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EDITORIAL
ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ,
ŘEDITELKY NADACE NAŠE DÍTĚ
Za dobu existence Nadace Naše dítě jsme
se setkali s celou řadou případů bezpráví
páchaného na dětech. Naší snahou vždy
bylo pomoci zjednat nápravu a zajistit lepší
podmínky pro ohrožené děti. Do činnosti
nadace vkládáme trpělivost, důslednost,
srdce a mnoho poctivé práce. Zároveň
potřebujeme přízeň Vás – mecenášů,
patronů, spolupracovníků a široké
veřejnosti, kteří nám finančně i morálně
umožňujete hledat řešení pro konkrétní děti
v těžkých situacích.

Vážení ochránci dětí,
v této výroční zprávě bychom Vám rádi
předložili bilanci naší činnosti za rok 2008.
Tento rok byl pro nás rokem jubilejním, ve
kterém jsme si připomněli 15 let od
založení nadace.
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Ve prospěch ohrožených dětí jsme za
patnáct let přerozdělili více než 200 mil. Kč
korun. Naším hlavním mottem je: Lásku
a bezpečí všem dětem. Krátké shrnutí
našich aktivit ve prospěch dětí za
uplynulých 15 let jsme pro Vás připravili
v této výroční zprávě.

Patnáctý rok působení Nadace Naše dítě
znamenal kromě osvětové činnosti také
přerozdělení finančních prostředků ve
prospěch dětí. Částkou 4,3 mil. Kč nadace
podpořila 71 institucí zaměřených na
pomoc týraným, zneužívaným
a handicapovaným dětem. Činnost
celostátní Linky bezpečí jsme v roce 2008
podpořili 3 mil. korun. Nadace pomohla
řešit 39 individuálních žádostí na pomoc
dětem a rodinám v těžkých situacích –
přispěla jim celkovou částkou 0,7 mil. Kč.
Poskytnutím rychlé pomoci ve výši
0,5 mil. Kč jsme reagovali na nouzovou
finanční situaci Fondu ohrožených dětí,
která mohla ohrozit plynulý provoz
Klokánků a zkomplikovat život dětem
v nich umístěných.
Nadace byla i nadále aktivní také v rámci
evropské spolupráce s organizacemi na
ochranu dětí. V lednu jsme v Praze
uspořádali mezinárodní konferenci čelných
představitelů Evropské federace pro
pohřešované a sexuálně zneužívané děti
(Missing Children Europe). Konference se
zúčastnila také manželka předsedy
Evropské komise paní Margarida Barroso.

Snažili jsme se prosadit realizaci
mezinárodních projektů zaměřených na
zvýšení ochrany dětí v Evropě, jako je
například pohotovostní systém na pomoc
pohřešovaným dětem. Zároveň jsme
s dostatečným předstihem oslovili politické
představitele státu s žádostí, aby zahrnuli
problematiku ochrany dětí do hlavních
bodů českého předsednictví EU.
Druhým rokem nadace úspěšně
provozovala první českou internetovou
horkou linku Internet Hotline bojující proti
dětské pornografii a dalším nebezpečným
materiálům na internetu.
Stovky občanů vyhledaly pomoc
zkušených advokátů Linky právní pomoci,
která funguje již třetím rokem díky
sponzorům a advokátům poskytujícím
odborné konzultace pro veřejnost zdarma.
Jejich obětavé a zodpovědné práce si
velmi vážíme.

V roce 2008 jsme rozšířili dlouholetou
kampaň STOP násilí na dětech o projekt
Dejme týrání dětí červenou kartu!.
Osvětová kampaň upozorňovala na
zvyšující se počty usmrcených dětí
v důsledku týrání. Šířila povědomí
o oznamovací povinnosti, kterou by měl
každý občan plnit za účelem ochrany
života a zdraví dětí. Patrony kampaně se
stali Radka Kocurová a Tomáš Rosický,
kterým za jejich sounáležitost velmi
děkujeme.
Jako každoročně nás potěšila předvánoční
atmosféra tradičního projektu Dopisy
Ježíškovi. Jeho pomocí se povedlo
vykouzlit úsměv na tváři 440 dětí ze
13 dětských domovů. Patronkou projektu
byla Helena Vondráčková, která je již řadu
let patronkou naší nadace. Díky její přízni
obdržela nadace na sklonku roku šek
s významnou finanční podporou od
společnosti C&A, která se zároveň pro
nadaci stala Sponzorem roku 2008.

