dětech?

V ČR zaznamenáváme nárůst počtu týraných a zneužívaných dětí, rovněž narůstá domácí násilí v rodinách.

Posláním kampaně „Stop násilí na dětech“ je zvýšit povědomí veřejnosti o násilí páchaném na dětech, apelovat, aby ochrana dětí před

násilím byla zodpovědností každého z nás. Cílem kampaně je snížení počtu týraných a zneužívaných dětí v České republice. Veřejnost

by neměla být lhostejná k ubližování a zneužívání dětí. Je zákonnou povinností všech dospělých občanů České republiky, aby případy

násilí na dítěti oznámili Policii ČR. 

Na mezinárodním poli se Nadace Naše dítě zapojila do dalších evropských projektů dětských práv a prevence komerčního zneužívání

dětí. Jsme velmi rádi, že výsledky naší práce umožnily být členem představenstva Evropské federace na pomoc pohřešovaným

a komerčně zneužívaným dětem a Euronetu, bruselské nestátní organizace na podporu dětských práv.

Vaše dary, finanční prostředky a široká mediální podpora rovněž pomohly zahájit každou středu činnost bezplatné Linky právní pomoci

Nadace Naše dítě na našem telefonním čísle 777 800 002.

Vážení ochránci dětí, děkujeme Vám za dosavadní podporu a důvěru. Věříme, že spolu s Vámi budeme i nadále pomáhat dětem týraným,

zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a všem ostatním ohroženým dětem v České republice.

Mimo desítky společností, které nám pomáhají, bych velmi ráda poděkovala i tisícům anonymních dárců, občanům této země, kteří nám

důvěřují a přispívají na naše aktivity pro ochranu dětí.

Můj dík patří kolegům v nadaci za činorodou spolupráci, členům správní a dozorčí rady za nezištnou činnost a patronce nadace paní

Heleně Vondráčkové za dlouholetou uměleckou a lidskou pomoc naší nadaci.

Vaše

Zuzana Baudyšová

ředitelka Nadace Naše dítě

EDITORIAL ŘEDITELKY NADACE NAŠE DÍTĚ 
ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ
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Foto _01, 02, 03 Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě
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Dítě není majetek



PŘÍBĚHY DĚTÍ, KTERÝM NADACE POMOHLA, 
A FOTOGALERIE Z AKCÍ

04_05

Příběh Jana 

Honzík se narodil předčasně, musel být kříšen. Přesná diagnóza zněla: dětská mozková obrna – kvadruparetická forma. Po narození

Honzy se jeho rodiče rozvedli a otec se o postiženého syna přestal zajímat. Matka odmítla umístit syna do ústavu a rozhodla se o něj

starat sama. Velkou oporou se Honzíkovi stal předchozí manžel matky. Sice s rodinou nežije, ale Honza ho bere za svého tátu.

Když byl v roce 1995 otevřen Denní stacionář Akord v Praze 2, Honza sem začal docházet. Stacionář navštěvuje dodnes. Zvládá poznat

a vyjmenovat čísla do 10 a počítání do 6. Píše čáry a obtahuje tvary. Umí číst písmena A, E, I, O, C, M, P, S, L, T. Jeho intelekt je nyní 

na úrovni 6letého dítěte, má částečně ochrnuty ruce a nohy a pohybuje se pomocí mechanického vozíčku. Když se v Akordu zpívají

lidové písničky, Honza zpívá s chutí a pěkně nahlas. 

Honzíkovi je nyní 28 let. V Denním stacionáři Akord je velmi spokojený. Rodina, která mu pomohla zapojit se do běžné společnosti, 

ve které je plnohodnotným členem, je pro něj hodně důležitá. 

Na podporu činnosti Denního stacionáře Akord věnovala Nadace Naše dítě v roce 2005 celkem 210 600 Kč.

Příběh statečného syna paní Terezky

Jeho táta byl zprvu úspěšný podnikatel. Rozhazoval peníze, kupoval mámě, jemu i bratrovi dárky. Pak otec zkrachoval. Začal pít, stal se

z něj agresivní notorik. Chlapec byl spolu s bratrem svědkem neustálých hádek rodičů. Urážky a fyzické napadání mámy byly na denním

pořádku. Když se snažil otce usměrnit, sklidil rány a urážky i on. S mladším bratrem se báli chodit domů, svazoval je strach, co je doma

zase čeká. Když umřela jejich babička a máma seděla v slzách, strhla se další hádka. Otec křičel, ať se máma zabije. Ta vzala do ruky

nůž a ostří projelo její paží. Přítomnost dětí, které jí přiběhly z vedlejšího pokoje na pomoc, vrátila matku do reality. Vzchopila se a na

popud svého odvážného prvorozeného syna našla odvahu i ona. Se syny utekla od tyrana do azylového domu Acorus v Praze a našla si

práci. Kus odpovědnosti na sebe převzal i statečný syn paní Terezky. Po škole začal chodit na brigády a svým výdělkem přispívat na to,

aby nepřišli o byt, ze kterého museli uprchnout.

Na pomoc dětem, které se staly obětí domácího násilí, přispěla nadace psychosociálnímu centru Acorus v Praze v roce 2005 částkou 260 100 Kč.



Příběh Nicolase z Uherského Brodu

Za handicapem malého Nicolase z Uherského Brodu byl složitý porod, další jeho vývoj zkomplikovalo krvácení do mozku. V roce

2005 prodělal operaci dolních končetin, a podle odborníků tak dostal šanci posílit svaly natolik, aby nebyl zcela upoután 

na invalidní vozík.

Doporučení znělo: pravidelným cvičením a rehabilitací pomocí přístroje motomed by se mu začala vracet síla a získal by naději

udržet se na vlastních nohou. 

O složitém příběhu malého Nicolase se Nadace Naše dítě dozvěděla 8. listopadu 2005: „Přístroj motomed, který by synovi

pomohl, nehradí pojišťovna. Nejedná se o malou částku, stojí 100 275 Kč. Z této částky nám polovinu uhradí sociální úřad. 

Na zbytek si musíme najít hodné lidi, kteří by nám chtěli pomoci. Za jakoukoliv peněžitou pomoc budeme moc vděčni. Všem, kteří

pomohou, moc děkuji!“ stálo v dopise mámy devítiletého Nicolase. 

Nadace Naše dítě oslovila v listopadu 2005 zaměstnance České konsolidační agentury v Praze, kteří se rozhodli uspořádat mezi

sebou Vánoční sbírku. Na zakoupení motomedu se podařilo získat celkem 45 134 Kč.

Příběh týrané matky a dítěte

Narodila se na Ukrajině, vystudovala pedagogickou fakultu na vysoké škole a její profesí se stala umělecká keramika. O její práci

byl zájem i v zahraničí. Rozhodla se žít v České republice a po třech letech známosti se zde poprvé provdala. Pak onemocněla,

tři roky se léčila z následků boreliózy, manžel se s ní rozvedl.

Během mezinárodního sympozia skla v Novém Boru se seznámila s dalším mužem. Jejich přátelství přerostlo v lásku, vdala se

podruhé. Po svatbě se manžel změnil – začal pít, hrát karty a prohrávat na automatech. V domácnosti začaly chybět peníze,

přišel první exekutor. Ani s narozením jejich syna se nic nezměnilo. Neměla na jídlo, manžel ji začal bít, i když držela v náručí

jejich dítě. Zažádala o rozvod a se synem se odstěhovala do azylového domu v Novém Boru. Manžel je našel a prosil, ať se vrátí.

Nechala se přemluvit. Pár měsíců se její muž snažil. Potom přišla druhá exekuce. Vzali jí všechno, i osobní věci a doklady. 

Na jídlo pro dítě žebrala na ulici. Manželovi to bylo jedno. Jejich syn přestal mluvit, začal se táty bát. Agresivita muže se

stupňovala. Na manžela musela podat trestní oznámení, hledat nový azyl. V Domově pro matky s dětmi v tísni v Liberci se její syn

začal opět smát. 

Na pomoc dětem, které musely uprchnout se svými matkami do libereckého Domova pro matky s dětmi v tísni, přispěla Nadace

Naše dítě v roce 2005 částkou 50 000 Kč.

Příběh Renaty, Verunky a Vojtíška

Paní Renata prožila šťastné dětství. Milovala hudbu a zpěv a jejími láskami byli muzikanti. Vzala si saxofonistu a po narození

chlapečka a holčičky prožívala duhově krásný svět. Po pár letech začal duhový svět nabývat stále tmavší barvy, přicházely mraky,

zatahovalo se, tekly proudy slz. Začala pro sebe a děti hledat podnájem, nenašla ale odvahu vytrhnout děti z jejich domova.

Mraků stále přibývalo a zlomené srdce ženy podlomilo její zdraví. Potřebovala lékařskou pomoc a její muž, snad ve snaze něco

napravit, ji spolu s dětmi naložil do auta a zamířil do nemocnice. Nedojeli. Čelní srážka ve 140 kilometrové rychlosti rozhodla

o jejich dalším osudu. 

Žena přežila. Vykopla dveře automobilu a vytáhla děti. Naštěstí měly jen prokousnuté rty. Muž vyšel z auta živý a ona se konečně

rozhodla. Se svými dětmi odešla do azylového domu svaté Markéty v Brně. Začala si vážit sama sebe, znát svou cenu, rozvedla

se. Získala nový byt a spolu se svými dětmi Verunkou a Vojtíškem místo pro nový začátek.

Na pomoc dětem, které z důvodů krize v rodině pobývají se svými matkami v Domově sv. Markéty v Brně, věnovala Nadace Naše

dítě v roce 2005 částku 90 000 Kč.
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Příběh dětí ze Srí Lanky postižené ničivou tsunami

Na počátku katastrofy bylo zemětřesení. Hranice dvou zemských desek naší modré planety se pohnuly, vytvořila se prasklina dlouhá

stovky kilometrů a nastal okamžik pro nezkrotný přírodní živel – ničivé tsunami. Děti ze Srí Lanky zachytily tuto apokalypsu ve svých

kresbách. Dvanáctiletá Shannel připojila slova: „26. prosince 2004 v 9.30 ráno udeřila vlna tsunami na Galle. Byla to hrozná událost.

Přílivová vlna zachytila vlak v Telwatte a mnoho lidí zemřelo. I domy byly zasaženy a zničeny. Vlny stáhly mnoho lidí – děti i dospělé.

Někteří lidé zemřeli uvězněni ve vozidlech. Lidé rychle utíkali, aby zachránili své životy. Množství stromů spadlo do moře. Další vlny přišly,

aby zničily na zemi vše, co jim vstoupilo do cesty.“

Nadace Naše dítě přispěla v roce 2005 částkou 500 000 Kč na vyslání dětské polní nemocnice na Srí Lanku.

Příběh Natálky a Míši

Desetiměsíční Natálku umístil do Klokánku v září 2003 její biologický otec. Sdělil, že její matka se o dceru už nechce starat, ať se teď

stará on. Pro dítě mu nedala žádnou výbavičku ani sunar. Byl bez bytu, bez práce a o dítě se vydržel starat tři dny. Pak na radu známých

dal dceru do Klokánku. Natálka byla bledá, podvyživená a do krve opruzená. Zprvu hodně plakala, ale postupně se zadaptovala a citově

se silně upnula na své dvě tety.

Koncem roku přibyl k Natálce i její dvouletý bratříček Michal. Matka ho svěřila prababičce, ale ta kvůli svému věku a špatnému

zdravotnímu stavu nebyla schopná se o něj starat. Oba sourozenci se poprvé setkali až v Klokánku. Míša byl zpočátku za svými

vrstevníky dost pozadu, ale své opoždění začal rychle dohánět.

