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Vážení ochránci dětí, vážení přátelé,

dovolte mi poděkovat Vám za Vaši dobrou spolupráci s Nadací Naše dítě v uplynulém roce 2006.

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je ve smyslu platné legislativy a našeho statutu přerozdělovat získané finanční prostředky. Díky

Vašim velkorysým darům a pomoci tisíců ostatních dárců včetně anonymních, se nám podařilo v uplynulém roce přerozdělit přes 

7 milionů Kč. Finančně jsme pomohli 55 organizacím a vyřídili desítky došlých individuálních žádostí. Všechny Vaše finanční dary

pomohly dětem týraným, opuštěným, handicapovaným a dětem ze sociálně slabých rodin. Některé z podpořených projektů

a obdarovaných žadatelů jsme osobně navštívili a potěšilo nás, jak Vámi darované finance potřebným dětem pomohly.

Dále jsme zorganizovali finanční sbírky ve prospěch nemocného, nedonošeného a zdravotně nepojištěného vietnamského chlapečka

a na dořešení situace dětí Lucase a Sofinky, matky Krajníkové z Roudnice nad Labem a otce Fioderalise z Argentiny, kteří se po své

rozluce nemohou dohodnout o dalším pobytu svých dětí. Zároveň jsme se angažovali i v dalších smutných případech necitlivých exekucí

dětí z mezinárodních manželství a prosazovali jsme změny legislativy v této složité oblasti.

Sponzorské dary nám umožnily po celý rok poskytovat vysoce kvalifikované služby právního poradenství prostřednictvím bezplatné Linky

právní pomoci naší nadace. Zkušení advokáti poskytli kvalifikované rady v oblasti problematiky rodinného práva a ochrany dětí více než

400 tazatelům, kteří na linku zavolali.

Pokračovali jsme v kampani „Stop násilí na dětech!“, jejímž cílem je prolomit lhostejnost části české populace vůči ubližování a týrání

dětí. V kampani budeme pokračovat. Pokles hodnot statistických údajů o týraných a zneužívaných dětech vidíme jako jeden z hlavních

cílů naší nadace, kvůli kterému také byla v roce 1993 založena.

Rovněž hodláme pokračovat ve sledování práce a oceňování nejlepších ochránců dětí v naší zemi, kterým udělujeme cenu Zlaté srdce.

Jsme rádi, že za naši činnost jsme byli v roce 2006 opakovaně oceněni. Nadace patří mezi „100 obdivovaných firem ČR“ podle žebříčku

Czech Top100. Mezi „100 nejlepších firem“ zařadila nadaci i společnost Comenius a předala jí ve Španělském sále Pražského hradu

čestné ocenění.

Nezbývá mi než poděkovat všem kolegům, členům správní a dozorčí rady, sponzorům, advokátům, novinářům a patronce naší nadace za

vysoce profesionální, kvalifikovanou práci a pomoc ohroženým dětem. Moc Vám všem za podporu, pomoc, spolupráci a Vaši důvěru

děkuji.

Vaše

Zuzana Baudyšová

ředitelka Nadace Naše dítě

Editorial ředitelky Nadace Naše dítě 
Ing. Zuzany Baudyšové
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S potěšením pokračujeme ve spolupráci britského velvyslanectví s Nadací Naše dítě, která trvá již několik let. 

Plně podporujeme úsilí nadace o splnění cílů a její hodnotnou práci na poli dětských práv a ochrany dětí v České republice. 

Abychom ocenili práci Nadace Naše dítě a vyjádřili poděkování mnohým firmám, společnostem i jednotlivcům, kteří nadaci přispěli

finančně i jinou formou, uspořádali jsme v prosinci 2006 pro sponzory a přátele nadace slavnostní adventní koncert ve starobylém

Thunovském paláci. Významní umělci, paní Helena Vondráčková a pan Štefan Margita, stejně jako Veronika Polívková, velmi talentovaná

12letá dívka z Lokte, věnovali svůj čas a plnou podporu této společenské události. Chci jim také poděkovat. 

Přeji Nadaci Naše dítě do budoucna mnoho úspěchů v její náročné činnosti ke zlepšení podmínek pro pomoc těm, kdo ji nejvíce

potřebují – našim dětem.

Slovo britské velvyslankyně 
paní Lindy Duffield

Britská velvyslankyně paní Linda Duffield

(uprostřed) uspořádala Vánoční koncert

společně s Ing. Zuzanou Baudyšovou.

Dlouholetou patronkou nadace je Helena

Vondráčková.
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„Násilí na dětech považuji za jeden z nejhorších zločinů, jakého se může dospělý člověk dopustit. Proto podporuji kampaň Nadace Naše

dítě a připojuji se k výzvě „Stop násilí na dětech!“ Děti si naši pomoc zaslouží, nebuďme lhostejní k týrání a zneužívání dětí.“

Helena Vondráčková, patronka Nadace Naše dítě

„Slunce a vítr do plachet přejeme Nadaci Naše dítě a její kampani „Stop násilí na dětech!“ Dejme červenou kartu všem, kdo ubližují dětem!“

skupina Chinaski

„Všechny děti nemají a neměly to štěstí vyrůstat v harmonické a milující rodině tak jako já. Týrání, zneužívání dětí a násilí páchané na

dětech je krutou realitou nejen v České republice, ale po celém světě. Proto podporuji myšlenku „Stop násilí na dětech!“ a kampaň

Nadace Naše dítě.“ Taťána Kuchařová, Miss World 2006

„Je známou zkušeností, že násilí plodí opět násilí. Děti, které se stávají svědky násilí nebo jsou mu samy vystaveny, budou ve svém životě

s větší pravděpodobností používat úplně stejný způsob. Bránit násilí je tedy oprávněný požadavek. Pro další rozvoj jedince jsou

nejvýznamnější zkušenosti z rodiny.“ 

PhDr. Václav Mertin, zástupce vedoucí katedry psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze

„Jako trenérka malých gymnastek a patronka dvou domovů jsem denně v kontaktu s dětmi. Znám jejich sny a tajná přání. Nic mě

nepotěší víc než vědomí, že jim jejich životní představy pomáhám plnit. Proto podporuji myšlenku „Stop násilí na dětech!“, protože nikdo

nemá právo klást dětem překážky v jejich hvězdných cestách.“ Lucie Váchová, Miss ČR 2003

Kampaň „STOP NÁSILÍ NA DĚTECH!“ dále podporují:

Bartošková Michaela, Brindžáková Markéta, Hubáčková Jitka, Jirková Marie, Jirka Jaroslav, Jirková Alena, 

Kadidlo Petr J., Mgr., Kalibová Petra, Ledvinková Marie, Matysková Marie, Matyska František, 

Matysková Anna, Saudková Sára, Scholzova Magdalena, Spěváčková Markéta

Podporu kampani „Stop násilí na dětech!“ je možné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu nadace@nasedite.cz

Osobnosti podporující kampaň 
„Stop násilí na dětech!” 
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PaedDr. Jaroslava Jalovecká, ředitelka
B.I.G. Prague, s konzultantkou 
Mgr. Jitkou Hermovou předaly 
Ing. Zuzaně Baudyšové výtěžek z prodejeunikátního kalendáře „Dítě“ 2007 
s fotografiemi Sáry Saudkové.

Fotogalerie
z akcí

Ing. Zuzana Baudyšová 

se synem fotografky Sáry

Saudkové (vlevo).

Ing. Zuzana Baudyšová a Miss

World 2006 Taťána Kuchařová

s dětmi z Dětského domova

v Klánovicích.

Autogramiáda patronky
nadace paní Heleny
Vondráčkové se setkala
s velkým zájmem
veřejnosti.

Děti z Dětského 

domova v Klánovicích spolu

s ředitelem Petrem Nejezchlebou

na charitativní akci Dopisy

Ježíškovi.

V náručí Ing. Zuzany Baudyšové se střídaly

děti, které přišly na autogramiádu patronky

nadace paní Heleny Vondráčkové. 



JUDr. Věra Nekvasilová, spolumajitelka

společnosti společnosti SATPO

Development s.r.o., předala nadaci na

pomoc ohroženým dětem šek

v hodnotě 250 000 Kč.

Tým Nadace Naše dítě s britskou velvyslankyní

(uprostřed) a pracovnicí ambasády paní Věrou

Štáhlovou (druhá zleva).

Na Vánoční koncertu vystoupila patronka nadace

Helena Vondráčková, 12letá Veronika Polívková

a operní pěvec Štefan Margita za klavírního

doprovou Kataríny Bachmanové (vpravo).

Případ Lucasea Sofinky, dětí paníKrajníkové, které bylyodebrány české matcea odvezeny otcem doArgentiny, vzbudilpozornost veřejnosti.

Ing. Zuzana Baudyšová s Ritou

Gabrielovou, tiskovou mluvčí

společnosti Seznam.cz, představují

novinářům mapu Letem světem

internetem s Desaterem bezpečného

chování na internetu pro děti.
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Miss České republiky 2006

Taťána Kuchařová předala

Nadaci Naše dítě šek

v hodnotě 564 825 Kč.

Miss World 2006 Taťána

Kuchařová navštívila

nadaci a připojila se ke

kampani „Stop násilí na

dětech!“

Z firemních závodů
námořních plachetnic 
IT EKONOM regatta
a Stavební HN regatta,
které proběhly
v Chorvatsku, se podařilona pomoc dětem získat
273 000 Kč. Šek předalinadaci Lucie Váchová,
Miss 2003 a Pavel Winkler,ředitel jachtařského
závodu.

Na společenském večeru v Divadle U hasičů v Praze

oslavila Nadace Naše dítě své 13. narozeniny, večer

moderoval Martin Zounar.

Člen představenstva

Sazky doc. Ing. Jaroslav

Bernard, CSc., předal

nadaci šek na pomoc

ohroženým dětem.

Veřejnou sbírkou ve

prospěch malého

vietnamského chlapečka

Do Anh Tai z Varnsdorfu

se podařilo získat celkem

742 340 Kč.
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Pro všechny pozvané
sponzory, příznivce
Nadace Naše dítě
a ochránce dětí byl
nachystán dárek v podobě
divadelního představení
„Čochtan vypravuje“
v interpretaci Divadelní
společnosti Josefa
Dvořáka.

Herec Josef Dvořák se ujalslavnostního nakrojení
narozeninového dortu.

Nadace se stala
partnerem a sponzorem
Sportovních her pro
zrakově postiženou
mládež, které se konaly
v Praze ve dnech 
19. – 23. června 2006.

Nadace poskytla Speciální škole Diakonie

ČCE v Ostravě dar ve výši 50 000 Kč na

mzdy odborně vyškolených asistentek, které

se zde podílejí na výchově a vzdělávání 

17 handicapovaných dětí. 

Nadace se stala opěthlavním partneremNejmilejšího koncertu –národní přehlídky dětskýchdomovů z celé Českérepubliky, který se konalve dnech 5. – 7. května2006 v Kolíně.