Děkuji našim patronům, váženým
sponzorům, umělcům a všem dobrým
lidem, kteří podporovali aktivity Nadace
Naše dítě v roce 2008. Děkuji Vám za
přízeň a důvěru. S Vaší pomocí můžeme
zachraňovat osudy dětí, které nemají tolik
štěstí jako ostatní.
Děkuji správní a dozorčí radě a týmu
spolupracovníků za jejich celoroční
odpovědnou práci.

Vaše
Zuzana Baudyšová
ředitelka Nadace Naše dítě
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SLOVO ING. JOSEFA PROUZY,
ŘEDITELE ODBORU PROPAGACE
A PR SPOLEČNOSTI SAZKA, A.S.

Kdysi dávno mi jeden francouzský přítel
v Paříži vysvětloval, že průhled každou ulicí
či bulvárem končí nějakou dominantou,
které se mohou chytit oči. A skutečně, na
konci každé z pařížských ulic trůnil nějaký
pozoruhodný objekt: socha, obelisk,
oblouk nebo kašna. Pro spoustu dětí
v České republice na konci průhledu jejich
vlastní ulice není bohužel nic
pozoruhodného a nebo spíš beznaděj
a strach. Ano, samozřejmě, že při výběru
sponzorských aktivit můžete i docela
chladným kalkulem, bez emocí, dojít
v podstatě vždy ke stejnému závěru: co
nejvíc sponzorsky „prodává“ a účinkuje?
Děti. Co ještě víc? Bezbranné, zraňované,
nemocné atd. děti. Dítě a propastný
handicap, to nenechá jedno oko suché.

4
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A je pravda, že i v této citlivé oblasti
dochází někdy k aktivitám na pokraji
kupčení s city. Takovým „půvabem“
Nadace Naše dítě nikdy naštěstí
neoplývala.

sociálním terénu, a ne v kašírce citových
výlevů a rozněžnění, nejlépe těsně před
Vánoci, za svitu voskovic. Nadace Naše
dítě nikdy svíčkovou bábou nebyla a i za to
jí dík.

Naopak, přístup Nadace Naše dítě v čele
se Zuzanou Baudyšovou právě tuto
stránku – emotivní a vlastně pudovou –
nikdy příliš nezdůrazňoval, chce se až říci
„prvoplánově neždímal“. Vzpomínám si
i na jiného přítele, na vozík upoutaného,
který mi často zdůrazňoval, abych
k handicapovaným lidem nikdy
nepřistupoval s rozbředlou lítostí
a úslužností, ale věcně, až „suše“. Protože
lítost je právě to, co žádný handicap
nepotřebuje, protože lítost ho umocňuje
a ještě víc vyděluje z normální společnosti.

Spolupráce společnosti SAZKA a Nadace
Naše dítě už je hodně dlouhou ulicí a na
jejím konci...? Zatím ani nevíme, co tam
stojí. Ale tušíme, že snad něco krásného,
takže stojí za to se tam dojít podívat.
Podívat na DOBROU VĚC.

A Nadace Naše dítě od počátku činnosti
nabízela pro ohrožené nebo týrané děti
vlastně „jen“ velice věcná a konkrétní
řešení, praktické sochy Naděje, obelisky
sociálních řešení a kašny psychologické
komunikace. A za ohrožené děti se často
stavěla dosti tvrdě, nekompromisně.
A možná z tohoto důvodu právě tato
nadace přežila řadu jiných, na první
pohled ambicióznějších projektů. Její
práce byla vidět a znát hmatatelně
a neoddiskutovatelně, v opravdovém

Josef Prouza
SAZKA, a.s.

PROFIL NADACE NAŠE DÍTĚ

Nestátní organizace Nadace Naše dítě
byla založena 1. října 1993. Po celou dobu
existence je její ředitelkou zakladatelka
nadace Ing. Zuzana Baudyšová. Nadace
Naše dítě již více než patnáct let plní své
poslání, které spočívá v pomoci dětem
v těžkých životních situacích. Zaměřuje se
na podporu a ochranu dětí týraných,
sexuálně či jinak zneužívaných. Pomáhá
dětem handicapovaným, opuštěným
a dětem, které se ocitly ve složité krizi.
Nadace se snaží chránit práva dětí, jejich
zdraví a životy mnoha různými způsoby.
Jedná se o přímou finanční podporu,
právní poradenství i osvětovou činnost.
Dále je nadace aktivní v rámci prosazování
legislativních změn a snaží se podnikat
kroky k ochraně dětí nejen v České
republice, ale i v EU. Spolupracuje
s několika mezinárodními organizacemi na
ochranu dětí a podílí se na řadě programů
v rámci Evropské unie.