Matrikový ani biologický otec nepřišli za dětmi nikdy, matka je poprvé a naposledy navštívila v lednu 2004. Natálka celou její návštěvu

proplakala, nebyla k utišení a křečovitě se držela tety. Míša si v herně hrál a o kontakt s matkou nejevil zájem. Po uplynutí půlročního

nezájmu rodičů požádal Klokánek příslušný úřad o vytipování osvojitelů, kteří by netrvali na anonymitě osvojení. Žádná rodina ale vybrána

nebyla. Soudní řízení se protahovalo jednak přesouváním spisu z jednoho pražského obvodu na druhý, jednak v důsledku řízení o popření

otcovství a o rozvod. K právnímu uvolnění došlo až po víc než ročním pobytu dětí v Klokánku. Koncem ledna 2005 byli Magistrátem 

hl. m. Prahy vybráni budoucí osvojitelé. Ihned si vzájemně padli do oka. Po několika návštěvách u nich obě děti našly nový domov.

Na pomoc dětem v Klokáncích Fondu ohrožených dětí přispěla Nadace Naše dítě v roce 2005 částkou 136 000 Kč.



Foto _01 Ing. Zuzana Baudyšová pomáhá dětem od roku 1993   Foto _02 V říjnu 2005 odstartovala Nadace Naše dítě dlouhodobou kampaň

nazvanou „Stop násilí na dětech!“   Foto _03, 04, 05 Ceny dětského bezpečí za rok 2004 udělila Nadace Naše dítě dvěma osobnostem – paní

Emílii Smrčkové z Valašského Meziříčí (vlevo) a PhDr. Věduně Bubleové z Prahy. Cenu oběma ženám předali generální ředitel Prima TV 

Ing. Martin Dvořák a ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.   Foto _06 Paní Helena Vondráčková je patronkou Nadace Naše dítě

již řadu let.   Foto _07 Slavnostního nakrojení dortu k 12letému výročí založení Nadace Naše dítě, který tradičně připravila Cukrárna Marcipánka,

se ujala patronka nadace paní Helena Vondráčková.   Foto _08 Zpěvačka Zuzana Stirská (vpravo) spolu se svým manželem, dětmi Roxanou,

Leonardem a Raphaelem a varhaníkem Jakubem Přikrylem připravili k 12. výročí založení Nadace Naše dítě umělecké vystoupení. Vlevo Ing. Eva

Sovová.   Foto _09, 10 „Stop násilí na dětech!“ – vizuály kampaně připravené ve spolupráci s agenturou JWT oslovily veřejnost v celé České

republice.   Foto _11, 12, 13 V září 2005 navštívila Ing. Zuzana Baudyšová spolu s patronkou Nadace Naše dítě paní Helenou Vondráčkovou

děti z dětského domova Domino v Plzni.   Foto _14 Charitativní koncertní turné paní Camilly Brecka s dětským hudebním tělesem Ondrášek
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proběhlo ve čtyřech městech České republiky.   Foto _15 Šek v hodnotě 500 000 Kč předal Nadaci Naše dítě doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc.,

člen představenstva SAZKY.   Foto _16 Ředitel dánské společnosti Ecco pan Michael Christensen předal Nadaci Naše dítě šek v hodnotě

55 000 Kč ze své charitativní akce nazvané Spolu pomáháme.   Foto _17 Šek v hodnotě 316 500 Kč předala Nadaci Naše dítě paní 

Mariella J. Delgado, generální ředitelka společnosti Volvo Auto Czech.   Foto _18 Společnost Inexco Argosy věnovala Nadaci Naše dítě 

100 000 Kč na ochranu ohrožených dětí.   Foto _19 Výkonná ředitelka CK Happyland Bohemia Eva Matolínová předala Nadaci Naše dítě poukaz

na zahraniční zájezd pro děti z dětského domova.   Foto _20 Mgr. Michaela Maxová a Anna Žebrová se zúčastnily mikulášského charitativního

bazaru v Pražské křižovatce.   Foto _21 Z kreseb dívek ze Srí Lanky, které zachytily ničivost tsunami, vznikl výjimečný kalendář Nadace Naše

dítě na rok 2006. Do České republiky přivezl kresby český podnikatel pan Štěpán de Wolf (vpravo).   Foto _22 Ing. Zuzana Baudyšová a pražský

primátor Pavel Bém navštívili nově otevřený Klokánek v Praze 10 – Štěrboholích. Vpravo předsedkyně Fondu ohrožených dětí JUDr. Marie

Vodičková.   Foto _23, 24 Děti, kterým jsme pomohli.
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PROFIL NADACE NAŠE DÍTĚ

Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat ohroženým dětem, které se ocitly v krizi

a obtížných životních situacích. V roce 2005 rozšířila nadace svou činnost o další pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným,

ohroženým a opuštěným dětem.

Aktivity nadace v letech 1993 – 2004

– Od 1. října 1993 do 31. prosince 2004 byla hlavním projektem Nadace Naše dítě celostátní krizová Linka bezpečí 800 155 555, určená

dětem a mládeži. Zároveň nadace iniciovala a stála při založení občanského sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí dětí

a mládeže, kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí.

– V těchto letech založila nadace v České republice rovněž Rodičovskou linku 233 852 222, Linku vzkaz domů 800 111 113, určenou

dětem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, a Internetovou linku lb@linkabezpeci.cz. 

– Úkolem Nadace Naše dítě bylo 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 Linka bezpečí, Rodičovská linka, Linka vzkaz domů a Internetová linka. S koncem roku 2004 přešel na

sdružení rovněž úkol zajišťovat veškeré nezbytné finanční prostředky na tyto projekty.

Aktivity nadace od roku 2005

– Nadace Naše dítě zůstala nadále generálním sponzorem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a na provoz linek pomáhajícím dětem

v krizových situacích poskytla v roce 2005 celkem 4,1 milionu Kč. 

– V roce 2005 rozšířila nadace svou činnost a stala se zakladatelkou projektu Skládačka na pomoc týraným, zneužívaným,

handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem s posláním finančně podporovat a spolupracovat s vybranými humanitárními projekty

na pomoc dětem v celé České republice. 

– V květnu 2005 zahájila nadace celostátní projekt Bezpečný internet dětem s cílem zvýšit povědomí dětí, rodičů a veřejnosti o rizicích,

jež přináší dětem internetová síť. 

– V říjnu 2005 odstartovala nadace dlouhodobou kampaň nazvanou „Stop násilí na dětech!“, kterou upozorňuje veřejnost na skutečnost,

že násilí páchané na dětech začíná mít v České republice rostoucí trend.  

– V listopadu 2005, v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“, zahájila nadace zkušební provoz Linky právní pomoci 777 800 002,

poskytující právní rady rodičům a dospívající mládeži.

– Nadace je nadále aktivní na poli dětských práv a je 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 České republice. 

– Nadace Naše dítě se podílí také na mezinárodních programech, zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv

a osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy a je v kontaktu s podobně

zaměřenými organizacemi.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka nadace:

Ing. Zuzana Baudyšová

– zakladatelka Nadace Naše dítě, Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a celostátní Linky bezpečí

– členka Sekce pro práva dětí Rady vlády ČR pro lidská práva

– členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti se sídlem v Bruselu

– členka představenstva společnosti EURONET se sídlem v Bruselu

– čestná členka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
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Správní rada nadace:

Ing. Marta Ptáčková

předsedkyně správní rady

Ing. Daniela Sluková

členka správní rady

PaedDr. Jaroslava Jalovecká 

(od února 2005)

členka správní rady

MUDr. Zdeněk Bašný

(do ledna 2005)

člen správní rady

Dozorčí rada:

JUDr. Vladimír Doležal

člen dozorčí rady

JUDr. Miluše Slapničková

členka dozorčí rady

Kamil Čermák

člen dozorčí rady

Public Relations:

Ing. Eva Sovová

Zaměstnanci nadace:

Mgr. Monika Šimůnková

právnička nadace

Mgr. Michaela Maxová

manažerka fundraisingu

Anna Žebrová

tajemnice, ekonomická agenda

Petra Kácovská

manažerka reklamy

Patronka nadace:

Helena Vondráčková



Dítě není zrcadlo



AKTIVITY NA POMOC DĚTEM V ROCE 2005
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Telefonická krizová intervence – Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Přestože Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže na sebe převzalo od října 2004 plnou odpovědnost za Linku bezpečí, Rodičovskou linku,

Linku vzkaz domů a Internetovou linku, Nadace Naše dítě nadále zůstala generálním sponzorem těchto projektů. V roce 2005 poskytla

nadace na chod linek pomáhajícím dětem v krizových situacích celkem 4,1 milionu Kč. 

Linka bezpečí 800 155 555

Celostátní Linka bezpečí zaznamenala v roce 2005 přes 50 000 hovorů, kdy se na ni obrátily děti a mladí lidé s konkrétním problémem,

o němž si chtěly a potřebovaly více popovídat (tzv. tematické hovory o problému). V případě konkrétního problému se na linku častěji

obracela děvčata (77 %) než chlapci (23 %). Děti a mladé lidi nejvíce trápily rodinné problémy (téměř 24 % všech tematických hovorů),

23 % hovorů se týkalo partnerských vztahů a potíží s láskou. Vrstevnické vztahy byly předmětem 17 % hovorů, což představuje nárůst

vzhledem k roku 2004 o 3 %. Téměř každé desáté volající dítě mělo potíže související se školou. S osobnostními a zdravotními problémy

se děti obracely na Linku bezpečí v 7 % tematických hovorů, v 5 % se problém týkal sexuálního zrání a soužití. Syndrom týraného

a zneužívaného dítěte (CAN) se objevil u 5 % hovorů a 3 % se vztahovala k šikaně a etnickým problémům. Stejný počet volajících trápily

závislosti, zejména drogy a kouření.

V případě 5 % tematických hovorů zařazených do kategorie syndromu týraného a zneužívaného dítěte (CAN) se jednalo celkem 

o 2 580 telefonátů, z nichž 67 % bylo možné označit jako reálné hovory.

Pracovníci Linky bezpečí se v 101 nejzávaznějších případech obraceli formou intervence na ostatní instituce. Nejčastějším důvodem

intervencí byl syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN). Kontaktovány byly orgány sociálně-právní ochrany dětí, nemocnice, Policie

České republiky, krizová centra. Ve většině případů získala Linka bezpečí od těchto institucí zpětnou informaci o situaci dítěte.

Během celého roku 2005 linka přijala 596 344 volání, v průměru 49 695 telefonátů měsíčně a 1 634 volání denně. V těchto číslech jsou

zahrnuta vedle tematických hovorů, kdy se na linku obrátily děti v tíživé životní situaci a potřebovaly pomoc s konkrétním problémem 

(cca 9 %), ještě volání dětí, které chtěly získat nějaké informace, vyřizovaly vzkazy či poděkování, testovaly si funkčnost Linky bezpečí,

případně i tzv. agresivní volání či telefonáty, kdy volající nenašel odvahu promluvit. 

V roce 2005 zajišťovalo nepřetržitý provoz Linky bezpečí celkem 89 pracovníků. Linka zahájila provoz 1. září 1994.

Internetová linka lb@linkabezpeci.cz 

Prostřednictvím elektronické pošty pomáhá Internetová linka stejně jako telefonická krizová linka. Touto formou komunikace odpovídali

speciálně vyškolení konzultanti v průběhu roku 2005 na 372 dotazů. Pracovníci projektu zaznamenali pouze 1 zneužívající e-mail. Na linku

se nejčastěji obraceli mladí lidé ve věku 14 – 18 let a dospělí. Obdobně jako v případě Linky bezpečí byly nejvíce řešeným tématem

rodinné problémy (24 %). Častěji se na linku obracela děvčata (69 %) než chlapci (26 %), v 5 % kontaktů nebylo pohlaví určeno. 