Děti z Dětského domovav Klánovicích připravily vánočníbesídku, na které nechybělyředitelka nadace Ing. ZuzanaBaudyšová a spolupracovnicenadace Ing. Eva Sovová.
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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 letech 1993 – 2004 byla hlavním projektem Nadace Naše dítě celostátní krizová Linka bezpečí 800 155 555, určená dětem a mládeži.

Nadace zároveň stála při založení občanského sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže (nyní Sdružení Linka bezpečí),

kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí a rovněž provoz Rodičovské linky 233 852 222, Linky vzkaz domů 800 111 113

a Internetové linky lb@linkabezpeci.cz. 

Od října roku 2004 se Sdružení Linka bezpečí osamostatnilo, je zodpovědné za provoz linek a zajišťování nezbytných finančních

prostředků na jejich chod.

Nadace nadále zůstává generálním partnerem Linky bezpečí, na jejíž chod přispívá Sdružení Linka bezpečí od roku 2005 každoročně

částkou 4,1 milionu Kč.

V roce 2005 rozšířila nadace svou činnost o další pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem,

vytvořila nové projekty na pomoc ohroženým dětem a odstartovala v ČR kampaň „Stop násilí na dětech!“, v rámci které uvedla do

provozu i poradenskou telefonickou Linku právní pomoci 777 800 002. 

Kampaň „Stop násilí na dětech!“

Kampaň usiluje o snížení počtu týraných, zneužívaných, zanedbávaných a jinak ohrožených dětí. Upozorňuje veřejnost na rostoucí trend

násilí páchaného na dětech. 

Nové projekty nadace od roku 2005:

Skládačka – Finančně podporuje a spolupracuje s vybranými humanitárními projekty na pomoc dětem v celé České republice.

Linka právní pomoci 777 800 002 – Poskytuje každou středu zdarma prostřednictvím zkušených advokátů právní rady rodičům ohledně

problémů týkajících se dětí. Viz stránka č. 23.

Bezpečný internet dětem – Zvyšuje povědomí dětí, rodičů a veřejnosti o rizicích, jež přináší dětem internetová síť. Cílem je zřídit první

českou Internet Hotline, jež bude zachycovat podněty veřejnosti o nelegálním obsahu na internetu, především o šíření dětské pornografie.

Zlaté srdce – Projekt veřejně oceňuje nejlepší ochránce dětí působící ve státních i nestátních organizacích v ČR. Pěstuje obecné

povědomí směřující k tomu, aby ochrana dětských práv patřila k prioritním hodnotám naší občanské společnosti. Viz stránka č. 26.

Nadace je aktivní na poli dětských práv, je členem mezinárodních organizací na ochranu dětí a české koalice „Děti patří do rodiny“, jež

usiluje o změnu a rozvoj systému péče o dítě a rodinu v ČR. Nadace se podílí rovněž 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.

Profil 
Nadace Naše dítě



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 11

Ředitelka nadace:

Ing. Zuzana Baudyšová

– zakladatelka Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

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

– členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a komerčně 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)

Organizační 
struktura

Správní rada nadace:

Ing. Marta Ptáčková

předsedkyně správní rady

Ing. Daniela Sluková

členka správní rady

PaedDr. Jaroslava Jalovecká

členka správní rady

Dozorčí rada:

JUDr. Vladimír Doležal

člen dozorčí rady

JUDr. Miluše Slapničková

členka dozorčí rady

Kamil Čermák

člen dozorčí rady

Zaměstnanci nadace:

Mgr. Monika Šimůnková

právnička nadace 

manažerka Linky právní pomoci

Mgr. Michaela Maxová

manažerka fundraisingu

Anna Žebrová

tajemnice, ekonomická agenda

Petra Kácovská

manažerka reklamy

Patronka nadace:

Helena Vondráčková

Public Relations:

Ing. Eva Sovová
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Projekt Skládačka 2006 na pomoc ohroženým dětem

O finanční podporu Nadace Naše dítě v rámci grantového řízení „Skládačka“ se do 30. září 2006 přihlásilo 70 projektů z celé České

republiky v celkovém objemu 7 400 000 Kč. Žádosti o finanční příspěvek mohla podávat občanská sdružení, asociace a další nestátní

instituce pomáhající ohroženým, týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem. 

Přihlášené projekty byly posuzovány ve výběrovém řízení. Správní rada na základě doporučení poradního sboru Nadace Naše dítě

schválila celkem 41 projektů a na pomoc dětem nadace přispěla celkovou částkou 1 138 705 Kč.

Skládačka 2006 Nadace Naše dítě pomohla:

– týraným a zneužívaným dětem i jejich matkám v tísni 

– handicapovaným a mentálně postiženým dětem 

– pěstounským rodinám 

– dětem a mladým lidem v krizi 

– dětem s poruchami chování 

– dětem ze sociálně slabých rodin 

– ohroženým dětem 

– projektům věnujícím se právní ochraně dětí 

Aktivity na pomoc dětem 
v roce 2006



Přehled podpořených sdružení, asociací a nestátních institucí – Skládačka 2006:

Projekt Kč
DANETA, sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Hradec Králové 20 000

Oblastní charita Uherské Hradiště 8 650

Dětský stacionář Světluška, o.p.s., České Budějovice 46 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Krteček, Hradiště 20 430

Šťastný domov, Ústí nad Orlicí 15 000

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, Lomnice nad Lužnicí 28 000

Náš domov, Koclířov 30 000

Diecézní charita Brno, oblastní charita Blansko 19 500

Charita Kojetín 40 000

MANIA, Chomutov 20 000

ACORUS, Praha 9 46 000

Oblastní charita Přerov 10 000

Demosthenes, Ústí nad Labem 30 000

Pramen, Benešov 20 500

Spondea při ČČK Brno 20 000

Sdružení pěstounských rodin, Brno 21 000

Barry a spol., Kolín 40 000

Teen Challenge, Praha 8 20 000

Asociace pomáhající lidem s autismem, Brno 44 160

Slezská diakonie, Český Těšín, Ostrava 20 000

Slezská diakonie, Český Těšín, Karviná 20 000

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě 50 000

Regionální dobrovolnické centrum Ještěd 10 000

Klub Hornomlýnská, Praha 4 12 500

SALUS, Kopřivnice, Nový Jičín 50 000

Mirabilis, Praha 4 18 000

Diana – sdružení rodičů a přátel postižených dětí, Jablonec nad Nisou 30 000

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených Salvia, Lány 50 000

Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit Kaňka, Tábor 70 000

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha 5 20 000

Múzy dětem, Praha 5 30 000

Oblastní charita Liberec 50 000

Dětský klíč Šumperk 30 000

Lékořice, Praha 2 12 650

Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim 20 000

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Klobouky u Brna 40 000

VOLNO, o.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením, Kolín 30 000

Stéblo, Sedlčany 16 315

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno 30 000

Společenství „Začít spolu“, Plzeň 10 000

Kolpingova rodina, Praha 20 000

Celkem 1 138 705 
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Granty z NIF

Nadace Naše dítě ukládá od roku 2002 finanční prostředky svěřené Nadačním investičním fondem (NIF) u COMMERZBANK AG.

K 31. prosinci 2005 spravovala nadace celkem 34 444 000 Kč.

Z těchto spravovaných prostředků mohla nadace v roce 2006 využít na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany

dětí částku stanovenou dle výpočtového vzorce, a to celkem 436 655 Kč.

V roce 2006 se o granty z Nadačního investičního fondu (NIF) ucházelo celkem 40 projektů. V rámci grantového řízení bylo podpořeno 

14 projektů celkovou částkou 436 655 Kč. 

Přehled projektů, které získaly finanční grant NIF od Nadace Naše dítě v roce 2006:

Projekt Kč
Sdružení pěstounských rodin, o.s.
Volnočasové akce pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 55 000

JAHODA, o.s.
S JAHODOU ven z azylu 10 000

Kolpingova rodina Praha 8, o.s.
Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi 50 000

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Rozšíření Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi 48 600

SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s.
Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti 27 300

Farní charita Česká Lípa
Nízkoprahový klub Velryba 10 000

AKORD, o.s.
Denní stacionář AKORD – fyzioterapeutická péče o postiženou mládež 75 600

I MY (Společenství přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) 
Raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 21 050

Šafránek, o.s.
Dotek jako lék II. 32 305

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
Klub zdravotně postižených dětí „Mumínek“ 12 564

Asociace pomáhající lidem s autismem – Jižní Morava
Asistenční služba pro děti a mladé lidi s poruchou autického spektra 50 000

Rozum a Cit, o.s.
Tvůrčí dílny a kontaktní centrum pro pěstounské rodiny 10 000

Fond ohrožených dětí, o.s.
Klokánek Litoměřice – vybavení zařízení pro děti 30 000

Diecézní charita Brno – oblastní charita Hodonín
Domov pro matky s dětmi v tísni, Poradna pro ženy a dívky Hodonín 4 236

Celkem 436 655 
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Bezpečný internet dětem

Nadace Naše dítě jako členka Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti pokračovala v roce 2006 v projektu

Bezpečný internet dětem. Posláním tohoto projektu je šířit osvětu a upozorňovat děti, mládež, učitele, rodiče a širokou veřejnost na

možná rizika a nebezpečí spojená s internetovou sítí. 

Desatero a mapa Letem světem internetem

V rámci projektu Bezpečný internet dětem navázala nadace v roce 2006 spolupráci se společností Seznam.cz. Výsledkem spolupráce

byla internetová mapa nazvaná „Letem světem internetem“ s Dětským desaterem bezpečného chování na internetu, který nadace

rozeslala do všech základních škol již v roce 2005. 

Mapu s desaterem získalo zdarma 4,5 tisíce základních a středních škol a stala se výukovou pomůckou schválenou MŠMT.

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 schůzkou 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! 

Desatero je určeno především 10letým dětem a všem žákům, kterým chybějí potřebné informace, rady a zásady pro bezpečnou práci

s internetem. Desatero je zveřejněno na webových stránkách nadace: www.nasedite.cz.

Safer Internet Plus – Internet Hotline

V rámci kombinovaného projektu CZESICON (Safer Internet plus/Internet Hotline a Internet Helpline) usilovala Nadace Naše dítě v roce

2006 o získání grantu z fondů Evropské unie a zapojení do mezinárodního programu Safer Internet Plus s cílem založit a provozovat první

českou Internet Hotline a zapojit se do aktivit mezinárodní organizace INHOPE zastřešující Internet Hotlines ve více než 20 zemích světa.

Posláním Internet Hotline Nadace Naše dítě bude ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a poskytovateli internetových služeb čelit

nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu na internetu (nabídka dětské pornografie, dětská prostituce, komerční zneužívání dětí,

nabídka drog dětem apod.). K hlavním cílům projektu patří i zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi.

Grantové řízení proběhlo úspěšně a nadaci se v závěru roku 2006 podařilo z fondů Evropské unie získat dvouletý grant ve výši 

85 440,50 EUR. Dvouletý mezinárodní projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna 2007 a bude podporován grantem z fondů Evropské komise

do konce prosince 2008. V České republice dosud obdobná Internet Hotline neexistovala. Vznikla s podporou:

– grantu Evropské komise,

– partnerů,

– sponzorů. 