Každý rok nadace vyhlašuje několik
grantových řízení na podporu sociálních
zařízení pro děti, vyřizuje individuální
žádosti na pomoc rodičům a dětem
v nouzi, kteří se na ni obracejí.
Spolupracuje s řadou dětských domovů,
stacionářů, kojeneckých ústavů a s mnoha
dalšími.
V roce 2008 se nadace opakovaně umístila
mezi stovkou obdivovaných firem v České
republice, jež vyhlašuje sdružení Czech
Top 100. Dále obsadila 1. místo v oboru
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby.
Nadace Naše dítě je financována
z příspěvků od organizací (45 %),
veřejnosti (45 %) a z grantů Evropské unie
(10 %).

Nadace Naše dítě uvedla v roce 1994 do
provozu celostátní Linku bezpečí. Ta je
určena dětem, které se ocitly v nesnázích,
cítí se ohrožené a z nejrůznějších důvodů
nemohou hledat pomoc u lidí ve svém
okolí. Od roku 2008 je nové číslo Linky
bezpečí 116 111. Tento svůj první úspěšný
projekt rozšířila nadace o poradenskou
Rodičovskou linku, kterou mohou na čísle
840 111 234 kontaktovat rodiče, a také
o Linku vzkaz domů s číslem 800 111 114
určenou dětem na útěku z domova nebo
z ústavního zařízení. Po deseti letech
zkušeností převzalo správu těchto linek
Sdružení Linka bezpečí, které nadace
i nadále každoročně významně finančně
podporuje. V roce 2008 poskytla Nadace
Naše dítě na provoz Linky bezpečí částku
3 mil. Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
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Nadace Naše dítě je aktivní v oblasti
podpory rodin v právních otázkách
týkajících se dětí. V rámci dlouholeté
kampaně STOP násilí na dětech uvedla do
provozu 23. listopadu 2005 Linku právní
pomoci, prostřednictvím které jsou na čísle
777 800 002 bezplatně podávány odborné
informace a právní rady týkající se dětí.
Advokáti poskytují poradenství také na
e-mailové adrese lpp@nasedite.cz.
Nadace se snaží chránit děti před
nebezpečím, které jim hrozí při používání
internetu. Největšími úskalími jsou dětská
pornografie, prostituce, rasismus, nabídky
omamných látek, zneužití dat a další. Proto
nadace dne 1. dubna 2007 založila
a provozuje první českou horkou
internetovou linku Internet Hotline na
adrese www.internethotline.cz. Linka je
určena k oznamování a následné likvidaci
dětské pornografie a dalšího nelegálního
obsahu z internetu.

6
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Pro dosažení většího povědomí o nutnosti
chránit děti před fyzickým a psychickým
utrpením realizovala nadace v roce 2008
další rozsáhlou vlnu osvětové kampaně
s názvem Dejme týrání dětí červenou
kartu!. Kampaň s celorepublikovým
dopadem apelovala na nutnost aktivního
přístupu veřejnosti k ochraně dětí
a upozornila na zákonem stanovenou
tzv. oznamovací povinnost. Tu má každý
občan, který se dozví o týrání dítěte
a s danou situací musí neprodleně
seznámit policii. Kampaň se setkala
s velkou odezvou široké veřejnosti.

Ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana
Baudyšová a její zástupkyně, právnička
nadace Mgr. Monika Šimůnková se
v průběhu roku 2008 účastnily mnoha
veřejných vystoupení a přednášek v České
republice i v zahraničí. Vystoupily na řadě
zasedání, seminářů a jednání, které se
konaly nejen v oblasti neziskového sektoru,
ale také na vládní úrovni. Jako obhájkyně
dětských práv a ochrany dětí prezentovaly
nadaci a její poslání nejen v ČR, ale
i v rámci Evropy.
Nadace Naše dítě je k nalezení na
internetových stránkách www.nasedite.cz.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka nadace:

Správní rada nadace:

Zaměstnanci nadace:

Ing. Zuzana Baudyšová
– v roce 1993 založila Nadaci Naše dítě
a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
– členka Výboru pro práva dětí Rady vlády
ČR pro lidská práva
– členka představenstva Evropské
federace pro pohřešované a komerčně
zneužívané děti, Missing Children
Europe, se sídlem v Bruselu
– čestná členka NSPCC (National Society
for the Prevention of Cruelty to Children)
– v letech 1994–2004 předsedkyně
představenstva Sdružení Linka bezpečí