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.

Mohou se na ni obrátit i ti, kteří o tomto kroku zatím jen uvažují. Děti a mládež se na ni mohou dovolat zdarma ze všech pevných linek,

nikoliv však z mobilních telefonů. Linka je v provozu každý den od 8 do 22 hod. včetně svátků.

Hlavním posláním linky je předání vzkazu dětí, které se ocitly mimo domov a chtěly by 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. Mohou zde zanechat vzkaz – například, že se mohou

bez obav vrátit zpátky domů. 

V roce 2005 přijala Linka vzkaz domů celkem 8 822 volání, z nichž bylo zpracováno celkem 767 analýz, a přijala také 103 vzkazy

převážně od dětí pro rodiče. Příčinou více než poloviny útěků dětí a mládeže z domova byly rodinné vztahy (64 %). 

Linka vzkaz domů zahájila provoz 1. září 2003.

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 do 16 hod. a ve středu od 16 do 19 hod. V den vysvědčení zřizuje tato linka

mimořádné provozní hodiny.

V roce 2005 přijala Rodičovská linka 264 hovorů. V dalších 11 případech volající pouze mlčel a 1 volání bylo z kategorie žertů. 

Rodičovská linka byla uvedena do provozu 2. dubna 2001.

Skládačka 2005

Novým projektem Nadace Naše dítě je grantové řízení „Skládačka“, které bylo vyhlášeno koncem roku 2004 a pomáhá složit dětem šťastnější

svět. O finanční podporu se v roce 2005 ucházelo celkem 71 občanských sdružení, asociací a dalších nestátních institucí pomáhajících

ohroženým, týraným, zneužívaným, handicapovaných a opuštěným dětem. Všechny žádosti v celkovém objemu 12 009 893 Kč prošly

výběrovým řízením a 6. ledna 2005 doporučil poradní sbor nadace podpořit 25 projektů celkovou částkou 2 451 946 Kč. Finálních 25 žádostí

o finanční podporu schválila správní rada nadace 14. ledna 2005.

Novou aktivitou – „Skládačkou“ – se Nadaci Naše dítě podařilo v roce 2005 složit široké spektrum pomoci týraným, zneužívaným,

handicapovaným, opuštěným a ohroženým dětem. Pomoc směřovala například k dětem, které byly nuceny uprchnout se svou matkou

z vlastního domova. Speciální programy, které nadace podpořila v azylových domech v Praze, Liberci a Brně, umožnily dětem lépe

zvládat těžké životní trauma, které přináší domácí násilí a útěk před agresorem.



Přehled podpořených sdružení, asociací a nestátních institucí – Skládačka 2005:

Pomoc matkám v tísni a jejich dětem Kč
1. Diecézní charita BRNO, Domov sv. Markéty 90 000

2. Kolpingova rodina Praha 8, Kolpingův dům 45 000

3. ACORUS Praha 9, psychosociální centrum ACORUS 260 100

4. Oblastní charita Liberec 50 000

5. Na počátku Brno 146 908

Pomoc handicapovaným a mentálně postiženým
6. Dílny tvořivosti o.s., Praha 2 185 228

7. Občanské sdružení AKORD, Praha 2 210 600

8. Asociace pomáhající lidem s autismem, Brno 24 000

9. Diakonie ČCE – středisko v Plzni 48 900

Pomoc rodinám – rodinná asistence
10. HELP-IN, o.p.s., Bruntál 100 000

11. Občanské sdružení BILICULUM, Břeclav 85 000

12. Heřmánek, Chomutov 30 000

13. o.s. Sluneční Zahrada, Praha 3 16 000

Pomoc ohroženým dětem
14. Fond ohrožených dětí, Praha 1 70 000

Pomoc pěstounským rodinám
15. Sdružení pěstounských rodin, Brno 50 000

Pomoc handicapovaným dětem – osobní asistence
16. MIRABILIS, Praha 4 99 060

17. RYTMUS, Praha 2 100 000

18. Slezská diakonie, Český Těšín 71 000

Pomoc – právní ochrana dětí
19. Liga lidských práv, Brno 284 700

Pomoc dětem a mladým lidem v krizi
20. Klub hurá kamarád, Pardubice 40 000

21. Šance pro Tebe – Kopretina, Chrudim 60 450

22. Diakonie ČCE – středisko v Ostravě 120 000

23. Letní dům, Praha 1 47 000

Pomoc rodinám – dětem s poruchami chování
24. P – centrum, Olomouc 68 000

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin
25. Občanské sdružení MANIA, Chomutov 150 000

Celkem 2 451 946
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Granty z NIF (Nadační investiční fond)

Od roku 2002 ukládá Nadace Naše dítě finanční prostředky Nadačního investičního fondu (NIF) u COMMERZBANK Praha za velmi

příznivých úrokových podmínek. K 31. 12. 2004 spravovala Nadace Naše dítě z NIF celkem 33,9 mil. Kč. Z těchto spravovaných

prostředků mohla nadace v roce 2005 využít na podporu humanitárních projektů a programů celkem 80 % ročního výnosu. 

V roce 2005 se o granty z Nadačního investičního fondu (NIF) ucházelo celkem 59 projektů, v rámci grantového řízení bylo podpořeno 

17 projektů celkovou částkou 509 906 Kč.

Přehled projektů, které získaly finanční grant z NIF v roce 2005:

Projekt Kč
Slezská diakonie 30 000
Ráchel – zvláštní zařízení pro pěstounskou péči

Sdružení pěstounských rodin o.s. 25 000
Volnočasové akce pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Diecézní charita Brno, oblastní charita Břeclav 30 000
Domov sv. Agáty Břeclav

JITRO – Sdružení rodičů a přátel postižených dětí 98 000
Asistence zdravotně postiženým dětem s kombinovanými vadami

Charita Javorník 45 000
Školička

Oblastní charita Liberec 25 000
Domov pro matky s dětmi v tísni 

Oblastní charita Blansko 25 000
Nízkoprahové preventivní centrum Blansko

Fond ohrožených dětí 66 000
Klokánek Štěrboholy

Sdružení pro pomoc dětem s handicapy 15 000
Podpora sociálně znevýhodněných dětí ze sídliště Černý Most

NESEHNUTÍ o.s. 25 000
Aktivitou proti tísni

Farní charita Prachatice 10 000
Hra je naše práce – zřízení dětského koutku a hřiště

Diecézní charita Brno – oblastní charita Znojmo 20 000
Domov pro matky v tísni Znojmo

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, Chrudim 5 906
Klub zdravotně postižených dětí „Mumínek“

Neposeda o.s. 15 000
Otevřený klub Neposeda

Diecézní charita Brno – oblastní charita Žďár nad Sázavou 20 000
Ponorka – centrum prevence

Zdravotní klaun o.s. 40 000
Zdravotní klauni v nemocnicích

Oblastní charita Havlíčkův Brod 15 000
Léto dětem

Celkem 509 906 



Bezpečný internet dětem

Praxe potvrzuje, že internetová sít vytváří anonymní prostor pro komerční zneužívání dětí, dětskou pornografii, obchod s dětmi a násilí.

Nadace Naše dítě jako člen Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti proto zahájila v květnu 2005 v rámci

chystané kampaně „Stop násilí na dětech!“ celorepublikový projekt Bezpečný internet dětem s cílem upozornit na toto nebezpečí děti,

rodiče, veřejnost i státní úřady.

Desatero pro školáky

Prostřednictvím „Desatera bezpečného užívání internetu“ upozornila nadace žáky a učitele základních škol na možná rizika a nebezpečí

spojená s internetovou sítí. Desatero bylo ve spolupráci s Poštovní spořitelnou ČSOB otištěno na samolepky a plakáty, rozesláno

počátkem května 2005 do všech základních škol v České republice a prezentováno v médiích a na webových stránkách nadace

www.nasedite.cz. Záštitu nad projektem Bezpečný internet dětem převzala ministryně školství mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Dětské desatero pro bezpečný internet

1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!

2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou! 

3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk! 

4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi! 

5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily! 

6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů! 

7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusť webovou stránku! 

8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků! 

9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy! 

10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš! 

Safer Internet Plus

V rámci Evropské unie usiluje Nadace Naše dítě rovněž o zapojení do projektu Safer Internet Plus a zřízení první české Horké linky, která

bude přijímat informace o škodlivých internetových stránkách. Spolu s internetovými specialisty a státními institucemi chce nadace

chránit děti a odhalovat anonymitu těch, kdo šíří a nabízejí dětskou pornografii v internetové síti či jiným způsobem ohrožují děti.

Cílem programu Safer Internet Plus je podpora bezpečného užívání internetu dětmi a dále boj proti nedovolenému, nechtěnému

a škodlivému obsahu na internetu (nabídka dětské pornografie, dětská prostituce, komerční zneužívání dětí, nabídka drog dětem apod.).

Zároveň k hlavním cílům patří i zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli.
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Individuální pomoc

Každoročně vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž řadu individuálních žádostí o pomoc. Jejich schválení podléhá rozhodnutí správní rady

nadace. Vybrané žádosti musí vždy odpovídat statutu nadace a jejímu účelu. Na pomoc jednotlivým dětem, různým zařízením

a společnostem poskytla Nadace Naše dítě v roce 2005 finanční dary v celkové hodnotě 730 269 Kč. 

Žadatel Účel finančního příspěvku Kč
HAND FOR HELP vybavení Mobilní pediatrické jednotky na Srí Lance 500 000

Dětský domov Býchory Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů 80 000

Pěstounská rodina Smrčkových dovolená u moře pro 12 dětí v pěstounské péči 50 000

Ústav sociální péče Chlumín keramická pec pro postižené děti 40 269

Nguyen Thi Ha financování nemocniční léčby miminka Do Anh Tai 15 000

Grada Publishing vydání odborné publikace 10 000

DUHA – Zámeček, sdružení pro volný čas vydávání časopisu pro děti z dětských domovů Zámeček 5 000

Novotná Monika sluchadla pro sluchově postiženého Milana 5 000

Brýdlová Hana zakoupení notebooku pro postiženou Kateřinu 5 000

Bognárová Marcela dětský tábor pro Patrika a Martina 5 000

Bognárová Svatava dětský tábor pro Kateřinu a Pavla 5 000

Mancini Jitka sluchadla pro sluchově postiženou Adrianu 5 000

Fajmonovi Jaroslava a Vladimír sluchadla pro sluchově postiženou Kristýnu 5 000

Celkem 730 269

Sbírka pro miminko Do

V prosinci 2005 otevřela Nadace Naše dítě sbírkový účet na úhradu léčení malého vietnamského chlapečka Do Anh Tai z Varnsdorfu

a zároveň sama přispěla částkou 15 000 Kč. Chlapeček Do Anh Tai se narodil 26. června 2005 v šestém měsíci těhotenství matky a jeho

zdravotní stav vyžadoval intenzivní péči. Neměl však nárok na veřejné zdravotní pojištění. Proto celkové náklady za jeho léčbu ve výši

785 214 Kč požadovala mostecká nemocnice uhradit od jeho rodičů. Úhrada tak vysoké částky byla zcela mimo finanční možnosti rodiny

se třemi dětmi. Sbírka vyvolala velkou solidaritu a bude pokračovat i v roce 2006.