Nadace Naše dítě od roku 2007 Internet Hotline rovněž provozuje.
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Partnery kombinovaného projektu CZESICON Safer Internet plus/Internet Helpline a Internet Hotline jsou:

– nestátní organizace Nadace Naše dítě (www.nasedite.cz),

– nestátní organizace Sdružení linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz),

– společnost Software602, a.s. (www.software602.cz),

– společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je zároveň koordinátorem projektu CZESICON.

Pomoc ohroženým dětem 

Dopisy Ježíškovi s autogramiádou patronky nadace paní Heleny Vondráčkové

Ve spolupráci s Europark Shopping Center, s.r.o., uspořádala Nadace Naše dítě ve dnech 24. listopadu – 17. prosince 2006 charitativní

akci „Dopisy Ježíškovi“, která pomohla splnit konkrétní vánoční přání téměř 500 dětí z 11 dětských domovů. 

Splnit přání dětí z dětských domovů podpořila 6. prosince 2006 svou autogramiádou Helena Vondráčková, patronka Nadace Naše dítě.

V průběhu autogramiády vystoupily děti z Dětského domova Klánovice. 

Zrakově postižené děti sportovaly v Praze

Nadace Naše dítě se stala partnerem a sponzorem Sportovních her pro zrakově postiženou mládež, které se konaly v Praze ve dnech

19. – 23. června 2006. Soutěžilo celkem 85 dětí z Litovle, Plzně, Brna, Opavy, Liberce a dvou pražských škol. Na programu byly závody

v cyklistice, atletických disciplínách, v plavání a speciálních míčových hrách.

Na organizaci her přispěla nadace částkou 50 000 Kč a pro vítěze připravila hodnotné věcné ceny – stavebnice od společnosti Lego

Trading a hudební CD od společnosti Universal Music.

Nadace podpořila asistenční službu v ostravské škole

Nadace Naše dítě poskytla Speciální škole Diakonie ČCE v Ostravě dar ve výši 50 000 Kč na mzdy odborně vyškolených asistentek,

které se zde podílejí na výchově a vzdělávání 17 handicapovaných dětí. 

Během červnové návštěvy tohoto zařízení se Ing. Zuzana Baudyšová spolu s Mgr. Monikou Šimůnkovou a Ing. Evou Sovovou přesvědčily,

že asistenční pomoc dětem je v Ostravě poskytována na výborné úrovni a přispívá k rozvoji zdravotně a mentálně postižených žáků.

Pomoc dětem z Dětského domova v České Lípě

Nadace Naše dítě zprostředkovala pro Dětský domov v České Lípě možnost nákupu zboží v nově otevřeném hypermarketu OBI v České

Lípě, a to v hodnotě 50 000 Kč. 

Finanční prostředky posloužily na pořízení houpadel a další vybavení zahrady, kde děti rády tráví část svého volného času.

Splněné přání dětí z dětského domova

Nadace Naše dítě zprostředkovala deseti dětem z Dětského domova z Vrbna pod Pradědem pobyt na letním táboře, který pro děti

zajistila a finančně podpořila společnost E.ON Česká republika, a. s. Podařilo se tak splnit přání dětí, jejichž dlouhodobým snem bylo

vycestovat se svými kamarády o prázdninách k moři či do přírody v Čechách. Na splnění jejich přání však Dětskému domovu ve Vrbně

pod Pradědem nezbývaly peníze.
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Sbírka na pomoc Lucasovi a Sofii odvezeným do Argentiny

Nadace Naše dítě vyhlásila v červnu 2006 veřejnou sbírku na pomoc Lucasovi a Sofii. Obě děti byly odebrány české matce a odvezeny

do Argentiny k otci. Na konto se podařilo získat od laskavých dárců k 31. prosinci 2006 celkem 136 306 Kč. 

Díky sbírce mohla paní Krajníková, matka Lucase a Sofie, navštívit své děti v Argentině v prosinci 2006. Ze sbírky byla hrazena letenka,

ubytování matky a dále právní a soudní výlohy spojené s řízením o navrácení dětí do České republiky.

Sbírka ve prospěch vietnamského miminka Do

Veřejnou sbírkou ve prospěch malého vietnamského chlapečka Do Anh Tai z Varnsdorfu, kterou vyhlásila nadace ve prospěch

nemocného dítěte a jeho rodiny, se podařilo získat celkem 742 340 Kč. Chlapeček Do Anh Tai se narodil 26. června 2005 v šestém

měsíci těhotenství matky a jeho zdravotní stav vyžadoval intenzivní péči. Za léčení malého Do dlužila vietnamská rodina mostecké

nemocnici celkem 785 214 Kč. Úhrada tak vysoké částky byla zcela mimo finanční možnosti rodiny se třemi dětmi.

Sbírka vyvolala v České republice velkou solidaritu a byla ukončena 4. května 2006.

Individuální žádosti o pomoc 

Každoročně vyřizuje Nadace Naše dítě rovněž individuální žádosti o pomoc. Poskytnutí finanční podpory do 5 000 Kč schvaluje ředitelka

nadace, o uvolnění vyšší částky rozhoduje správní rada nadace. Schválené žádosti musí vždy odpovídat statutu nadace a jejímu účelu. Na

pomoc jednotlivým dětem, různým zařízením a společnostem poskytla Nadace Naše dítě v roce 2006 finanční dary v celkové výši 485 594 Kč.

Žadatel Účel finančního příspěvku Kč
Jiří Biel na dofinancování školného a lyžařského výcviku pro děti 3 100

Lucie Paličková na financování klávesnice pro postižené dítě 5 000

Lenka Pospíšilová na turistický kroužek a kurz výuky kung-fu pro hyperaktivního syna 5 000

Škola Jaroslava Ježka na celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež 50 000

DUHA Zámeček o.s. na vydávání časopisu „Zámeček“ pro děti z dětských domovů 4 000

Dětský domov Býchory na „Nejmilejší koncert“ – přehlídku dětských domovů s mezinárodní účastí 180 000

Speciální škola Chomutov na dopravu na letní tábor pro děti ze speciální školy v Chomutově 4 790

Martina Komárková na plat asistenta pro tělesně postiženého Václava 5 000

Lucie Kundrátová na nákup polohovacího vozíku pro postiženou Lucii 23 000

Marcela Bognárová na zaplacení letního tábora pro Patrika a Martina 5 600

Eva Jirešová na zakoupení digitálního sluchadla pro handicapovaného Pavla 5 000

Ing. Anežka Červenáková na psycho-rehabilitační pobyt pro sluchově postižené děti do 9 let 5 000

Mateřská škola a Speciální na dotykový monitor pro děti s těžkým tělesným postižením 15 000

pedagogické centrum Jihlava

Dana a Josef Ševců na osobního asistenta pro postiženou dceru 22 000

Miroslava Besedová na financování kočárku pro syna postiženého dětskou mozkovou obrnou 18 530

Jiří Biel na financování školného v základní umělecké škole pro dvě děti v pěstounské péči 3 740

Magda Malá na financování školného a stravného v mateřské škole 5 000

Jiří Mára na financování úpravy automobilu – mechanického kotvícího zařízení pro postiženého syna 4 970

Simona Bergmanová – Dětský na financování školních pomůcek na umělecké škole pro nadané dítě z dětského domova 3 000

domov Sv. Michala, Vrbno

Dětský domov DOMINO na financování nájmu a služeb pro dvě studentky z dětského domova 48 875

Veronika Kalová financování speciálního automobilu pro postiženou Veroniku 5 000

Fond ohrožených dětí na financování dluhu na nájemném pro matku dvou dětí 5 000

– paní Hermanová

Dětský domov Klánovice na zakoupení lednice pro děti z dětského domova 8 990

Speciální škola Diakonie ČCE na financování osobních asistentů pro těžce postižené děti 5 0000

Celkem bylo poskytnuto 485 594
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Telefonická krizová intervence – Sdružení Linka bezpečí

Nadace Naše dítě nadále zůstává generálním sponzorem Sdružení Linka bezpečí. V roce 2006 poskytla nadace na chod linek

pomáhajícím dětem v krizových situacích celkem 4,1 milionu Kč na odměny konzultantům. 

Linka bezpečí 800 155 555 

Během celého roku 2006 linka přijala 423 842 volání, v průměru 35 320 telefonátů měsíčně a 1 161 volání denně. V roce 2006 zajišťovalo

nepřetržitý provoz Linky bezpečí celkem 84 pracovníků.

S konkrétním problémem se na linku obrátilo přes 40 000 volajících (tzv. tematické hovory o problému). 

Děti a mladé lidi nejvíce trápily rodinné problémy (25 %), partnerské vztahy a potíže s láskou (22 %) a vrstevnické vztahy (16 %). Téměř

každé dvanácté volající dítě mělo potíže související se školou. S osobnostními a zdravotními problémy se děti na Linku bezpečí obracely

v 8 % 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.

Pracovníci Linky bezpečí se v 62 nejzávaznějších případech obraceli formou intervence na orgány sociálně-právní ochrany dětí,

nemocnice a Policii České republiky. Nejčastějším důvodem intervencí byl syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN) a rodinné

vztahy (zde především útěky z domova). Ve většině případů získala Linka bezpečí od těchto institucí zpětnou informaci o situaci dítěte.

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 2006 na 652 dotazů, což je oproti předchozímu roku nárůst o 57 %. Na linku se nejčastěji

obraceli mladí lidé ve věku 14 – 17 let. Obdobně jako v případě Linky bezpečí byly nejvíce řešeným tématem rodinné problémy (28 %).

Internetová linka byla uvedena do provozu v březnu roku 2001.

CHAT Linky bezpečí http://chat.linkabezpeci.cz

V průběhu prosince 2006 zahájil zkušební provoz CHAT Linky bezpečí. V roce 2006 nabízel CHAT Linky bezpečí své služby tři dny

v týdnu (úterý, čtvrtek, sobota) vždy ve dvou dvouhodinových blocích (15:00 – 17:00 a 19:00 – 21:00). Na CHATU Linky bezpečí slouží

speciálně vyškolený konzultant. Během sledovaného období kontaktovali klienti CHAT ve 24 případech. Nejčastěji se na CHAT obracejí

klienti s rodinnými problémy (4 kontakty). Dále následují problémy s láskou a osobní problémy (3 kontakty).
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Rodičovská linka 283 852 222

Rodičovská linka je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí. Poradenství poskytuje dětský psycholog, psychoterapeut

a sociální pracovník. Linka je v provozu dvakrát týdně – v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 16 do 19 hodin. V den vysvědčení

zřizuje tato linka mimořádné provozní hodiny.

V roce 2006 přijala Rodičovská linka 343 hovorů. Většina z těchto hovorů byla tematická, o problému (91 %), dalších 6 % hovorů bylo

informačních a ve 3 % bylo zaznamenáno mlčení. 

Rodičovská linka byla uvedena do provozu 2. dubna 2001.

Linka vzkaz domů 800 111 113

I v roce 2006 byla dětem na útěku či vyhozeným z domova k dispozici telefonická Linka vzkaz domů. Konzultanti linky přijali celkem 

7 450 volání. Z nich 5 302 představovaly hovory informační, kdy byly děti odkazovány na konkrétní instituce, ale patřily sem i různé žerty

i agresivní telefonáty. Zbývajících 2 148 volání se týkalo problémů dětí. 

V celkem 396 nejzávažnějších případech byla zapsána zpráva, kdy dítě bylo na útěku z domova nebo ústavního zařízení, o útěku

uvažovalo, bálo se vrátit domů nebo bylo z domova vyhozeno. 

Věková hranice volajících se pohybovala nejčastěji od 14 do 17 let. Nejčastějším důvodem útěků byly v 55 % rodinné problémy, spojené

často s problematikou CAN (ve 14 procentech). 

Linka vzkaz domů předala v roce 2006 celkem 46 vzkazů. V dalších 85 případech se na LVD obrátili klienti s žádostí o vyřízení vzkazu,

ale díky rozhovoru s pracovníkem LVD se našla jiná, pro klienta vhodnější možnost řešení jeho stávající situace.

Děti a mládež se na linku mohou dovolat zdarma na telefonní číslo 800 111 113 ze všech pevných linek, z mobilních telefonů poplatně na

číslo 724 727 777. Linka je v provozu každý den od 8 do 22 hodin včetně svátků.
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Zkušení advokáti Linky právní pomoci Nadace Naše dítě pomohli svými právními radami řešit v roce 2006 přes 400 případů týkajících se

vztahů mezi rodiči a dětmi. Každou středu od 10 do 18 hodin poskytovali právní rady zdarma, pouze za cenu telefonního hovoru,

v průměru osmi až deseti volajícím. Telefonické konzultace trvaly v některých případech až 30 i více minut, často byl volajícímu

nadiktován petit příslušné žaloby či podání k soudu.

Nejčastěji odborníci Linky právní pomoci odpovídali na otázky týkající se rozvodové a porozvodové situace včetně problematiky

výživného a změn poměrů k nezletilým dětem a dotazů na střídavou výchovu obou rodičů. Advokáti rovněž radili, jak postupovat a co

dělat při určení otcovství, v případě domácího násilí či ohlášení podezření, že je v okolí týráno nebo sexuálně zneužíváno dítě. Volajícím

radili, jaké jsou možnosti řešení jejich problému týkajícího se rodiny a dítěte, kam se obrátit, či jak se zachovat v dané situaci. 

Hlavní skupiny dotazů:

– 22 % rozvodové situace či obdobná situace mezi nesezdanými partnery a s tím spojené řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí 

– 35 % porozvodové situace – z toho: neplacení výživného na dítě povinným rodičem (8 %), nedodržování povinnosti styku dítěte

s druhým rodičem ze strany rodiče, který má dítě ve své péči (4 %), návrh na změnu výše výživného na dítě, na změnu poměrů

nezletilých dětí (15 %), ostatní dotazy (8 %)

– 7 % občanské právo (dědické řízení, procesní dotazy, bytová problematika atd.) 

– 5 % trestní problematika (týrání, zneužívání dětí, trestné činy páchané na dětech) 

– 5 % právo sociálního zabezpečení – dávky státní sociální podpory, péče o handicapované děti atd. 

– 4 % problematika určení či popření otcovství u narozených či dosud nenarozených dětí 

– 4 % problematika pěstounství a osvojení 

– 6 % rodinné právo – ostatní dotazy 

– 2 % psychologické problémy 

– 2 % problematika vztahů mezi prarodiči a dětmi (úprava styku, svěření do výchovy atd.) 

– 1 % ústavní výchova 

– 7 % ostatní (dotazy z jiných oblastí práva, např. správního, dotazy netýkající se dětí, dotazy na fungování linky atd.)

Na advokáty po telefonu se o radu obraceli rodiče dětí (matky 49 %, otcové 24 %), prarodiče (12 %), ostatní příbuzní či noví partneři

rodičů (14 %) a v některých případech i pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dítěte a městských úřadů (1 %).

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě je provozována od 23. listopadu 2005 ve spolupráci s Českou advokátní komorou (www.cak.cz)

v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“ V závěru roku byl kolektiv Linky právní pomoci nominován v kategorii Rodinné právo na

prestižní cenu Právník roku 2006.
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Nadace Naše dítě pokračovala v roce 2006 v celorepublikové kampani nazvané „Stop násilí na dětech!“ s cílem prolomit lhostejnost

a snížit v ČR narůstající počty týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Veřejnost byla oslovena televizním i rozhlasovým spotem,

plakáty a inzercí se sloganem „Stop násilí na dětech!“ Symbolem kampaně byla i v roce 2006 „Náplast na dětskou duši“.

Ke kampani se v průběhu roku 2006 začala připojovat veřejnost a známé osobnosti politického, kulturního a společenského života.

Seznam osobností podporujících kampaň je zveřejněn na webových stránkách www.nasedite.cz v sekci „Stop násilí na dětech!“

Kampaní chce Nadace Naše dítě nadále apelovat na to, aby se ochrana dětí před násilím stala zodpovědností každého občana a patřila

k prioritním hodnotám naší společnosti.

Nadace Naše dítě děkuje České televizi za podporu kampaně. V roce 2006 byl televizní spot kampaně „Deštník“ odvysílán ve

veřejnoprávní České televizi v lednu, únoru, červenci a srpnu – celkem 71krát. 

Spot „Panenka“, který upozorňuje na týrání dětí, odvysílala opakovaně v roce 2006 Prima TV.

Kampaň podpořily i společnosti 0101, BigMedia, Country Radio, Český rozhlas, Eclipse Print, FCB Prague, FTV Premiéra, GfK Praha,

Metrostav, Super poster, Volvo Auto Czech a široké spektrum časopisů, novin a další řada mediálních partnerů. Společnost 

URGO-MEDCOM podpořila kampaň částí výtěžku z prodeje vybraných náplastí Urgo a na účet nadace zaslala na ochranu dětí v roce

2006 celkem 324 942 Kč.

– V roce 2005 zaznamenali sociální pracovníci 1 983 případů, kdy bylo dítě sexuálně zneužito nebo tělesně a psychicky týráno 

(oproti roku 2000 o 626 případů víc). Tři děti prokazatelně na následky týrání zemřely! 

– V roce 2005 Policie ČR řešila 875 případů pohlavního zneužívání dětí a dalších 9 případů, kdy šlo o komerční formu sexuálního

zneužívání nezletilých.

Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR

Rok Počet týraných dětí Počet sexuálně Celkem
(psychické a tělesné 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

2006 1 008 585 1 593

Celkem 6 630 4 285 10 915

* Zpracováno ze statistických údajů MPSV ČR.
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Průzkum povědomí občanů o týrání a zneužívání dětí v ČR

Pro Nadaci Naše dítě uskutečnila v září 2006 společnost GfK Praha průzkum veřejného povědomí občanů o problematice týrání

a zneužívání dětí v České republice a kampani „Stop násilí na dětech!“

Dotazováno bylo 980 respondentů, přičemž 40 % dotazovaných kampaň proti násilí na dětech již zaregistrovalo. Nejvíce registrovali

kampaň lidé ve věku 26 – 35 let (více než polovina).

Velká většina ze všech dotázaných (78 %) se domnívá, že týrání a zneužívání dětí v ČR je velký problém. Více než třetina (37 %) všech

respondentů se přitom domnívá, že ochrana ohrožených a opuštěných dětí není v ČR na dobré úrovni, a 27 % dotázaných si myslí, že

státní orgány by se této problematice měly věnovat mnohem více. 
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1. ročník nominační soutěže – Zlaté srdce 2005

Součástí kampaně „Stop násilí na dětech!“ se stal rovněž nový projekt Zlaté srdce, jehož posláním je veřejně ocenit ochránce týraných,

zneužívaných, opuštěných, handicapovaných a ohrožených dětí působících ve státních a nestátních organizacích. 

V 1. ročníku nominační soutěže, zasvěcené dílu nestora dětské psychologie prof. Zdeňka Matějčka, bylo do 15. února 2006 nominováno

celkem 32 osobností a společností. 

Záštitu nad prestižním oceněním ochránců dětí převzali MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR, a Ing. Martin Dvořák,

generální ředitel Prima TV.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na společenském večeru Nadace Naše dítě v Divadle Radka Brzobohatého v Praze v pondělí 

3. dubna 2006. 

Zlaté srdce pro rok 2005 získala paní Jarmila Dolejšková z Nového Strašecí za celoživotní práci ve prospěch opuštěných dětí. Dalšími

vítězi se stali manželé Hana a Petr Maláskovi, zakladatelé stacionáře Billiculum pro handicapované děti v Mikulově, a oceněn byl rovněž

Městský úřad ve Valašském Meziříčí za výjimečnou spolupráci městských zastupitelů s nestátní organizací Pod křídly při budování domů

na půli cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské péče nebo pobytu v dětském domově.

Hlavní cenu – Zlatá srdce – věnovala pro finalisty sklárna s dlouholetou tradicí, akciová společnost Moser. Vítězné osobnosti získaly

rovněž zahraniční zájezd pro dvě osoby od CK Happyland Bohemia. Další finalisté byli odměněni věcnými cenami, které věnovaly

společnosti Hewlett Packard a Canon.

Vítězové prestižní ceny Zlaté srdce 2005 v jednotlivých kategoriích a pořadí na dalších místech:

Kategorie A – osobnosti – celoživotní:

1. Jarmila Dolejšková 

2. JUDr. Marie Vodičková 

3. Mgr. Aleš Bureš

Kategorie B – za mimořádný čin na ochranu dítěte:

1. Manželé Hana a Petr Maláskovi 

2. MUDr. Miroslav Rákos 

3. Dobroslava Kricklová

Kategorie C – společnosti za podporu projektů pro děti:

1. Městský úřad ve Valašském Meziříčí 

2. RWE Transgas a.s. 

3. Nadace SYNER

V závěru roku 2006 vyhlásila nadace 2. ročník nominační soutěže Zlaté srdce 2006.
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Hlavní cenu za celoživotní práci ve
prospěch ohrožených dětí převzala paníJarmila Dolejšková, na třetím místě se
umístil Mgr. Aleš Bureš.

Vítězi kategorie B se stali

Hana a Petr Maláskovi. 

JUDr. Marie Vodičková
získala druhé místo za
celoživotní práci. Záštitu nad prestižním

oceněním převzal
generální ředitel TV Prima

Ing. Martin Dvořák.

Společnost Volvo Auto Czech a její dealeři přispívají Nadaci

Naše dítě již několik let částkou 500 korun z každého

prodaného vozu Volvo v České republice. Šek za rok 2006

převzala Ing. Zuzana Baudyšová a patronka nadace paní

Helena Vondráčková.



Miss World a Zuzana Baudyšová besedovaly s dětmi z dětského domova

Nadace Naše dítě pozvala Taťánu Kuchařovou, Miss World 2006, aby navštívila spolu s ředitelkou nadace Ing. Zuzanou Baudyšovou

Dětský domov v Klánovicích a besedovala s dětmi. Během předvánočního setkání, které se uskutečnilo 18. prosince 2006, zahrnuly děti

sympatickou Taťánu všetečnými a zvídavými otázkami. Zajímaly se o její první pocity, kdy získala korunku Miss World a Miss ČR, kdo ji

přihlásil do soutěže, jaké země a jaká místa již navštívila nebo jaká byla její dětská přání a zda si přála být modelkou.