Pomoc dětem v dětských domovech

Spolupráce s dětskými domovy a pomoc opuštěným dětem patří k dlouhodobým aktivitám nadace. S pomocí cestovní kanceláře

Happyland Bohemia se podařilo v roce 2005 zajistit například pro 43 dětí z Dětského domova Domino týdenní zahraniční pobyt 

na Rhodosu v hodnotě 1 mil. Kč. 

Mezi deset dětských domovů rozdělila nadace na konci ledna rovněž nákupní poukázky na nákup ošacení pro děti, nábytku, elektro nebo

hraček ze sortimentu společnosti Quelle v celkové hodnotě 50 000 Kč. 

Dlouhodobě nadace podporuje také samostatnost, tvořivost a zájmovou činnost dětí, které nemají štěstí vyrůstat ve vlastní nebo náhradní

rodině.

Částkou 200 000 Kč podpořila nadace spolu se společností Středočeská energetická 14. ročník Nejmilejšího koncertu – festivalu

nejlepších zpěváků, hudebníků a tanečníků z dětských domovů z celé České republiky, kterého se v květnu pravidelně účastní přes 

250 dětí.

Pro 220 dětí z osmi dětských domovů Středočeského kraje a oblasti Prahy zároveň nadace zorganizovala v červnu 2005 kouzelnické

představení Pavla Kožíška v Divadle kouzel v Líbeznici.



Dítě není terč



KAMPAŇ „STOP NÁSILÍ NA DĚTECH!“

V říjnu 2005 zahájila Nadace Naše dítě dlouhodobou celorepublikovou kampaň nazvanou „Stop násilí na dětech!“. Cílem kampaně je

upozornit veřejnost na skutečnost, že násilí páchané na dětech začíná mít v České republice rostoucí trend.

– V roce 2004 zaznamenali sociální pracovníci 1 726 případů, kdy bylo dítě sexuálně zneužito nebo tělesně a psychicky týráno (oproti

roku 2002 nárůst o 490 případů). 

– V roce 2004 bylo sexuálně zneužito 698 dětí (oproti roku 2002 nárůst o 161 případů).

– Podle policejních zdrojů bylo v letech 2001 – 2004 znásilněno nebo pohlavně zneužito téměř 4 300 dětí. 

Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR

Rok Počet týraných dětí Počet sexuálně Celkem
(tělesné a psychické týrání) zneužitých dětí

2000 743 614 1 357 

2001 884 522 1 406 

2002 698 537 1 235 

2003 950 665 1 615 

2004 1 028 698 1 726 

2005 1 319 664 1 983 

Celkem 5 622 3 700 9 322 

* Zpracováno ze statistických údajů MPSV ČR.

Veřejnost byla oslovena televizním spotem, plakáty a inzercí se sloganem „Stop násilí na dětech!“ připravenými ve spolupráci

s agenturou JWT. Kampaň podpořily i společnosti Johnson & Johnson, BigBoard Praha, Ateliér Spektrum, JCDecaux, Europlakat, Rencar

Praha, dále FTV Prima, Česká televize a široké spektrum časopisů, novin a další řada mediálních partnerů. Symbolem kampaně se stala

„Náplast na dětskou duši“.

Ke kampani se připojila rovněž společnost URGO-MEDCOM, která se rozhodla část ročního výtěžku z prodeje vybraných náplastí Urgo

věnovat na aktivity nadace na ochranu dětí v České republice.

Kampaní „Stop násilí na dětech!“ chce Nadace Naše dítě prolomit lidskou lhostejnost a apelovat na to, aby se ochrana dětí před násilím

stala zodpovědností každého občana a patřila k prioritním hodnotám naší společnosti. 
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Cena dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005

V rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“ vyhlásila nadace v říjnu 2005 rovněž „Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce

2005“ zasvěcenou dílu prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. 

Prestižní ocenění ochránců dětí se rozhodla nadace udělit ve třech kategoriích:

– Osobnostem za celoživotní práci a mimořádné výsledky ve prospěch ohrožených dětí. 

– Osobnostem, jež svým mimořádným občanským činem přispěli k záchraně týraného nebo zneužívaného dítěte. 

– Společnostem za výraznou finanční podporu významného projektu na pomoc ohroženým dětem.

Na ocenění Zlatým srdcem 2005 mohla veřejnost nominovat osobnosti a společnosti do 15. února 2006. Záštitu nad společenským

oceněním ochránců dětí převzal MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR, a Ing. Martin Dvořák, generální ředitel 

FTV Prima.

„Ochrana dětí před násilím by se měla stát zodpovědností každého z nás. Děti jsou nejen naší budoucností, ale především jsou naší

velmi důležitou současností. Česká republika podepsala Úmluvu o právech dítěte již před dvanácti lety, řada osobností považuje ochranu

dětí za své životní a lidské poslání bez ohledu na to, zda je k tomu vybízejí právní normy. Domnívám se, že veřejné ocenění těchto

osobností by mělo být součástí hodnot naší společnosti,“ vyjádřil se MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR.

Linka právní pomoci 777 800 002

Nadace Naše dítě zahájila 23. listopadu 2005 v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“ provoz Linky právní pomoci. Každou středu 

od 14 do 18 hodin poskytují zkušení advokáti na telefonní lince 777 800 002 bezplatně právní rady rodičům a dospívající mládeži

a zprostředkovávají volajícím základní právní orientaci v problematice:

– občanského práva – v rozsahu týkajícím se práv a povinností nezletilých, 

– rodinného práva, 

– náhradní rodinné péče – pěstounské péče a osvojení, 

– sociálně-právní ochrany dětí, 

– ústavní výchovy, 

– trestněprávní problematiky týkající se nezletilých, 

– problematiky zákona o sociálním zabezpečení atd. 

Na číslo Linky právní pomoci se v průběhu listopadu a prosince 2005 obrátilo celkem 58 volajících. Nejvíce telefonátů se týkalo

problematiky rozvodu a úpravy poměrů nezletilých dětí v souvislosti s rozvodem rodičů včetně stanovení a plnění vyživovací povinnosti

k dítěti. Dále se volající nejčastěji ptali na určení či popření otcovství k dítěti, ale vyskytly se rovněž dotazy týkající se případů sexuálního

zneužívání dítěte či domácího násilí v rodině.

Linka právní pomoci je provozována ve spolupráci s Českou advokátní komorou.



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Mikulášský charitativní bazar v Pražské křižovatce 5. 12. 2005

Významné české neziskové organizace spojily své síly a na pondělí 5. prosince 2005 od 14 do 18 hodin přichystaly předvánoční

mikulášský charitativní bazar v Pražské křižovatce. Nadace Naše dítě nabízela výrobky, jejichž výtěžek přispěl na zakoupení sluchadla

pro postiženou šestiletou Kristýnku z Vysokého Mýta.

Hlavním organizátorem bazaru byla Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Křest knížky myslibořických školáků 30. 11. 2005 

Ředitelka Nadace Naše dítě a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil se 30. listopadu 2005 stali kmotry díla žáků Základní školy

v Myslibořicích. Paní Zuzana pokřtila knížku Veselé a smutné příběhy ze školních lavic ilustrovanou kresbami dětí, na které se autorsky

podílelo celkem 34 žáků ze 7. až 9. třídy. Křtu pexesa z autorské dílny 38 myslibořických dětí z 1. až 3. třídy, inspirovaných četbou knihy

Harry Potter, se ujal hejtman Miloš Vystrčil. Celý křest provázela skvělá atmosféra. Společenské události v Myslibořicích se zúčastnili také

starosta obce Josef Plaček, místostarostka Alena Hostašová a starosta Přešovic Miloš Popelka. Před křtem besedovala Zuzana

Baudyšová se školáky na téma týkající se práv dětí, práce v nadaci a jejího rodinného zázemí.

Chanson dětem ve čtyřech městech České republiky 14. – 29. 10. 2005

Nadace Naše dítě přijala nabídku zpěvačky, skladatelky a producentky paní Camilly Brecka spolupracovat na projektu Chanson dětem,

jehož posláním byla pomoc ohroženým, týraným, zneužívaným, opuštěným a handicapovaným dětem. Charitativní koncertní turné paní

Camilly Brecka s dětským hudebním tělesem Ondrášek zahájil 14. října 2005 koncert v Novém Jičíně na podporu novojičínské speciální

školy Dětské centrum pro žáky s kombinovaným vadami. Druhý koncert proběhl 15. října v Ostravě – Klimkovicích ve prospěch

ostravského Klokánku, třetí vystoupení se uskutečnilo 21. října v Příbrami na podporu příbramského Dětského domova Pepa a závěrečný

koncert 29. října v Praze se připojil ke kampani Nadace Naše dítě proti násilí páchanému na dětech. Během koncertního turné zazněla

rovněž skladba Hvězda, kterou paní Camilla Brecka zkomponovala a nazpívala pro Nadaci Naše dítě.

Slavnostní večer nadace 10. 10. 2005

Na společenském večeru nadace v prostorách restaurace CopaCabana v Praze byla 10. října 2005 oficiálně odstartována kampaň „Stop

násilí na dětech!“. Zároveň byla vyhlášena celorepubliková „Cena dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005“.

Záštitu nad kampaní a společenským oceněním ochránců dětí za rok 2005 převzal MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR.

Nad Zlatým srdcem 2005 převzal rovněž záštitu Ing. Martin Dvořák, generální ředitel FTV Prima.

Během večera byly uděleny Ceny dětského bezpečí za rok 2004 dvěma osobnostem – paní Emílii Smrčkové z Valašského Meziříčí,

předsedkyni občanského sdružení Pod křídly, a PhDr. Věduně Bubleové z Prahy, ředitelce Střediska náhradní rodinné péče. Cenu předali

generální ředitel FTV Prima Ing. Martin Dvořák a ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

V průběhu slavnostního večera vystoupila patronka nadace paní Helena Vondráčková, která spolu s ředitelkou nadace převzala z rukou

doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc., člena představenstva společnosti SAZKA, šek v hodnotě 500 000 Kč.

Dále účinkovala zpěvačka Zuzana Stirská a její děti Roxana, Leonardo a Raphael za doprovodu Jakuba Přibyla a zazpívaly rovněž

Veronika Ulrichová a Markéta Vítková – dívčí duo Pool na Pool. Večer moderovala Martina Kociánová.
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Patronka nadace paní Helena na návštěvě v Dominu 7. 9. 2005

Děti z dětského domova Domino v Plzni, který nadace podporuje již řadu let, přivítaly 7. září 2005 mezi sebou patronku Nadace Naše

dítě paní Helenu Vondráčkovou a Ing. Zuzanu Baudyšovou. Paní Helena se zajímala o zážitky, které si děti přivezly ze zahraničního

zájezdu na Rhodos, v jejich doprovodu si prohlédla pokoje dětí a cvičnou kuchyňku. Na závěr rozdávala Helena Vondráčková autogramy.

Zájezd dětí z Domina, který se uskutečnil v květnu 2005, zprostředkovala nadace a darovala jej cestovní kancelář Happyland Bohemia. 

Kouzelnické představení Pavla Kožíška pro děti 3. 6. 2005

Nadace Naše dítě, Československá obchodní banka a Divadlo kouzel připravily 1. června 2005 společný dárek dětem z dětských

domovů – kouzelnické představení Pavla Kožíška nazvané Hra kouzel a magie.

Na představení se do Líbeznice sjelo přes 220 dětí z osmi dětských domovů. Iluzionista Pavel Kožíšek se svou asistentkou Martinou

Poulíčkovou nechal děti nahlédnout do tajů některých svých kouzelnických triků. Vystoupení plné neuvěřitelných nápadů a iluzí mělo

velký úspěch, bavili se nejmenší diváci, teenageři i dospělí. Po představení čekalo na děti další překvapení v podobě drobných dárků.