Autogramiáda patronky nadace paní Heleny Vondráčkové 

Značné pozornosti veřejnosti se těšila charitativní akce „Dopisy Ježíškovi“ v prostorách centrální haly Europark Shopping Center – Praha

Štěrboholy s autogramiádou patronky nadace paní Heleny Vondráčkové. Na autogramiádu paní Heleny Vondráčkové přišly desítky dětí,

rodičů a zákazníků nákupního centra. Tuto charitativní akci uspořádala Nadace Naše dítě ve spolupráci se společností Europark

Shopping Center, s.r.o., s cílem věnovat konkrétním dětem z dětských domovů konkrétní dárky pod vánoční stromek. Vybraný dárek mohli

lidé dětem zakoupit a předat u stánku v centrální hale nákupního centra.

Koncert na britské ambasádě s darem pro nadaci od společnosti SATPO

Patronka Nadace Naše dítě Helena Vondráčková a Štefan Margita zpívali ochráncům českých dětí na britské ambasádě. Oba umělci

vystoupili bez nároku na honorář. Milým překvapením večera bylo také vystoupení talentované 12leté zpěvačky a klavíristky Veroniky Polívkové.

Vánoční koncert uspořádala Nadace Naše dítě spolu s britskou velvyslankyní paní Lindou Duffield jako poděkování těm, kteří finančně

podporují nadační projekty pomáhající týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a ohroženým dětem v České republice. Mezi

pozvanými hosty nechyběl ani velvyslanec USA pan Richard Graber.

Úspěšná fotografická výstava ve prospěch ohrožených dětí 

Prostřednictvím úspěšné fotografické výstavy Milana Schirla „Děti Asie“, jejíž patronkou byla Nadace Naše dítě, se podařilo získat celkem

40 730 Kč. Ve prospěch nadace se fotograf Milan Schirlo rozhodl věnovat nejen veškerý výtěžek ze vstupného, ale také 20 % částky

z každé prodané fotografie.

Výstava 180 výjimečných prodejních fotografií dětí Číny, Tibetu, Nepálu a Indie proběhla v srpnu 2006 v benediktýnském klášteře v Polici

nad Metují.

Miss World 2006 Taťána Kuchařová navštívila nadaci

Nadace Naše dítě přivítala 6. října 2006 ve svém sídle Taťánu Kuchařovou, která se stala v sobotu 30. září 2006 Miss World. Nejkrásnější

ženu světa doprovázela prezidentka soutěže Miss World paní Julie Morley a prezident soutěže Miss ČR pan Miroslav Zapletal. 

Miss World se připojila ke kampani „Stop násilí na dětech!“, kterou Nadace Naše dítě usiluje od října 2005 o to, aby se v České republice

snížily počty týraných a zneužívaných dětí a ochrana dětských práv se stala věcí veřejnou.
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Nadace děkovala sponzorům a partnerům, slavila 13. narozeniny

Ve čtvrtek 14. září 2006 oslavila Nadace Naše dítě na společenském večeru v Divadle U hasičů v Praze své 13. narozeniny. Pro všechny

pozvané sponzory, příznivce Nadace Naše dítě a ochránce dětí byl nachystán dárek v podobě divadelního představení „Čochtan

vypravuje“ v interpretaci Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. 

Společnost Eurest zajistila pro hosty nadace raut, tradiční narozeninový dort připravila cukrárna Marcipánka a ve spolupráci s dalšími

společnostmi připravila nadace rovněž slavnostní přípitek, květinová poděkování a tombolu. 

Během večera, který moderoval Martin Zounar, přiblížila nadace všem hostům své aktivity za uplynulý rok a z rukou člena představenstva

Sazky, doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc., převzala Ing. Zuzana Baudyšová šek v hodnotě 500 000 Kč na pomoc ohroženým dětem.

Golgový turnaj s Volvem

V průběhu golfového turnaje v Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních, který uspořádala 9. září 2006 společnost Volvo Auto Czech

v čele s generální ředitelkou paní Mariellou J. Delgado, bylo ve prospěch Nadace Naše dítě získáno prodejem náramků 17 000 Kč.

Golfového turnaje se zúčastnila osobně ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová, která přijala z rukou Ing. Milana Kozy, ředitele dealerů

vozů značky Volvo, symbolický šek se získanou částkou. Společnost Volvo Auto Czech, s.r.o., a jeho autorizovaní dealeři patří mezi

dlouhodobé partnery Nadace Naše dítě.

Návštěva občanského sdružení Pod křídly

Ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová spolu se svými kolegyněmi Mgr. Michaelou Maxovou a Ing. Evou Sovovou navštívily

17. května 2006 pěstounskou rodinu Smrčkových ve Valašském Meziříčí. Manželé Emílie a František Smrčkovi vychovali vedle čtyř

vlastních synů dalších 19 pěstounských dětí. Paní Emílie, držitelka Ceny dětského bezpečí za rok 2005, je zakladatelkou občanského

sdružení Pod křídly a ve Valašském Meziříčí s podporou městského úřadu a sponzorů vybudovala bydlení pro mladé dospělé po

ukončení pěstounské péče či pobytu v dětském domově.

Nejmilejší koncert měl vysokou úroveň

Nadace Naše dítě se stala opět hlavním partnerem Nejmilejšího koncertu – národní přehlídky dětských domovů z celé České republiky.

Festival se konal ve dnech 5. – 7. května 2006 v Kolíně a na slavnostním galavečeru Nejmilejšího koncertu pozdravila účinkující děti

patronka festivalu Ing. Zuzana Baudyšová.

Společnost CANON předala prostřednictvím Nadace Naše dítě Báře Bužíkové z Dětského domova se školou v Hrochově Týnci digitální

fotoaparát za nejsympatičtější výkon na jevišti.
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Ing. Zuzana Baudyšová ve dvou mezinárodních funkcích v Bruselu

Ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová aktivně pracuje ve dvou mezinárodních funkcích nevládních organizací se sídlem

v Bruselu, a to jako členka představenstva Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (www.childfocus.be) a dále

jako členka představenstva organizace EURONET (www.europeanchildrensnetwork.org), sdružující evropské nevládní organizace napříč

Evropou na podporu dětských práv v zemích Evropské unie. 

Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti

Ing. Zuzana Baudyšová byla po celý rok 2006 v úzkém kontaktu s členy představenstva bruselské federace. Zúčastňovala se

pravidelných zasedání této instituce a zajišťovala jednotlivé úkoly. Jednalo se především o osvětu a šíření povědomí z oblasti

pohřešovaných a komerčně zneužívaných dětí. 

Nadace se účastní i naplňování koncepce federace na vytváření národních operačních center na pomoc pohřešovaným a komerčně

zneužívaným dětem v Evropě.

EURONET

V rámci svého členství v organizaci EURONET se Nadace Naše dítě zapojila do pracovní skupinky, která sdružuje státy, jež

v následujících letech čeká prezidentství v Radě EU. Tato skupina si klade za cíl, aby jednotliví členové organizace EURONET působili 

na vlády svých zemí tak, aby se ochrana dětí stala jednou z priorit za dobu trvání prezidentství jednotlivých zemí. 

Českou republiku čeká prezidentství v Radě EU v roce 2009, přesto již nyní je nutné vyvíjet aktivity, které ochranu dětí dostanou na jedno

z předních míst zájmu národních vlád. Pracovní schůzky na toto téma se na konci září 2006 zúčastnila za Nadaci Naše dítě Mgr. Monika

Šimůnková. 

Childoscope program

Nadace Naše dítě byla v rámci programu Childoscope pověřena Evropskou federací pro pohřešované a komerčně 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, sjednotit

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

republiku hlavním koordinátorem tohoto evropského programu. (www.childoscope.net) 
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Mezinárodní aktivity

Nadace Naše dítě se zapojila rovněž do mezinárodního projektu organizace INHOPE a Mezinárodního centra pro pohřešované

a sexuálně zneužívané děti se sídlem v USA (ICMEC) s názvem Boj proti dětské pornografii. Tento projekt zahrnoval uspořádání tří

regionálních setkání v rámci Evropy s účastí vždy několika států, které informovaly o stavu boje proti dětské pornografii ve své zemi. 

První pracovní setkání se konalo v řeckých Aténách v říjnu 2005 za účasti Řecka, Turecka, Rumunska a Bulharska. Druhé pracovní

setkání se uskutečnilo v litevském Vilniusu za účasti Estonska, Litvy a Lotyšska. Třetí pracovní setkání se konalo ve slovinské Lublani za

účasti Slovinska, Slovenska, Chorvatska a České republiky. Za Českou republiku se tohoto setkání účastnila ředitelka Nadace Naše dítě

Ing. Zuzana Baudyšová. 

Vyvrcholením těchto tří setkání byla závěrečná schůzka v říjnu 2006 v rakouském Salcburku. Za nadaci se zúčastnila Mgr. Monika

Šimůnková. Závěrečná schůzka zhodnotila výstupy všech tří předcházejících regionálních setkání a současně navrhla další možné

způsoby spolupráce na nadnárodní úrovni včetně spolupráce mezi jednotlivými národními „Horkými linkami“ (hotlines) určenými pro

oznamování případů dětské pornografie.
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Nadace Naše dítě usiluje o širokou informovanost veřejnosti, státních a odborných institucí a sponzorů o všech svých aktivitách ve

prospěch ohrožených dětí. Veškeré informace jsou prezentovány rovněž na webových stránkách nadace www.nasedite.cz. 

V roce 2006 se v médiích objevil název Nadace Naše dítě celkem 640krát (zdroj Newton, monitoring médií). Počty denních návštěv

webových stránek www.nasedite.cz vzrostly od roku 2004 téměř 6krát. (V roce 2004 – průměrně 32 denních návštěv. V roce 2006 –

průměrně 180 denních návštěv.)

Tiskové konference – prezentovaná témata:

29. března:

– Další aktivity nadace v kampani „Stop násilí na dětech!“

– Vyhlášení vítězů a udělení hlavních cen v 1. ročníku soutěže Zlaté srdce 2005.

– Finanční pomoc Lince bezpečí a dalším projektům na ochranu dětí.

– Sbírka ve prospěch vietnamského miminka Do.

– Linka právní pomoci Nadace Naše dítě.

23. květen:

– Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

– Předání daru z vydražené korunky Miss České republiky 2006 Taťány Kuchařové.

– Pomněnkový den – 25. květen – Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

– Nadace Naše dítě – partner a sponzor Sportovních her pro zrakově postiženou mládež. 

– Sbírka ve prospěch vietnamského miminka Do ukončena. 

12. září:

– Projekt Skládačka podpořily Miss ČR a Závody regat v Chorvatsku. 

– Další aktivity nadace v kampani „Stop násilí na dětech!“

– Bezpečný internet dětem – spolupráce nadace se společností Seznam.cz.

– Vyhlášení 2. ročníku nominační soutěže Zlaté srdce 2006.

– Linka právní pomoci 777 800 002 poradila více než 300 volajícím.
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9. listopad:

– Den prevence týrání a zneužívání dětí a výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte.

– Předání šeku ve výši 273 000 Kč ze Závodů regat v Chorvatsku ve prospěch Skládačky.

– Linka právní pomoci 777 800 002 radí rodičům již rok, řešila přes 400 případů.

– „Dopisy Ježíškovi“ s autogramiádou patronky nadace paní Heleny Vondráčkové.

– Charitativní aukce nadace ve spolupráci s internetovým aukčním portálem Aukro.cz a společností Seznam.cz na pomoc ohroženým dětem.

– Zlaté srdce 2006 – prezentace 2. ročníku nominační soutěže zasvěcené dílu prof. Zdeňka Matějčka. 

Videoprezentace aktivit nadace v roce 2004 – 2006

Nejpodstatnější události a aktivity nadace je možné zhlédnout ve videoprezentaci umístěné na webových stránkách www.naseditete.cz. 

Výroční zpráva Nadace Naše dítě

Výroční zprávy Nadace Naše dítě se pravidelně zařazují na přední příčky nejlepších výročních zpráv v prestižní soutěži Czech Top 100.

Jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách nadace www.nasedite.cz.

Nadace Naše dítě patří mezi 100 nejlepších za rok 2006

Ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová převzala 24. listopadu 2006 ve Španělském sále Pražského hradu ocenění zařazující

nadaci mezi 100 nejlepších institucí v kategorii Vzdělávání, zdraví, lidskost. Cenu převzala z rukou ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka.

Celonárodní anketu Českých 100 nejlepších pořádala už pojedenácté společnost Comenius. 

Nadace Naše dítě děkuje všem sdělovacím prostředkům a jejich pracovníkům za dlouhodobou spolupráci a přízeň.
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Předvánoční sbírka ve spolupráci s Poštovní spořitelnou

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

sbírka znamená významný podíl v naplňování rozpočtu nadace na projekty pomáhající týraným, zneužívaným, zanedbávaným,

handicapovaným, opuštěným a ohroženým dětem. Do 31. prosince 2006 vynesla sbírka celkem 4 134 228 Kč. Všem dárcům – klientům

Poštovní spořitelny patří upřímné poděkování.

Volvo předalo 286 000 Kč na ochranu dětí

Společnost Volvo Auto Czech a její dealeři přispívají Nadaci Naše dítě již několik let částkou 500 Kč z každého prodaného vozu Volvo

v České republice. Výsledek sbírky za rok 2006 byl vyhlášen na Vánočním koncertu patronky nadace paní Heleny Vondráčkové 

18. prosince 2006 na pražském Žofíně. Šek v hodnotě 286 000 Kč korun převzala ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová

a paní Helena Vondráčková.

Prodejem bezpečných vozů Volvo v České republice přispěli na ochranu dětí autorizovaní dealeři Volvo Auto Průhonice, Antonín Charouz,

Autokomplex Matějka, Centrum Praha – Štěrboholy, Dekom Systém, Rudolf Homolka a Sven Car.

Sazka věnovala na pomoc dětem 500 000 Kč

Společnost Sazka, a.s., patří k dlouhodobým sponzorům Nadace Naše dítě. V roce 2006 věnovala na pomoc dětem částku 500 000 Kč.

Šek v této hodnotě převzala Ing. Zuzana Baudyšová z rukou člena představenstva Sazky doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc., během

společenského večera ke 13. výročí založení nadace, který se konal 14. září 2006 v Divadle U hasičů v Praze.

Dar pro nadaci od společnosti SATPO

Společnost SATPO Development s.r.o. podpořila v roce 2006 aktivity nadace na ochranu dětí částkou 250 000 Kč. Šek převzala během

Vánočního koncertu na britské ambasádě ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová od JUDr. Věry Nekvasilové, spolumajitelky

společnosti SATPO Development s.r.o.

Vánoční koncert uspořádala nadace spolu s britskou velvyslankyní paní Lindou Duffield jako poděkování těm, kteří finančně podporují

nadační projekty pomáhající týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a ohroženým dětem v České republice. 

Charitativní aukce Nadace Naše dítě vynesla 144 000 Kč 

Nadace Naše dítě uspořádala ve spolupráci s největším českým internetovým aukčním portálem Aukro.cz a za mediální partnerské

podpory společnosti Seznam.cz charitativní aukci na pomoc ohroženým dětem. 

Aukce probíhala od 20. listopadu do 11. prosince 2006 na portále www.aukro.cz, byla velmi úspěšná a vynesla ve prospěch ohrožených

dětí 144 000 Kč. 

Spolupráce 
se sponzory



Kalendář Nadace Naše dítě na rok 2007 přispěl na ochranu dětí

Výtěžek z prodeje kalendáře na rok 2007, který nadace připravila ve spolupráci s fotografkou Sárou Saudkovou a agenturou B.I.G.

Prague, činil 52 600 Kč. Šek převzala Ing. Zuzana Baudyšová od ředitelky společnosti B.I.G. Prague PaedDr. Jaroslavy Jalovecké.

Unikátní kalendář s názvem „DÍTĚ“ byl složen z nevšedních a zajímavých fotografií dětí z díla Sáry Saudkové a výtěžek z jeho prodeje

přispěl na projekty nadace vyhlášené v rámci kampaně „Stop násilí na dětech!“ na pomoc ohroženým dětem.

Galakoncert Heleny Vondráčkové pomohl dětem

Během galakoncertu, který se konal 8. listopadu 2006 v pražské Lucerně, převzala patronka Nadace Naše dítě paní Helena Vondráčková

společně s právničkou nadace Mgr. Monikou Šimůnkovou šek ve výši 50 000 Kč. Finanční dar ve prospěch ohrožených dětí předal

nadaci generální ředitel společnosti Pojišťovna Slavia a.s. Ing. Radek Žďárecký, MBA. Pojišťovna Slavia byla též hlavním sponzorem

galakoncertu zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Dar Miss České republiky 2006 Nadaci Naše dítě

Miss České republiky 2006 Taťána Kuchařová předala Nadaci Naše dítě šek v hodnotě 564 825 Kč. Peníze byly použity na pomoc

týraným, zneužívaným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem. Finanční prostředky byly získány dražbou korunek Miss ČR, Miss

sympatie a prodejem jednoho automobilu, který vítězka soutěže získala.

IT EKONOM regatta a Stavební HN regatta podpořily Skládačku

Skládačku 2006, kterou Nadace Naše dítě skládá šťastnější svět pro ohrožené děti, podpořili částkou 273 000 Kč účastníci zářijových

jachtařských závodů v chorvatském Biogradu, kterými byly společnosti z oblasti IT a stavebnictví. Závodu se rovněž zúčastnily Lucie

Váchová – Miss 2003 a Radka Kocurová – 1. vicemiss ČR 2002.

Částku z firemních závodů námořních plachetnic IT EKONOM regatta a Stavební HN regatta v Chorvatsku ve výši 273 000 Kč předali

nadaci na listopadové tiskové konferenci Lucie Váchová a Pavel Winkler, ředitel jachtařského závodu.

Počítače pro děti od Raiffeisenbank

Společnost Raiffeisenbank, a.s., nabídla Nadaci Naše dítě celkem 40 kusů starších funkčních počítačů. Nadace zprostředkovala tuto

pomoc pro pět subjektů, které pomáhají dětem a mladým lidem. Tři počítače darovala Nadace Naše dítě v rámci individuálních žádostí,

a to pěstounské rodině z Ostravy, Azylovému domu v Koclířově a třetí pro mentálně postiženou dívku ze sociálně slabé rodiny z Prahy.

Počítače včetně obrazovek a klávesnic získaly rovněž děti z dětských domovů v Dolních Počernicích, Klánovic a Plzně. Další počítačové

sestavy putovaly do Fondu ohrožených dětí a do „domů Pod Křídly“ ve Valašském Meziříčí.

Severočeské doly pomáhají nadaci od roku 1998

Severočeské doly a.s. dlouhodobě podporují aktivity Nadace Naše dítě zaměřené na pomoc ohroženým dětem v České republice a patří

do rodiny dlouhodobých partnerů nadace.

Finanční částka, kterou Severočeské doly poskytly na ochranu ohrožených dětí, dosáhla od roku 1998 téměř 300 000 korun. 

Nadace Naše dítě děkuje všem sponzorům a partnerům za pomoc dětem!
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Petr Herian, ředitel NEWTON I.T.

Zajímá mě rozvoj firemní filantropie v nových evropských demokraciích. Nesouhlasím zcela

s názorem, že v ČR není dosud dostatečně bonitní a početná podnikatelská elita.

Ohrožené děti, chudí, nemocní, vyloučení atp. nemohou budit naši pozornost až tehdy,

když naše příjmy uspokojí naše představy.

Nadace Naše dítě má skvělou tradici a je zárukou skutečné pomoci. Jsem za NEWTON I.T.

rád, že můžeme být užiteční. Přeji nadaci mnoho úspěchů v pomoci ohroženým dětem,

vždyť ty nám, jak věřím, leží na srdci v prvé řadě.

JUDr. Věra Nekvasilová, výkonná ředitelka SATPO Development, s.r.o.

Hlavní činností společnosti SATPO Development, s.r.o., je výstavba rezidenčního

bydlení v Praze i v jiných regionech České republiky. Společnost SATPO

Development, s.r.o., se rozhodla formou finančního daru podpořit činnost Nadace

Naše dítě zejména v oblasti zajištění bydlení pro děti z dětských domovů, které

nemají po dosažení věku 18 let kam odejít a hledají své první bydlení. Jsme rádi, že

jsme mohli pomoci dětem.

Slovo 
generálních sponzorů
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Poděkování 
a seznam sponzorů
Děkujeme všem uvedeným společnostem, sdělovacím prostředkům, reklamním, mediálním i internetovým partnerům a také stovkám

občanů za jejich spolupráci, pochopení a finanční pomoc Nadaci Naše dítě a jejím projektům v roce 2006.

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

anonymně pomáhají a podporují Nadaci Naše dítě a její projekty na ochranu dětí. 

Upřímně všem děkujeme!

Hlavní a dlouhodobí partneři:

AV MEDIA, a.s. • B.I.G. Prague s.r.o. • berolina CZ s.r.o. • Bohemia sekt, Českomoravská vinařská a.s. • BP ČR, s.r.o. • CAC LEASING, a.s.

• CCS Česká společnost pro platební karty a.s. • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha • České aerolinie a.s. • Ernst 

& Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu • EUREST, spol. s r.o. • Fujitsu Siemens Computers s.r.o. • Johnson & Johnson, s.r.o. •

Glamour, a.s. • JWT, s.r.o. • Karlovarské minerální vody, a. s. • MERO ČR, a.s. • Metrostav a.s. • MOSER, a.s. • NEWTON I.T., s. r. o. •

OCT International s.r.o. • Poštovní spořitelna ČSOB, a. s. • Pražská plynárenská, a.s. • Rodinné květinářství Klimešových • RWE Transgas a.s.