Nejmilejší koncert 27. – 29. 5. 2005

Nadace Naše dítě se stala hlavním partnerem a sponzorem Nejmilejšího koncertu – národní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí

z dětských domovů z celé České republiky. V průběhu Nejmilejšího koncertu vystoupili nejlepší interpreti ve hře na hudební nástroj, ve

skupinovém a sólovém zpěvu a tanci, kteří byli vybráni na krajských přehlídkách v sedmi regionech.

14. ročník festivalu se konal v Kolíně ve dnech 27. – 29. května 2005 a zúčastnilo se ho 260 soutěžících ve věku od 6 do 24 let.

Miss World 2004 na návštěvě v nadaci 7. 4. 2005

Nejkrásnější dívka světa, dvacetiletá Peruánka Maju, občanským jménem Maria Julia Mantilla García, která se začátkem prosince 2004

stala v čínském městě San-ja Miss World 2004, navštívila 7. dubna 2005 sídlo Nadace Naše dítě. Miss World 2004 se zajímala o aktivity

nadace, problematiku ochrany dětí v České republice a o práci Linky bezpečí.



MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Ing. Zuzana Baudyšová ve dvou mezinárodních funkcích v Bruselu

Ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová byla v červnu 2005 opětovně jako představitelka nadace zvolena do dvou

mezinárodních funkcí nevládních organizací se sídlem v Bruselu.

Na další dvouleté období se Ing. Zuzana Baudyšová stala členkou představenstva Evropské federace pro pohřešované a sexuálně

zneužívané děti (www.childfocus.be) a dále členkou představenstva organizace EURONET (www.europeanchildrensnetwork.org),

sdružující evropské nevládní organizace napříč Evropou na podporu dětských práv v zemích Evropské unie.

AGIS Program

Pod záštitou a za finanční podpory Evropské komise se Nadace Naše dítě zapojila do mezinárodního projektu „AGIS“ s úkolem zmapovat

problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR. Projekt probíhal v deseti nových členských státech Evropské unie

a společně ho iniciovaly belgická nestátní organizace Child Focus (Evropské centrum pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti)

a Institut pro mezinárodní studie kriminální politiky belgické Univerzity Ghent.

„Studie skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice“, kterou vypracovala právnička

Nadace Naše dítě Mgr. Monika Šimůnková, zmapovala, 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. Dále studie zmapovala 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 hlavním cílem je definování charakteristik systémů jednotlivých

zemí, stanovení závěrů pro další společný postup a koordinace činnosti s cílem vytvořit centrální evropskou instituci zabývající se

problematikou pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí. Na základě vypracovaných studií v jednotlivých členských státech byla

vytvořena celková srovnávací studie, mapující souhrnně situaci v oblasti pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí 

ve všech státech EU.

Childoscope program

Nadace Naše dítě byla v roce 2005 v rámci programu Childoscope pověřena Evropskou federací pro pohřešované a sexuálně

zneužívané děti, aby za Českou republiku zmapovala všechny aktivní organizace, které se zabývají problematikou komerčně a sexuálně

zneužívaných a pohřešovaných dětí.

Toto mapování proběhlo ve všech zemích Evropské unie s cílem vytvořit na internetu mezinárodní seznam těchto organizací a sjednotit

aktivity a úsilí při dohledávání pohřešovaných dětí a pomoci komerčně zneužívaným dětem. Nadace Naše dítě je pro Česku republiku

hlavním koordinátorem tohoto evropského programu. (www.childoscope.cz)



Mezinárodní seminář „Dětská práva v rozšířené Evropské unii“

Dne 23. dubna 2005 proběhl v Praze seminář, který pořádala mezinárodní organizace EURONET (The European Children’s Network) 

ve spolupráci s hostitelskou organizací Nadace Naše dítě. Seminář, kterého se zúčastnila ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová,

právnička nadace Mgr. Monika Šimůnková a zástupci několika dalších zemí Evropy, se soustředil na práva dítěte nejen v kontextu

rozšířené Evropské unie a obsahu navrhované evropské ústavy, ale i v souvislosti s problémy v ochraně dětí v jednotlivých zastoupených

zemích.

EURONET je mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu. Byla založena v roce 1995 a sdružuje organizace zabývající se právy

a ochranou dítěte napříč Evropou. Jejím hlavním cílem je upozornit na práva dětí v rámci Evropské unie a zajistit dětem jejich místo,

rovnoprávné postavení i práva též v oficiálních dokumentech EU včetně Ústavy EU.

Pomoc dětem na Srí Lance

V prosinci 2004 přispěla Nadace Naše dítě částkou 0,5 milionu Kč na vyslání pediatrické mobilní jednotky na pomoc dětem postiženým

katastrofou na Srí Lance. Pomoc směřovala do Galle, kde tsunami zničila spádovou nemocnici pro oblast obývanou cca 1,5 milionu lidí.

Půlmilionový dar umožnil částečně uhradit vybavení speciální pediatrické jednotky nafukovacími stany k ošetření nemocných dětí. 

První členové humanitární pomoci, kterou zajišťovala organizace Hand for Help, odletěli do zničeného města Galle už 11. ledna 2005.

V české polní nemocnici bylo ošetřeno téměř 5 000 pacientů, zdravotníci a záchranáři se starali o sedm táborů s dětmi a dospělými 

bez přístřeší a šest vesnic s 1 400 rodinami.

Pomoc ocenil ministr zdravotnictví Srí Lanky pan Nimala Siripala De Silva.
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Dítě není hračka



PR AKTIVITY V ROCE 2005
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Významnou součástí budování dobrého jména a renomé Nadace Naše dítě je široká informovanost veřejnosti, státních a odborných

institucí a sponzorů o všech aktivitách a projektech nadace ve prospěch ochrany dětí.

Na počátku roku 2005 byly vytvořeny nové webové stránky www.nasedite.cz, na kterých může veřejnost průběžně sledovat činnost

nadace, aktuální dění, tiskové zprávy a další servis informací týkajících se ochrany ohrožených dětí, nových projektů Nadace Naše dítě

a činnosti nadace v oblasti mezinárodní spolupráce. Zveřejněny jsou zde rovněž výroční zprávy od roku 2002 a publikace popisující

činnost nadace od jejího založení.

Dále jsou na webových stránkách Nadace Naše dítě prezentovány společnosti a osobnosti, jež svými dary a finančními prostředky

přispěly na ochranu dětí v České republice, a mediální a reklamní partneři nadace.

V závěru roku 2005 byla zprovozněna také anglická verze webových stránek včetně prezentace výročních zpráv nadace od roku 2002. 

Tiskové konference v roce 2005:

22. listopadu: Zahájení činnosti Linky právní pomoci Nadace Naše dítě. 

6. října: Odstartování kampaně „Stop násilí na dětech!“ a vyhlášení nominace na prestižní ocenění ochránců dětí – Zlaté srdce 2005. 

18. května: Prezentace Studie skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice

a představení nového projektu Bezpečný internet dětem. 

8. února: Skládačka 2005 – nové spektrum pomoci ohroženým dětem. 

Spot a vizuály kampaně „Stop násilí na dětech!“

Ve spolupráci s reklamní agenturou JWT byla vytvořena série plakátů zaměřených proti násilí na dětech a natočen nový televizní spot

„Deštník“. Od října 2005 začala nadace oslovovat veřejnost v celé České republice prostřednictvím plakátů, citilightů, bigboardů

a inzerce v tisku.

Spot kampaně „Deštník“ bude po úspěšném výběrovém řízení zařazen do vysílání veřejnoprávní České televize od ledna 2006.

Videoprezentace aktivit nadace v roce 2004 – 2005

S činností Nadace Naše dítě se může veřejnost seznámit prostřednictvím 12minutové videoprezentace, která je uvedena na webových

stránkách www.nasedite.cz.

Výroční zpráva nadace za rok 2004 na 18. příčce Czech Top 100

Informační otevřenost včetně přehledu auditovaných finančních ukazatelů prezentuje nadace ve výroční zprávě v tištěné formě 

a na svých internetových stránkách. Kvalitu výročních zpráv nadace potvrzuje opakované ocenění v prestižní soutěži Czech Top 100.

Výroční zpráva Nadace Naše dítě za rok 2004 se v celkovém pořadí 100 nejlepších výročních zpráv roku zařadila na 18. místo.

Nadace Naše dítě děkuje všem médiím a jejich pracovníkům za dlouhodobou spolupráci a přízeň.



SPOLUPRÁCE SE SPONZORY

Předvánoční sbírka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou 31. 12. 2005

Nadace Naše dítě ve spolupráci s Poštovní spořitelnou ČSOB pořádá již několik let sbírku mezi klienty Poštovní spořitelny. Tato celostátní

sbírka znamená významný podíl v naplňování rozpočtu nadace na projekty, které pomáhají týraným, zneužívaným, ohroženým,

opuštěným a handicapovaným dětem. Do 31. prosince 2005 vynesla sbírka celkem 3 430 233 Kč.

Marek Attila Janeček věnoval 100 000 Kč 30. 12. 2005

Společnost OCT International s.r.o. a její prezident pan Marek Attila Janeček podporují aktivity nadace na ochranu ohrožených dětí již

řadu let. V průběhu tradičního vánočního večera bojovníků Muaythai, který se konal 30. prosince 2005 ve velkém sále pražské Lucerny,

převzala Ing. Zuzana Baudyšová z rukou pana Janečka šek v hodnotě 100 000 Kč na ochranu týraných, zneužívaných,

handicapovaných a opuštěných dětí.

Ve vánočním klání bojovníků Muaythai v Praze se utkali reprezentanti z České republiky, Slovenska, Thajska a Německa.

Volvo for life předalo 316 500 Kč na ochranu dětí 18. 12. 2005

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 2005 byl jako každoročně vyhlášen na předvánočním koncertu patronky nadace paní Heleny

Vondráčkové, který se konal 18. prosince 2005 na pražském Žofíně. Šek v hodnotě 316 500 Kč převzala během večera od paní Marielly

J. Delgado, generální ředitelky společnosti Volvo Auto Czech, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová a patronka nadace paní

Helena Vondráčková. Před koncertem měli diváci příležitost prohlédnout si dva vystavené luxusní vozy značky Volvo.

Prodejem bezpečných vozů Volvo v České republice přispěli na ochranu dětí autorizovaní dealeři Volva Auto Czech, s.r.o.: A.Charouz

Kladno, Centrum Praha Štěrboholy, Dekom Systém, Rudolf Homolka, Svencar.

Inexco Argosy předalo nadaci 100 000 Kč 18. 12. 2005

Společnost Inexco Argosy věnovala Nadaci Naše dítě 100 000 Kč na ochranu ohrožených dětí. Symbolický šek s touto částkou, která

byla připsána na konto nadace, předala 18. prosince 2005 na pražském Žofíně manželka majitele společnosti Michaela K. Becka.

Vánoční dar na pomoc postiženému Nicolasovi 15. 12. 2005

Na doporučení Nadace Naše dítě se zaměstnanci České konsolidační agentury v Praze rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku na pomoc

postiženému devítiletému Nicolasovi. Nicolas z Uherského Brodu a jeho maminka paní Irena převzali 15. prosince 2005 z rukou

generálního ředitele České konsolidační agentury Ing. Zdeňka Čápa finanční dar ve výši 45 134 Kč na zakoupení rehabilitačního přístroje

motomed.

Za handicapem malého Nicolase z Uherského Brodu je předčasný porod, další jeho vývoj zkomplikovalo krvácení do mozku. V roce 2005

prodělal operaci dolních končetin a podle odborníků má nyní šanci posílit svaly natolik, aby nebyl zcela upoután na invalidní vozík.



Jsou okamžiky, kdy naše pomoc překračuje hranice 15. 11. 2005

Společnost B.I.G. Prague ve spolupráci s Nadací Naše dítě připravila na rok 2006 výjimečný kalendář s autentickými kresbami dětí 

ze Srí Lanky nazvaný „Jsou okamžiky, kdy naše pomoc překračuje hranice“. Kalendář zakoupilo celkem 15 společností a výtěžek z prodeje

činil 55 000 Kč. Část získaných finančních prostředků z prodeje kalendářů ve výši 1 025 USD se nadace rozhodla věnovat stacionáři pro

postižené děti PRITHIPURA HOME na Srí Lance, zbývající část výtěžku byla použita na pomoc ohroženým dětem v České republice.

Do České republiky přivezl dětské kresby ze Srí Lanky český podnikatel pan Štěpán de Wolf. Obrázky dětí zachycující ničivost

a nezkrotnost tsunami vznikly jako poděkování českým lidem za pomoc jejich postižené zemi. 

Náramková akce pro kampaň nadace 29. – 31. 8. 2005

Nadace Naše dítě se zapojila jako jedna z deseti neziskových organizací do akce COOLHELP. Koupí růžového náramku mohli lidé

podpořit podzimní kampaň Nadace Naše dítě nazvanou „Stop násilí na dětech!“.

Náramková akce probíhala od 29. srpna 2005. Růžové náramky Nadace Naše dítě se prodávaly ve dnech 29. – 31. srpna 2005 před

pobočkami Československé obchodní banky. Ve prospěch kampaně proti násilí na dětech se podařilo získat celkem 47 011 Kč.

Spolu pomáháme ohroženým dětem 10. 7. 2005

Dne 1. června 2005 vyhlásil u příležitosti Mezinárodního dne dětí přední dánský prodejce obuvi, společnost Ecco, akci „Spolu pomáháme“,

jejíž výtěžek dosáhl celkem 55 000 Kč. 

Z každého prodaného páru obuvi značky Ecco se tato společnost zavázala věnovat Nadaci Naše dítě na ochranu dětí 50 Kč. Akce, jež

probíhala po celý červen, se setkala s velkým zájmem zákazníků. Dar převzala 8. července 2005 ředitelka nadace Ing. Zuzana

Baudyšová od ředitele společnosti Ecco pana Michaela Christensena.

Ústav získal keramickou pec 20. 6. 2005

Pro Ústav sociální péče v Chlumíně na Mělnicku zakoupila Nadace Naše dítě z daru Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové

komory pec na vypalování keramiky za 40 000 Kč. V týdenním stacionáři v Chlumíně žije kolem dvaceti těžce postižených dětí, které

nelze zapojit do obvyklého života. Ústav zároveň začal spolupracovat s místním výtvarníkem, který učí vychovatelky a děti, jak s hlínou

i pecí zacházet. 

Pec by tak mohla napomoci ústavu i při získávání financí z prodeje výrobků, které děti ve stacionáři samy vytvoří. 
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Nadace Naše dítě na veletrhu FOR KIDS 26. – 29. 5. 2005

V rámci 1. ročníku dětského veletrhu FOR KIDS, který uspořádala společnost ABF, a.s., v Pražském veletržním areálu Letňany ve dnech

26. – 29. května 2005, proběhla prezentace aktivit Nadace Naše dítě. 

Pod patronací nadace a společnosti ABF, a.s., se zde uskutečnila rovněž výtvarná soutěž dětí z dětského domova Domino v Plzni a dětí

z azylového domu Acorus v Praze na téma „Namaluj své největší přání“. Přehlídku vybraných soutěžních kreseb bylo možné zhlédnout

v Dětské galerii letňanského veletržního areálu. 

Happyland Bohemia věnoval zahraniční zájezd pro děti 15. 2. 2005

Na společenském večeru cestovní kanceláře Happyland Bohemia, který se konal v únoru v Obecním domě, převzala ředitelka Nadace

Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová spolu s patronkou nadace paní Helenou Vondráčkovou dar v podobě 50 poukazů na týdenní

zahraniční pobyt na Rhodosu. Symbolický šek předala nadaci výkonná ředitelka CK Happyland Bohemia paní Eva Matolínová. 

V rámci dlouhodobé spolupráce se nadace rozhodla věnovat zájezd dětem z dětského domova Domino v Plzni. Zahraničního pobytu 

se v květnu 2005 zúčastnilo celkem 43 plzeňských dětí v doprovodu 7 dospělých vychovatelek.

COMMERZBANK Praha – generální sponzor Nadace Naše dítě 8. 2. 2005

Společnost COMMERZBANK patří již řadu let k hlavním partnerům Nadace Naše dítě. V průběhu dlouholeté spolupráce přispívala banka

nadaci na ochranu ohrožených dětí pravidelně ročně částkou 50 000 až 60 000 Kč. V závěru roku 2004, kdy tato společnost věnovala na

ochranu dětí 500 000 Kč, se spolupráce prohloubila a COMMERZBANK Praha se stala generálním partnerem nadace. 

Finanční dar banky přispěl v roce 2005 na podporu projektu Skládačka 2005.

Poukázky pro dětské domovy od společnosti Quelle 31. 1. 2005

Společnost Quelle darovala Nadaci Naše dítě nákupní poukázky pro děti z dětských domovů v České republice. Poukázky v celkové

hodnotě 50 000 Kč nadace rozdělila mezi deset dětských domovů na konci ledna 2005. Z nabídky společnosti Quelle si tak dětské

domovy mohly vybrat ošacení pro děti, dále nábytek, elektropřístroje nebo hračky.



Dítě není hromosvod
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SLOVO GENERÁLNÍCH SPONZORŮ

„Podpora Nadace Naše dítě pro nás znamená možnost vyjádřit svou odpovědnost vůči společnosti, v níž žijeme a podnikáme. Jakkoli 

to zní otřepaně, opravdu věřím tomu, že naše budoucnost je v našich dětech. A podobně jako v bankovnictví musíme i v „nebankovním“

životě myslet do budoucnosti a nežít jen dneškem. Proto si pokládáme za čest to, že můžeme podporovat Nadaci Naše dítě, která

usnadňuje nelehkou životní situaci mnohým dětem.“

Ing. Vlasta Dolanská

výkonná ředitelka, Poštovní spořitelna ČSOB

„Naše společnost, CCS Česká společnost pro platební karty, a.s., již 6 let finančně podporuje a spolupracuje s Nadací Naše dítě. Jsem

velice rád, že se můžeme touto cestou podílet na pomoci dětem v obtížných a krizových životních situacích a pomáhat tak všem týraným,

zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. K tomuto dlouhodobému partnerství nás motivovalo nejen zaměření

nadace, ale také výrazné úspěchy jejího snažení i neustálé rozšiřování poskytovaných služeb, které se dnes díky Lince právní pomoci

nezaměřují jen na naše potomky. Hřeje mě u srdce, že i díky podpoře společnosti CCS se mají děti v naší zemi o něco lépe, a přeji

Nadaci Naše dítě i všem dětem, které vyhledají její pomoc, mnoho sil do dalšího snažení.“

Petr Beneš

obchodní ředitel, CCS Česká společnost pro platební karty, a.s.

„Vzájemné pochopení potřeby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem je jedním z hlavních faktorů úspěchu společnosti Volvo

ve všech zemích, kde působíme.

Již mnoho let rozvíjíme strategii dětského bezpečí. Dotýká se jak užití aut naší značky, tak i všech činitelů, které je třeba zvažovat

s ohledem na bezpečnost dětí a těhotných žen v automobilech. Tyto myšlenky dětského bezpečí se snaží Volvo šířit a prosazovat rovněž

na seminářích v různých zemích světa.

Volvo ČR poskytuje Nadaci Naše dítě příspěvek z každého prodaného auta. Cílem pomoci je ochrana dětských práv, ochrana dětství

a práce pro lepší životní podmínky dětí v České republice. Jsme hrdi, že podporujeme aktivity nadace a podílíme se na společenské

odpovědnosti při ochraně dětí.“

Mariella J. Delgado

generální ředitelka, Volvo Auto Czech s.r.o. 
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PODĚKOVÁNÍ A SEZNAM SPONZORŮ

Děkujeme všem uvedeným společnostem, sdělovacím prostředkům a také stovkám občanů za jejich spolupráci, pochopení a finanční

pomoc Nadaci Naše dítě a jejím projektům v roce 2005.

Poděkování patří i umělcům za spolupráci bez nároku na honorář, dalším soukromým osobám za věcné dary a stovkám dárců, kteří zde

nejsou uvedeni, a přesto podpořili Nadaci Naše dítě a její projekty na ochranu dětí.

Upřímně všem děkujeme!

Generální sponzoři

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha • Happyland Bohemia s.r.o. • JWT Prague • NEWTON INFORMATION

TECHNOLOGY, s.r.o. • OCT International s.r.o. • Poštovní spořitelna ČSOB, a. s. • SAZKA, a.s. • Volvo Auto Czech, s.r.o. • Západočeská

energetika, a.s.

Hlavní sponzoři

ATELIER SPEKTRUM s.r.o. • 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. • ERIKA, a.s. • Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

• EUREST, spol. s r.o. • Fujitsu Siemens Computers s.r.o. • Inexco Argosy, spol. s r.o. • INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. • Italsko-česká

smíšená obchodní a průmyslová komora • Johnson & Johnson, s.r.o. • MERO ČR, a.s. • Metrostav a.s. • MOSER, a.s. • Pražská

plynárenská, a.s. • QUELLE s.r.o. • RWE Transgas, a.s. • Středočeská energetická a.s. • ŠKODA AUTO a.s. • Tiskárna GLOS Semily, s.r.o.

• URGO-MEDCOM s.r.o. • Zátiší Group, a.s. 

Ostatní sponzoři

3 M Česko, spol. s r.o. • A.Charouz Kladno, a.s. • ABF, a.s. • Agip Česká republika, s.r.o. • AGROFERT HOLDING, a.s. • ALL IN

AGENCY, spol. s r.o. • Allianz pojišťovna, a.s. • ASPI Publishing s.r.o. • AV MEDIA, a.s. • BAXTER CZECH spol. s r.o. • berolina CZ s.r.o.