• SAZKA, a.s. • Severočeské doly a.s. • Stavby silnic a železnic, a.s. • STOCK Plzeň a. s. • ŠKODA AUTO a.s. • Tiskárna Glos 

Semily, s.r.o. • Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska • Volvo Auto Czech, s.r.o. a jeho autorizovaní dealeři

Hlavní sponzoři roku 2006:

0101, s.r.o. • ART PRODUCTION K./2, spol. s r. o. • AstraZeneca Czech Republic s.r.o. • DHL Express (Czech Republic) s.r.o. • Eclipse

Print a.s. • GfK Praha, s.r.o. • Happyland Bohemia s.r.o. • HEWLETT - PACKARD s.r.o. • Investiční kapitálová společnost KB, a.s. •

Provident Financial s.r.o. • První novinová společnost a.s. • SATPO Development, s.r.o. • URGO - MEDCOM s.r.o.

Ostatní sponzoři:

2 JCP a.s. • A.Charouz, spol. s r. o. • AFS Praha s.r.o. • AGIP Česká republika, s.r.o. • Allianz pojišťovna, a.s. • ALWIL Trade, spol. s r.o. •

ASPI, a.s. • ASSEMBLAGE Praha, s.r.o. • Auto Štangl a.s. • Barvy - laky Růžička • BlahaSoft • Bramac střešní systémy spol.s r.o. •

CANON CZ s.r.o. • Cattleya • Centrum Praha Štěrboholy a.s. • Conseq Investment Management, a.s. • Coty Česká republika k.s. •

Cukrárna Marcipánka • Czech Coal a.s. • CZECH TOP 100, a.s. • Česká advokátní komora • ČESKÁ FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ •

SLUŽBA, s.r.o. • Český národní podnik s. r. o. - MANUFAKTURA • ČP INVEST investiční společnost, a.s. • de Wolf s.r.o. • DEKOM

SYSTÉM, s.r.o. • Divadlo Radka Brzobohatého • eBanka, a.s. • Eli Lilly ČR, s.r.o. • Eurocar EC s.r.o. • Giese & Partner, v.o.s. • 

GTS NOVERA a.s. • Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze • iAudit International s.r.o. • IDS Media CZ s.r.o. • Kimberly - Clark, s.r.o. •

King Sturge, s.r.o. • Klub přátel dětí dětských domovů • KNO Česko, spol. s r.o. • Kooperativa pojišťovna, a.s. • Laube Petr, Ing. • 

LEGO Trading s.r.o. • MICROSOFT s.r.o. • MOUSE PLOTTER DESIGN • Nakladatelství Fragment, s.r.o. • Océ - Česká republika, s.r.o. •

Organon, s.r.o. • Papirius s.r.o. • Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D. • Pojišťovna Slavia a.s. • Raiffeisenbank a.s. • RFE/RL, Inc., organizační

složka • RUDOLF HOMOLKA autorizovaný dealer Volvo • Skřivánek s.r.o. • Starcom MediaVest Group, spol.s r.o. • Studio Art Print, s.r.o. •

Sušické uzeniny, a.s. • Sven Car, s.r.o. • TTC Marconi s. r. o. • Typos, tiskařské závody, a.s. • Umělecká a produkční agentura – Hana

Petřinová • Unitec CS a.s. • VARIA spol. s r. o. • Warner Bros. Entertainment s.r.o. 



Soukromé osoby:

Vondráčková Helena - patronka Nadace Naše dítě • Bachmannová Katarína • Bláha Jan • Cozlová Svatava • Čermák Kamil • Doležal

Vladimír, JUDr. • Dvořákovi Jarmila a Josef • Dvořák Karel • Futerovi Helena a Vladimír • Hein Milan • Jalovecká Jaroslava, PaedDr. •

Kuchařová Taťána • Landová Karolína, Ing. • Margita Štefan • Molín Jan • Polívková Veronika • Ptáčková Marta, Ing. • Reichovi Jana a Jan

• manželé Schirlovi • Slapničková Miluše, JUDr. • Sluková Daniela, Ing. • Zounar Martin • Žilková Libuše • Jiří a Bohuslav Škodovi, autoři,

darovali Nadaci Naše dítě píseň „Už se nemusíš bát“. • Skupina Chinaski podpořila nadaci při svém turné „Chinaski Musicbar Open 2006“.

Reklamní a mediální partneři:

FTV Premiéra, spol. s r.o. nebo PRIMA TV, hlavní mediální partner • ASPI, a.s. • BBARÁK HIP HOP MAGAZÍN • BETTER MARKETING, s.r.o.

• BigMedia, spol. s r.o. • Boomerang Media s.r.o. • COUNTRY RADIO s.r.o. • Časopisy 2005, s.r.o. • Česká televize • Česká tisková

kancelář • Český rozhlas • ECONOMIA a. s. • FCB Prague s.r.o. • FEBIOFEST s.r.o. • FLOREN CAPITAL, a.s. • GERONIA CZECH

REPUBLIC, s.r.o. • Hornopočernický zpravodaj • Hospodáři ČR, o. s. • Inzerce4you • Literární noviny • MAFRA, a.s. Praha • 

MEDIACOP s.r.o. • METRO Česká republika, a.s. • MindShare Czech Republic • Noviny Prahy 2 • Noviny Prahy 4 Tučňák • OnlineTV,

EasyCo s.r.o. • Pharmabusiness magazine • R-PRESSE, spol. s r.o. • Rádio Impuls, Ráááádio • Reader’s Digest • Recepty prima nápadů

• SAT Plus, s. r. o. UPC Express • Super poster, s.r.o. • TV 24.cz • TV Óčko • Vydavatelství a agentura JORMA • Vydavatelství M1N, s.r.o.

• Vydavatelství Medical Tribune CZ, s.r.o. • Vydavatelství Mladá fronta, a.s. • Vydavatelství RINGIER ČR, a.s. • Young & Rubicam Praha s.r.o. 

Internetoví partneři:

http://www.atlas.cz • http://www.aukro.cz • http://www.babybaby.cz • http://www.giant.cz • http://www.bavte.se • http://www.blesk.cz •

http://www.centrum.cz • http://www.centrumvzdelavani.com • http://www.cokdyvpraze.cz • http://www.czi.cz • http://www.ceskenoviny.cz •

http://www.dama.cz • http://www.doktorka.cz • http://www.explorer.cz • http://www.financninoviny.cz • http://www.chocolate.cz •

http://www.jednorozec.cz • http://www.inzertka.cz • http://www.kidsLand.cz • http://www.nasedetatko.com • http://www.rodina.cz •

http://www.seznam.cz • http://www.stratosfera.cz • http://www.svamberk.net • http://www.jantomasek.cz • http://www.volny.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 39



Zpráva o hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2006

Nadace úspěšně naplnila výnosovou stránku svého rozpočtu, díky velkorysým dárcům a sponzorům nadace. Nad plánovanou výnosovou

výši byly získány prostředky pro vietnamské těžce nemocné miminko Do a pro děti Krajníkovy, na které bylo vydáno exekuční rozhodnutí

opustit ČR.

Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2006

tis. Kč %
Příspěvky od soukromých osob 5 045 43,88

Příspěvky od organizací – finanční 4 226 37,43

Příspěvky od organizací – věcné plnění 728 6,33

Finanční příspěvky – výnosové 9 999 87,64
Výnosy z NIF – úroky 758 6,59
Sbírkové konto na nemocného chlapce 524 4,56

Sbírkové konto na děti Krajníkovy 136 1,18

Příspěvky těžce postiženým dětem 80 0,70

Ostatní přijaté příspěvky – rozvahové 740 6,44
Přijaté příspěvky – rozvahové celkem 11 497 100,00
Tyto prostředky byly použity následovně:
Nadační dar Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 4 094 58,29

Projekt Skládačka – podpora projektů na ochranu dětí 1 139 16,22

Léčení nemocného chlapce 742 10,57

Granty poskytnuté z prostředků NIF 437 6,22

Individuální žádosti na ochranu dětí 197 2,81

Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů 180 2,56

Výlohy argentinského advokáta – děti Krajníkovy 79 1,12

Příspěvky těžce postiženým dětem 79 1,12

Nadační příspěvek Škole Jaroslava Ježka 50 0,71

Sri Lanka – pomoc pro děti postižené katastrofou tsunami 26 0,37

Celkem 7 023 100,00

Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě k 31. 12. 2006 v zůstatkových cenách

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

Ostatní hmotný majetek 32 000 -7 113 24 887

Celkem 1 310 798 -1 285 911 24 887

Nadace dosáhla v roce 2006 úsporu nákladů, dosáhla vyšších výnosů a tím i vyšší hospodářský výsledek oproti předchozímu roku.

Hospodaření nadace bylo i v roce 2006 velmi stabilizované. Nadace finančně zabezpečovala cíle stanovené jejím statutem.
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Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2006

Výnosy tis. Kč
Finanční příspěvky na projekty nadace 9 999
Výnosy z NIF 758
Výnosy z reklamy 262
Přijaté úroky 254
Adventní aukce 143
Ostatní provozní výnosy 82
Výnosy celkem 11 498
Náklady tis. Kč
Materiálové náklady 242
z toho: pohonné hmoty (bezplatně poskytnuté) 148

kancelářské potřeby a spotřeba materiálu 41

spotřeba energie 23

reklamní předměty pro děti, sponzory 20

drobný hmotný a nehmotný majetek 10

Služby 2 683
z toho: inzerce, osvětová činnost 840

ostatní služby (výroba tiskovin, překlady…) 817

účetní služby, poradenství 305

fax, telefon, poštovné 280

nájem 248

cestovné 113

reprezentace 59

opravy a údržba 21

Osobní náklady 2 914
z toho: mzdy zaměstnanců a externí dohody 2 160

sociální a zdravotní pojištění 754

Ostatní náklady 424
Daň z příjmů 45
Odpisy dlouhodobého HM 6
Náklady na provoz celkem 6 314
Poskytnuté finanční dary osobám a jiným organizacím: 1 592
Projekt Skládačka – podpora projektů na ochranu dětí 1 139

Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů 180

Individuální žádosti na ochranu dětí 196

Nadační příspěvek Škole Jaroslava Ježka 50

Sri Lanka – pomoc pro děti postižené katastrofou tsunami 25

Ostatní dary 2

Náklady celkem 7 906
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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.
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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. 2006
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Výrok nezávislého auditora

Správní radě Nadace Naše dítě:

I. Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě (dále jen „nadace“) k 31. 12. 2006 uvedenou na stranách 46 – 54, ke které jsme 

14. května 2007 vydali výrok následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Naše dítě, sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince

2006, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o Nadace Naše dítě

jsou uvedeny v bodě I přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní odpovídá

statutární orgán Nadace Naše dítě. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky

a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit

a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem

o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu,

že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených

v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka

obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je

navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých

účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením nadace i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 
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Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci

Nadace Naše dítě, k 31. prosinci 2006 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 v souladu

s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme také účetní závěrku Nadace Naše dítě, k 31. prosinci 2005 a naše zpráva z 24. března 2006 obsahovala výrok bez

výhrad.

II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení nadace.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů

České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace

obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech

významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na stranách 46 – 54

jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2006. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky

a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření

výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše

uvedenou účetní závěrkou.