• Biocel Paskov a.s. • BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o. • Body Basics, s.r.o. • BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. • BUFFALO

Security Guard a.s. • Cattleya – velkoobchod s květinami • Centrum Praha – Štěrboholy a.s. • COTY Česká republika k.s. • Cukrárna

Marcipánka • Černý spol. s r.o. • Česká pojišťovna a.s. • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. • Československá obchodní banka, a. s. • Český

národní podnik s.r.o. • ČSA, a.s. • de Wolf s.r.o. • DEKOM SYSTEM, s.r.o. • DUDA World Entertainment a.s. • eBanka, a.s. • ECCO Boty

Česká republika s.r.o. • ELI LILLY ČR, s.r.o. • ETHNO • EuroCar EC s.r.o. • Ferring-Léčiva, a.s. • Glamour, a.s. • Giese & Partner, v.o.s. • 

Haribo CZ s.r.o. • HEWLETT-PACKARD s.r.o. • Import Volkswagen Group s.r.o. • IVAX Pharmaceuticals s.r.o. • Jihočeská plynárenská, a.s. •

Karlovarské minerální vody, a. s. • KNO Česko, spol. s r.o. • Kooperativa, pojišťovna, a.s. • KOUZLO DOMOVA, s.r.o. • Královský pivovar

Krušovice a.s. • LEGO Trading s.r.o. • Linde Praha akciová společnost • L'OREAL Česká republika s.r.o. • MICROSOFT s.r.o. • Nadační

fond Veolia • Nakladatelství FRAGMENT • O.B.HELLER a.s. • Océ-Česká republika, s.r.o. • PANASONIC CZECH REPUBLIC,s.r.o. •

PARAMO, a.s. • Pražská energetika, a.s. • ProTyS, a.s. • Reader’s Digest VÝBĚR s.r.o. • REDA s.r.o. • Rodinné květinářství Klimešových •

RUDOLF HOMOLKA • SAHU spol. s r.o. • Severočeské doly a.s. • Skřivánek s.r.o. • Stavby silnic a železnic, a.s. • Sven Car, s.r.o. •

Systemprint Drescher, spol.s r.o. • TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. • TNS AISA s.r.o. • UNITEC CS a.s. – Ing. Jiří Hájek • Ústav pro

informace ve vzdělávání • Velvyslanectví spojeného království Velké Británie a Severního Irska • V.I.P.cestovní služby s.r.o. • 

WAREX spol. s r.o. • Whirlpool CR, spol. s r.o.



Hlavní mediální partner Nadace Naše dítě

FTV Prima, spol.s r.o.

Média a společnosti, které nadaci bezplatně poskytly inzertní a reklamní plochy, odvysílaly spot nebo mediálně spolupracují:

ABF, a.s. • ASPI, a.s. • BigBoard Praha, s. r. o. • Boomerang Media – NVG weekly • Borgis a.s. – deník Právo • Bulletin advokacie •

Časopisy 2005, s.r.o. – Flóra na zahradě, Pěkné bydlení, Zdraví • Česká tisková kancelář • DARUMA spol. s r.o. • Družstvo ESO Market •

ECONOMIA a.s. – Hospodářské noviny, HN příloha Víkend, Týdeník Ekonom • FTV Prima, spol. s r.o. – Mladý svět, TV TIP SERIÁL •

Hornopočernický zpravodaj • IKONA – grafické studio, s.r.o. • Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) • JCDecaux 

– Europlakat spol. s r. o. – RENCAR PRAHA, a. s. • kino AERO • MAFRA, a.s., Praha – deník Lidové noviny, deník Mladá fronta DNES •

Mediacop s.r.o. – Instinkt – Nedělní svět • METRO Česká republika, a.s. – deník Metro • Nakladatel a vydavatel Kovohutě Příbram, a.s. 

– Xantipa • Nakladatelství PORTÁL, s.r.o. – Děti a My, Informatorium 3–8, Psychologie dnes, Rodina a škola • Noviny Prahy 2 • Noviny

Prahy 4 – Tučňák • Pharmbusiness magazine • R-PRESSE, spol. s r. o. – Respekt • Recepty prima nápadů • Rodiče s.r.o. – časopis

Rodiče • SAT Plus, s.r.o. – UPC Express • FTV Prima, spol.s r.o. • The Prague Post • THINK Again – pražský měsíčník • TISCALI

Telekomunikace Česká republika s.r.o. • TV 24.cz • Týdeník Naše rodina • Týdeník Učitelské noviny • Vogel Burda Communications s.r.o.

– Chip, Level, PlayStation 2 Oficiální magazín • Vydavatelství a agentura JORMA – měsíčník Co, Kdy v Praze • Vydavatelství AXEL

SPRINGER AG – Popcorn, Svět motorů, Svět počítačů, Top dívky • Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, spol. s r.o. – ELLE, Mariance,

Premiére, YELLOW • Vydavatelství LAVETA s.r.o. – časopis Lavetka, katalog Laveta • Vydavatelství M1N, s.r.o. – Moje 1. noviny •

Vydavatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. – Medical Tribune, Pediatrie po promoci • Vydavatelství Mladá fronta a.s. – Ikare, Sestra, VTM

Science, Zdravotnické noviny • Vydavatelství RINGIER ČR a.s. – ABC, Blesk, Magazín Blesk TV, Nedělní Blesk, Reflex, Týdeník Televize

Internetoví partneři

Patrik Bajer, http://www.webdelnik.cz, tvorba a aktualizace stránek • Bavte.se, http://www.bavte.se, bezplatné umístění inzerce nadace •

Centrum vzdělávání, http://www.centrumvzdelavani.com, bezplatné umístění inzerce nadace • CZI s.r.o., http://www.czi.cz, spolupráce 

na internetových stránkách • EXPLORER a.s. – domény a webhosting, http://www.explorer.cz, webové a doménové služby • KidsLand,

http://www.KidsLand.cz, bezplatné umístění inzerce nadace • Naše děťátko, http://www.nasedetatko.com, bezplatné umístění inzerce

nadace • Seznam cz, http://seznam.cz, bezplatné umístění prezentace projektu Bezpečný internet dětem • Švamberk NET, s.r.o.

Soukromé osoby

Vondráčková Helena • Bajer Patrik • Berezkin Zachar • Brecka Camilla • manželé Brychtovi • Čermák Kamil • JUDr. Doležel Vladimír •

Domov sv. Markéty • Futerovi Helena a Vladimír • Charamza Pavel • PaedDr. Jalovecká Jaroslava • Janeček Marek • Kociánová Martina

• Kozák Čeněk • Kučerová Jarmila • Landová Karolína • Michálek Miroslav • Přibyl Jakub • Ing. Ptáčková Marta • Rakušan Pavel • 

JUDr. Slapničková Miluše • Ing. Sluková Daniela • Stirská Sany • Stirská Zuzana • Stirský Leny • Stirský Rafík • Svoboda Petr • 

Ulrichová Veronika • Vítková Markéta • Vlasák Tomáš • Voborníková Milada • Zajíček Petr

In memoriam

Strnadová Marie
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FINANČNÍ ČÁST



Zpráva o hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2005

Nadace Naše dítě získala v roce 2005 finanční příspěvky na své projekty v celkové výši 10 130 tis. Kč. V této části jsou zahrnuty:

Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2005

tis. Kč %
Příspěvky od soukromých osob 4 155 41,02

Příspěvky od organizací – finanční 3 934 38,84

Příspěvky od organizací – věcné plnění 170 1,68

Finanční příspěvky – výnosové 8 259 81,54
Výnosy z NIF – úroky 653 6,44
Šek od cestovní kanceláře Happyland Bohemia 1 000 9,87

Sbírkové konto na vietnamského chlapečka 218 2,15

Ostatní přijaté příspěvky – účelové fondy 1 218 12,02
Přijaté příspěvky celkem 10 130 100,00
Tyto prostředky byly použity následovně:
Nadační dar Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 4 126 46,34

Projekt Skládačka – podpora projektů na ochranu dětí 2 452 27,54

Happyland Bohemia – pobyt dětí z dětských domovů u moře 1 000 11,23

Granty poskytnuté z prostředků NIF 510 5,73

Srí Lanka – pomoc pro děti postižené katastrofou tsunami 500 5,62

Dětské domovy – Nejmilejší koncert 180 2,02

Individuální žádosti soukromým osobám 95 1,07

Ústav sociální péče 41 0,45

Celkem 8 904 100,00

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

Největší část poskytnutých příspěvků (46,34 %) směrovala nadace do Sdružení Linka bezpečí, které provozuje celostátní Linku bezpečí,

Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů a Internetovou linku. Další výrazný objem příspěvků (27,54 %) byl rozdělen v rámci projektu

Skládačka 2005 na podporu projektů na ochranu ohrožených dětí.

Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě k 31. 12. 2005 v zůstatkových cenách

Kč Pořizovací cena Oprávky celkem Zůstatková cena
Hmotný dlouhodobý majetek 1 278 798,20 -1 278 798,20 0,00

Ostatní hmotný majetek 16 000,00 -1 335,00 14 665,00

Celkem 1 294 798,20 -1 280 133,20 14 665,00



Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2005

Výnosy tis. Kč
Finanční dary, z toho: 8 259
přijaté dary na ochranu dětí 7 597

přijaté dary na projekt Stop násilí na dětech 462

přijaté dary na projekt Skládačka 2005 200

Výnosy z NIF (včetně úroků z NIF) 653
Ostatní přijaté úroky 346
Výnosy z reklamy 303
Prodej dlouhodobého hmotného majetku 278
Ostatní provozní výnosy 54
Výnosy celkem 9 893
Náklady tis. Kč
Materiálové náklady 196
z toho: darované reklamní předměty 100

pohonné hmoty 78

kancelářské potřeby a spotřeba materiálu 45

spotřeba energie 18

drobný hmotný a nehmotný majetek 14

Služby 2 107
z toho: inzerce, reklama 696

ostatní služby (výroba tiskovin, překlady…) 578

fax, telefon, poštovné 362

nájem 248

opravy a údržba 85

účetní služby 84

cestovné 61

Osobní náklady 2 617
z toho: mzdy zaměstnanců včetně dohod 1 944

sociální a zdravotní pojištění 673

Ostatní náklady 169
Daň z příjmů 83
Odpisy dlouhodobého HM 1
Náklady na provoz celkem 5 243
Poskytnuté finanční dary osobám a jiným organizacím: 3 358
Projekt Skládačka 2005 2 452

Příspěvek Hand for Help postiženým dětem 500

Nejmilejší koncert 180

Individuální žádosti – soukromé osoby 95

Grant NIF 58

Příspěvek ústavu sociální péče – keramická pec 41

Příspěvek na činnost Linky bezpečí 32

Náklady celkem 8 659
Hospodářský výsledek 1 151
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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 (nadačních příspěvků) na programy sloužící k dosažení cílů nadace. Současně je cílem nadace 

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, předcházení negativním jevům u dětí a mládeže

a uvádění Úmluvy o právech dítěte do života.

2. Žadatelem o grant (nadační příspěvek) musí být právnická osoba.

3. Projekty musí být realizovány během jednoho roku (v 12 po sobě jdoucích měsících), včetně sestavení příslušného rozpočtu.

4. Žadatel předloží spolu se žádostí originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace (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). Tento doklad o registraci nesmí být starší 2 měsíců, tzn. vydávající subjekt

jej vystavil v době kratší než 2 měsíce před podáním žádosti o grant.

Dále je žadatel povinen předložit v neověřené kopii doklad upravující vnitřní poměry organizace (např. stanovy či statut).

Harmonogram řízení:

1. Grantový program nadace na každý rok je vyhlašován ředitelkou nadace. Je publikován na internetových stránkách nadace, podle

možností i dalšími způsoby.

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 je vždy 31. 3. 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 nadační příspěvek 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 či 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 je 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 nadačních příspěvků 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 řediteli 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, tzn. k předložení zprávy o projektu v podobě průběžné a závěrečné zprávy (textové i finanční). 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 Naše dítě v termínu uvedeném ve smlouvě.

Žádosti o grant musí splňovat následující kritéria:

– Vyplněný formulář žádosti s informacemi o žadateli. 

– Aktuální doklad o registraci organizace v originále či ověřené kopii (viz výše), ne starší 2 měsíců. 

– Doklad upravující vnitřní poměry organizace (např. stanovy) v kopii. 

– 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

Aktualizace dne 10. 1. 2005
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Výrok auditora

Správní radě Nadace Naše dítě:

Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2005. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení Nadace Naše

dítě. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti

částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů

uplatněných vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že náš audit poskytuje přiměřený

podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál

a finanční situaci společnosti Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2005 a výsledky jejího hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními

předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme také účetní závěrku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2004 a naše zpráva z 25. února 2005 obsahovala výrok bez výhrad.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

osvědčení č. 401

Ladislav Langr

auditor, osvědčení č. 257

24. března 2006

Praha, Česká republika



Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA 1. 1. 2005 31. 12. 2005
A. Dlouhodobý majetek celkem 141 15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 124 0

Software 124 –

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 562 1 295
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 873 1 295

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 689 –

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -3 545 -1 280

Oprávky k softwaru -124 –

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -1 732 -1 280

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 689 –

B. Krátkodobý majetek celkem 65 197 62 283
I. Zásoby celkem 141 213

Materiál na skladě 141 213

II. Pohledávky celkem 167 41
Odběratelé 156 20

Daň z příjmů 11 –

Jiné pohledávky – 21

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 64 461 61 999
Pokladna 5 4

Účty v bankách 64 456 61 519

Peníze na cestě – 476

IV. Jiná aktiva celkem 428 30
Náklady příštích období 14 30

Příjmy příštích období 414 –

Aktiva celkem 65 338 62 298
PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 64 977 61 621
I. Jmění celkem 50 597 60 470

Vlastní jmění 34 444 34 470

Fondy 16 153 26 000

II. Výsledek hospodaření celkem 14 380 1 151
Účet výsledku hospodaření – 1 151

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 14 380 –

B. Cizí zdroje celkem 361 677
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 60 69

Dohadné účty pasivní 60 69

III. Krátkodobé závazky celkem 301 600
Dodavatelé 115 184

Zaměstnanci 99 93

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 65 62

Daň z příjmů – 17

Ostatní přímé daně 22 20

Jiné závazky – 224

IV. Jiná pasiva celkem – 8
Výnosy příštích období – 8

Pasiva celkem 65 338 62 298
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005

tis. Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 256 0

Spotřeba materiálu (501) 238 –

Spotřeba energie (502) 18 –

II. Služby celkem 2 116 0
Opravy a udržování (511) 85 –

Cestovné (512) 61 –

Náklady na reprezentaci (513) 30 –

Ostatní služby (518) 1 940 –

III. Osobní náklady celkem 2 617 0
Mzdové náklady (521) 1 944 –

Zákonné sociální pojištění (524) 673 –

IV. Daně a poplatky celkem 3 0  
Ostatní daně a poplatky (538) 3 –

V. Ostatní náklady celkem 306 0
Dary (546) 142 –

Jiné ostatní náklady (549) 164 –

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 3 0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 1 –

Prodaný materiál (554) 2 –

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 3 358 0
Poskytnuté členské příspěvky (582) 3 358 –

VlIl. Daň z příjmů celkem 0 0
Náklady celkem 8 659 0

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem – 303

Tržby z prodeje služeb (602) – 303

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0
III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 1 053 0

Úroky (644) 999 –

Jiné ostatní výnosy (649) 54 –

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 278 0
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 277 –

Tržby z prodeje materiálu (654) 1 –

VI. Přijaté příspěvky celkem 8 259 0
Přijaté příspěvky (dary) (682) 8 259 –

VII. Provozní dotace celkem 0 0
Výnosy celkem 9 590 303

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 931 303
Daň z příjmů (591) 4 79  

D. Výsledek hospodaření po zdanění 927 224



Příloha k účetní závěrce

I. Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Nadace Naše dítě (dále jen „Nadace”) vznikla dne 1. 10. 1993 a sídlí v Praze 8, Ústavní 91/95, Česká republika, identifikační číslo

60166754. Nadace je zapsána v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 57.

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 je dále 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 spolupracuje s nimi na společných záměrech.

Zřizovatel Nadace: Ing. Zuzana Baudyšová

Nadační jmění k 31. 12. 2005 činilo v peněžních prostředcích částku 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. Zápis v nadačním rejstříku o navýšení nadačního jmění na výše uvedenou částku byl uskutečněn ke dni 11. 5. 2005.

Nadační jmění v účetním období roku 2005 bylo dále navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění, a to v celkové výši 

26 075 Kč (notebook, přídavná technika atd.).

Ředitelka Nadace: Ing. Zuzana Baudyšová

Členové správní rady Nadace:

Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně

Ing. Daniela Sluková

PaedDr. Jaroslava Jalovecká

Členové dozorčí rady Nadace:

JUDr. Vladimír Doležal

Kamil Čermák

JUDr. Miluše Slapničková

Nadací nebyly zřízeny žádné organizační složky s vlastní právní subjektivitou.
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Nadace používá účetní metody v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002

Sb., v.z.p.p. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetním obdobím je

kalendářní rok.

Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů

Podvojné účetnictví Nadace je vedeno certifikovanou externí účetní Ing. Marcelou Komárkovou, IČ 60475897. Účetní záznamy jsou

pořizovány v softwaru SOAS; archivovány jsou jednak v tištěné podobě, jednak jako elektronický zápis na CD. Účetní doklady jsou

archivovány v sídle Nadace.

Ocenění a odepisování majetku

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nad 10 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a další náklady

s pořízením související. Dlouhodobý majetek nabytý bezúplatně je oceňován cenou na základě darovací smlouvy.

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti

příslušného majetku.

Ocenění zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Bezúplatně nabyté zásoby (věcné dary) jsou oceněny cenou na základě

darovací smlouvy.

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně.

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.

Vlastní jmění a fondy

Vlastní jmění tvoří souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. Dále Nadace tvoří účelové

fondy na předem stanovený účel použití v souvislostí s činností Nadace dané jejím statutem.

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Přehled dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:

tis. Kč Pořizovací Oprávky 
cena

Software 0 0

Samostatné movité věci a soubory věcí 1 279 -1 279

Drobný DHM 16 -1

Významné přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:

tis. Kč Přirůstky Úbytky
Samostatné movité věci a soubory – dar 16 –

Software – darovací smlouva na SLB* – 124

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – darovací smlouva na SLB – 833

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – převod do operativní evidence – 835

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – likvidace zastaralého HM – 21

Dopravní prostředky – prodej – 220

Samostatné movité věci a soubory – darovací smlouva na VIOD** – 92

Samostatné movité věci a soubory – darovací smlouva na SLB – 283

*  SLB – Sdružení Linka bezpečí

** VIOD – Vzdělávací institut ochrany dětí

Přehled o změnách jmění:

tis. Kč Vlastní Fondy Nerozdělené výsledky
jmění hospodaření

Stav k 31. 12. 2004 34 444 16 154 14 380

Transakce celkem 26 9 847 -14 380

Úbytky 0 -5 545 -14 380

Přírůstky 26 15 392 0

Výsledek hospodaření za běžné účetní období 0 0 1 151

Stav k 31. 12. 2005 34 470 26 000 1 151

Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a evidované daňové nedoplatky:

Odvody z mezd za prosinec 2005 splatné k datu výplat mezd za tento měsíc, tj. k 10. 1. 2006, jsou v následující výši:

Kč
PSSZ Praha 8 44 034

OZP Praha 3 313

VZP Praha 14 737

FÚ Praha 19 699 (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti)

Nedoplatky po datu splatnosti nejsou.
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Údaje o zaměstnancích (mzdy a odměny s oddělením údajů o členech statutárních orgánů)

Počet zaměstnanců v roce 2005 činil:

4 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, 8 zaměstnanců na dohody o provedení práce, 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

Kč
Osobní náklady za sledované účetní období roku 2005 2 616 798

z toho: mzdové náklady celkem 1 944 249

náklady na zdravotní a sociální zabezpečení celkem 672 549

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.

Výsledek hospodaření dle činností před zdaněním:

Kč
Hlavní činnost 930 935,43

Hospodářská činnost 303 345,90

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlevách a jejich využití:

tis. Kč
Výnosy z hlavní činnosti převyšující náklady 316

Zdaňované příjmy z reklamy 303

Nadace uplatnila úlevu ve výši 300 tis. Kč, která byla použita ke krytí nákladů z činností, jež nejsou předmětem daně. Daňová povinnost

k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2005 je ve výši 82 940 Kč.

Přehled přijatých darů a výnosů:

tis. Kč
Přijaté dary účelové 2 323

Přijaté příspěvky ostatní 7 597

Výnosy – úroky z NIF 653

Výnosy – ostatní 636

Přehled peněžních poskytnutých darů:

tis. Kč
Sdružení Linka bezpečí a mládeže 4 094

Dary v rámci projektu Skládačka 2 452

Dětské domovy 1 180

Granty poskytnuté z prostředků NIF 510

Hand for help – nemocnice Srí Lanka 500

Ostatní příspěvky 177



Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. k 31. 12. 2005:

V roce 2005 byly realizovány veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s hrubým výtěžkem 821 tis. Kč.

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 2005 byly tyto finanční prostředky Nadací uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK. Úroková sazba z termínovaných

vkladů v daném období byla sjednána v rozmezí od 1,85 % do 2,18 % p.a. Úroky jsou splatné k datu splatnosti termínovaného vkladu

k 29. 12. 2006. Alikvotní úrok z obou termínovaných vkladů se splatností k 1. 4. 2005 a 30. 12. 2005 byl zaúčtován do výnosů ve

sledovaném účetním období v celkové výši 652 609,10 Kč.

Sestaveno dne: 24. 3. 2006

Ing. Zuzana Baudyšová Ing. Marcela Komárková

statutární orgán účetní jednotky osoba odpovědná 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.

Správní radě 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 Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti

částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů

provedených vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje

přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

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. 2. 2002

příspěvek převodce 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. 12. 2005 uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, pobočka Praha. Termínovaný vklad je splatný 29. 12. 2006. Zároveň jsme ověřili, že příspěvek byl v plné výši 

k 31. 12. 2005 v nadačním jmění nabyvatele. 



2. Výnos z příspěvku

Ověřili jsme, že alikvotní úrok z výše uvedených termínovaných vkladů k 31. 12. 2005 činil 652 609 Kč a byl zaúčtován do výnosů

běžného období. Úroková sazba z termínovaných vkladů v daném období byla sjednána v rozmezí od 1,85 % do 2,18 % p.a. Úroky jsou

splatné k datu splatnosti termínovaného vkladu k 29. 12. 2006.

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. 12. 2005 byly nabyvateli bankou připsány úroky v celkové výši 476 207 Kč (za období od 1. 4. 2005 do 

30. 12. 2005). Vzhledem k tomu, že úroky byly bankou nabyvateli vyplaceny 30. 12. 2005, nebyly k 31. 12. 2005 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. prosinec 2004 až duben 2005, které byly nabyvateli připsány 

1. 4. 2005 v celkové výši 590 507 Kč, byly rozděleny v souladu s podmínkami ve smlouvě. Do konce roku bylo rozděleno v souladu se

smlouvou celkem 472 406 Kč, zbývající část byla použita na správu nadace. Dále byla rozdělena částka 37 500 Kč, která se vztahuje

k vráceným prostředkům z projektu Malý princ z důvodu nedodržení podmínek grantu ze strany obdarovaného v předchozích letech. 

Tato částka byla taktéž rozdělena v souladu s podmínkami ve smlouvě.

4. Stanovisko auditora

Podle našeho názoru Nadace Naše dítě splnila k 31. 12. 2005 ve všech významných souvislostech podmínky plynoucí ze smlouvy. 

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

osvědčení č. 401

Ladislav Langr

auditor, osvědčení č. 257

24. března 2006

Praha, Česká republika 
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Za bezplatné poskytnutí ilustračních fotografií, které vznikly ve spolupráci s Nadací umění pro zdraví, 
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