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

osvědčení č. 401

zastoupený

Magdalena Souček Irena Liškařová

partner auditor, osvědčení č. 1146

14. května 2007

Praha, Česká republika
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Rozvaha (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 
účetního období účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 15 25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 295 1 311

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 295 1 311

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 280 -1 286

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -1 280 -1 286

B. Krátkodobý majetek celkem 62 283 63 812
I. Zásoby celkem 213 143

Materiál na skladě 213 143

II. Pohledávky celkem 41 70
Odběratelé 20 0

Pohledávky za zaměstnanci – 6

Daň z příjmů – 56

Jiné pohledávky 21 2

Dohadné účty aktivní – 6

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 61 999 63 562
Pokladna 4 3

Účty v bankách 61 519 63 559

Peníze na cestě 476 0

IV. Jiná aktiva celkem 30 37
Náklady příštích období 30 37

Aktíva celkem 62 298 63 837
PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

účetního období účetního období
A. Vlastní zdroje celkem 61 621 62 213
I. Jmění celkem 60 470 58 621

Vlastní jmění 34 470 36 146

Fondy 26 000 22 475

II. Výsledek hospodaření celkem 1 151 3 592
Účet výsledku hospodaření 1 151 3 592

B. Cizí zdroje celkem 677 1 624
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 69 110

Dohadné účty pasivní 69 110

III. Krátkodobé závazky celkem 600 1 514
Dodavatelé 184 105

Zaměstnanci 93 109

Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 62 71

Daň z příjmů 17 0

Ostatní přímé daně 20 21

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu – 929

Jiné závazky 224 279

IV. Jiná pasiva celkem 8 0
Výnosy příštích období 8 0

Pasiva celkem 62 298 63 837
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

1. 1. 2006 31. 12. 2006 2005

A. Náklady hlavní činnost hospodářská činnost Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 242 0 256

Spotřeba materiálu 219 – 238

Spotřeba energie 23 – 18

II. Služby celkem 2 683 0 2 116
Opravy a udržování 21 – 85

Cestovné 113 – 61

Náklady na reprezentaci 59 – 30

Ostatní služby 2 490 – 1 940

III. Osobní náklady celkem 2 914 0 2 617
Mzdové náklady 2 160 – 1 944

Zákonné sociální pojištění 754 – 673

IV. Daně a poplatky celkem 3 0 3
Ostatní daně a poplatky 3 – 3

V. Ostatní náklady celkem 421 0 306
Ostatní pokuty a penále 4 – – 

Kursové ztráty 62 – – 

Dary 232 – 142

Jiné ostatní náklady 123 – 164

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 6 0 3
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 – 1

Prodaný materiál – – 2

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 1 592 0 3 358
Poskytnuté členské příspěvky 1 592 – 3 358

VlIl. Daň z příjmů celkem 0 0 0
Náklady celkem 7 861 0 8 659

B. Výnosy hlavní činnost hospodářská činnost Celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem – 287 303

Tržby z prodeje služeb – 287 303

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0
III. Aktivace celkem 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 1 069 0 1 053

Úroky 1 012 – 999

Kursové zisky 53 – – 

Jiné ostatní výnosy 4 – 54

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 143 0 278
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – – 277

Tržby z prodeje materiálu 143 0 1

VI. Přijaté příspěvky celkem 9 999 0 8 259
Přijaté příspěvky (dary) 9 999 – 8 259

VII. Provozní dotace celkem 0 0 0
Výnosy celkem 11 211 287 9 893

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 3 350 287 1 234
Daň z příjmů 15 30 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění 3 335 257 1 151
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Příloha k účetní závěrce Nadace Naše dítě

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.

Účelem a 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. 

Dále je cílem nadace také přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.

Nadace podporuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti ochrany dětí a spolupráce nadace s nimi na

společných záměrech.

Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová

Nadační jmění k 31. 12. 2006 činilo v peněžních prostředcích částku 36 104 tis. Kč. Nadační jmění je uloženo na účtu u COMMERZBANK

A.G., pobočka Praha – č. účtu – 1331175314/6200 a na účtu u Československé obchodní banky, a.s. – č. účtu – 154051281/0300.

Nadační jmění bylo dále navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění, a to v celkové výši 42 tis. Kč.

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
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou 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, IČO 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.

Oceňování 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. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Výpočetní technika 3

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

Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
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Ocenění zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, které zahrnují náklady s pořízením související. Bezúplatně nabyté zásoby (věcné

dary) jsou oceněny cenou na základě darovací smlouvy.

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 souvislosti s činností nadace dané jejím statutem.

Devizové operace

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 a nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně

daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na

reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek:

Přehled dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (v tis. Kč):

Pořizovací cena Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek
Samostatné movité věci a soubory věcí 1 279 – – 1 279

Darovaný majetek 16 16 – 32

Celkem 2006 1 295 16 – 1 311
Celkem 2005 3 687 16 2 408 1 295
Oprávky Počáteční zůstatek Odpisy ZC vyřazeného Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota

majetku
Samostatné movité věci 
a soubory věcí -1 279 – – – -1 279 –

Darovaný majetek -1 -6 – – -7 25

Celkem 2006 -1 280 -6 – – -1 286 25
Celkem 2005 -3 545 -1 -142 2 408 -1 280 15

Přehled o změnách vlastního jmění

Vlastní jmění Fondy Nerozdělené výsledky Celkem
hospodaření

Stav k 31. 12. 2005 34 470 26 000 1 151 61 621
Úbytky – -5 431 -1 151 -6 582

Přírůstky 1 676 1 906 – 3 582

Výsledek hospodaření za běžné období – – 3 592 3 592

Stav k 31. 12. 2006 36 146 22 475 3 592 62 213

Zápis v nadačním rejstříku o navýšení nadačního jmění o 1 660 tis. Kč byl uskutečněn ke dni 2. 12. 2006.
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Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlevách a jejich využití (v tis. Kč):

Výnosy zdaňované ostatní: 200

Zdaňované příjmy z reklamy: 287

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 příjmu za zdaňovací období roku 2006 je ve výši 45 tis. Kč.

2006 v tis. Kč 2005 v tis. Kč
Zisk před zdaněním 3 637 1 234

Nezdanitelné výnosy -11 009 -9 257

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy – –17

Neodečitatelné náklady 7 859 8 659
Zdanitelný příjem před daňovou úlevou 487 619

Daňová úleva -300 -300

Základ daně 187 319
Sazba daně z příjmu 24 % 26 %
Daň z příjmů 45 83

Závazky

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 měla nadace krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 4 tis. Kč a 0 tis. Kč.

Granty

Nadace obdržela v roce 2006 grant z Evropské unie na projekty Safer Internet Plus a Horká linka, které budou realizovány v roce 2007.

Přijatý grant je v rozvaze vykázán na řádku Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu v částce 929 tis. Kč.

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

Odvody z mezd za prosinec 2006 a prosinec 2005 splatné k datu výplat mezd za tento měsíc, tj. k 10. 1. 2007 a 10. 1. 2006 jsou

v následující výši:

2006 v tis. Kč 2005 v tis. Kč
PSSZ Praha 8 50 44

OZP Praha 6 3

VZP Praha 15 15

FÚ Praha 21 20

Celkem 92 82

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 r. 2006 činil:

5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 2 zaměstnanci na dohody o provedení práce. 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti.

2006 2005
Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců

Hlavní pracovní poměr 5 4

Dohoda o provedení práce 2 8

Dohoda o pracovní činnosti 1 1

v tis. Kč v tis. Kč
Mzdy 2 160 1 944

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 754 673

Osobní náklady celkem 2 914 2 617

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2006:

Projekt tis. Kč
Stop násilí na dětech – osvěta 353

Skládačka – přerozdělování nadačních příspěvků 354

Linka právní pomoci 183

Individuální žádosti 203

Bezpečný internet – celostátní projekt 118

Nadační investiční fond 275

Zahraniční spolupráce 242

Ostatní 1 186

Celkem 2 914

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
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Přehled peněžních poskytnutých darů v roce 2006 v tis. Kč

Rozvahově Výnosově
Sdružení Linka bezpečí a mládeže 4 094 –

Granty poskytnuté z prostředků NIF 437 –

Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů – 180

Nadační příspěvky v rámci projektu Skládačka – 1 139

Sbírka na nemocné miminko 742 –

Děti Krajníkovy – Argentina 79 –

Příspěvky těžce postiženým dětem 79 –

Ostatní příspěvky – 273

Celkem 5 431 1 592

Přehled přijatých darů a výnosů v roce 2006 v tis. Kč

Rozvahově Výnosově
Přijaté dary účelové 740 –

Přijato od: 

Česká finanční a pojišťovací služba 50 –

Svaz Vietnamců ČR 103 –

Cigler Marani Archit 50 –

ostatní 537 –

Přijaté příspěvky ostatní – 9 999

Výnosy – úroky z NIF – 758

Výnosy – ostatní – 741

Celkem 740 11 498

Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. k 31. 12. 2006:

V roce 2006 a 2005 byly realizovány veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s hrubým výtěžkem 660 tis. Kč a 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 2006 a 2005 byly tyto finanční prostředky Nadací uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK. 

Termínované vklady byly splatné 29. 12. 2006 a 30. 12. 2005; úroková sazba z termínovaných vkladů v daném období byla sjednána

v rozmezí od 1,85 % do 2,40 % p.a.

Celkový úrok z termínovaných vkladů byl zaúčtován do výnosů roku 2006 a 2005 v celkové výši 758 tis. Kč a 653 tis. Kč.

V roce 2006 a 2005 bylo rozděleno v souladu s podmínkami ve smlouvě celkem 437 tis. Kč a 510 tis. Kč. Zbývající část byla použita na

správu nadace.

Sestaveno dne: 14. 5. 2007

Ing. Zuzana Baudyšová Ing. Marcela Komárková

Statutární orgán účetní jednotky Osoba odpovědná za účetní závěrku
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Zpráva nezávislého auditora

Správní radě Nadace Naše dítě:

Provedli jsme audit plnění smluv „O převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond

v první etapě“ a „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 „Smlouvy“).

Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy upravujícími audit dodržování smluvních podmínek a v souladu se

Zákonem o auditorech České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou

jistotu, zda Nadace Naše dítě splnila podmínky Smluv. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací.

Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný základ pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2006 ve všech významných ohledech dodržovala podmínky plynoucí ze Smluv.

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

osvědčení č. 401

zastoupený

Magdalena Souček Irena Liškařová

partner auditor, osvědčení č. 1146

14. května 2007

Praha, Česká republika
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Poděkování sponzorům výroční zprávy

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydání této publikace.

Naše speciální poděkování patří:

Kolektivu pracovníků B.I.G. Prague a grafikovi Pavlu Rakušanovi za bezplatné grafické zpracování a zlom publikace.

Tiskárně Glos Semily za bezplatné vytištění publikace.

Fotografce Petře Ficové.

Ing. Evě Sovové za napsání a zpracování výroční zprávy.

Překladatelskému servisu Skřivánek za bezplatný překlad do angličtiny.
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