Ing. Marta Ptáčková
předsedkyně správní rady

Mgr. Monika Šimůnková
zástupkyně ředitelky
právnička nadace
manažerka Linky právní pomoci
manažerka linky Internet
Hotline pro mezinárodní aktivity
členka představenstva
Sdružení Linka bezpečí

PaedDr. Jaroslava Jalovecká
místopředsedkyně správní rady
Mgr. Martin Chalupský
člen správní rady
Dozorčí rada:
JUDr. Vladimír Doležal
člen dozorčí rady

Mgr. Michaela Maxová
manažerka fundraisingu
manažerka produkce

JUDr. Miluše Slapničková
členka dozorčí rady

Anna Žebrová
tajemnice nadace
ekonomická agenda

Kamil Čermák
člen dozorčí rady

Petra Kácovská
manažerka reklamy
Bc. Petra Adámková
public relations
Patronka nadace:
Helena Vondráčková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
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BYLO V ROCE 2008 V ČR SEXUÁLNĚ ZNEUŽITO DÍTĚ.
ČASTO JSOU NEZLETILÍ NUCENI K DĚTSKÉ PROSTITUCI A PORNOGRAFII.
VE 21 PŘÍPADECH BYLY ZNEUŽITY DĚTI MLADŠÍ 3 LET.

798

DOŠLO ZA ROK 2008 K TÝRÁNÍ A SEXUÁLNÍMU ZNEUŽITÍ DĚTÍ
V ÚPLNÝCH RODINÁCH. PACHATELI JSOU RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
A BLÍZCÍ DĚTÍ. POUZE ZŘÍDKAKDY JSOU TYTO NÁSILNÉ ÚTOKY
ODEHRÁVAJÍCÍ SE DOMA ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI ODHALENY.

ZDROJ: MPSV ČR

CO PRVNÍCH 15 LET NADACE NAŠE DÍTĚ
ZNAMENALO V OCHRANĚ DĚTÍ
V roce 2008 dosáhla Nadace Naše dítě
jubilejního 15. roku úspěšné pomoci dětem
s těžkými životními osudy. Mezi hlavní
snahy v těchto patnácti letech patřila
podpora týraných, zneužívaných,
handicapovaných či opuštěných dětí.
Nadace bojovala za děti v rodinách
s těžkými finančními, psychickými
a vztahovými problémy. Angažovala se
nejen v rámci ČR, ale spolupracovala
i s organizacemi na ochranu dětí z mnoha
zemí Evropy.
Linky krizové intervence
K naplnění svého poslání založila nadace
1. října 1994 celostátní Linku bezpečí
určenou pro děti v krizi. Po dobu deseti let
nadace Linku bezpečí spravovala
a zajišťovala její financování, právě tak jako
Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Za
15 let fungování Nadace Naše dítě zajistila
díky sponzorům a příspěvkům od
veřejnosti finanční prostředky přesahující
částku 145 mil. Kč. V prvních deseti letech
fungování každoročně Linku bezpečí
vyhledalo v průměru přes 50 tisíc
bezradných a nešťastných dětí.

10
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Široké spektrum dlouholetých aktivit
Nadace Naše dítě je dlouhodobě aktivní
v oblasti naplňování Úmluvy o právech
dítěte v ČR a v Evropě. Věnovala se řadě
osvětových kampaní a programů, kterými
se snažila pomáhat dětem z problémových
rodin, dětských domovů, z diagnostických,
výchovných ústavů, a to formou přímé
finanční podpory, udělováním grantů
a vyřizováním individuálních žádostí
o pomoc potřebným. Zaměřovala se na
prosazování legislativních změn a zlepšení
životních podmínek dětí s méně šťastným
startem do života.

Boj nadace proti týrání dětí
Nadace bojovala proti násilí na dětech
pomocí osvětových kampaní
a publikacemi, mezi které patří také
Desatero práv dětí, Desatero práv rodičů
a Slabikář vysvětlující práva a povinnosti
dětí. Nadace uspořádala prodej červených
klaunských nosů, jehož výtěžek byl určen
na provoz Linky bezpečí. V roce 2005 se
obrátila na veřejnost s apelem a kampaní
s názvem STOP násilí na dětech. Připojit
se mohl každý zakoupením červené
píšťalky s kartou obsahující osvětové
informace. Kampaň pokračovala v letech
2007 a 2008 s výzvou Dejme týrání dětí
červenou kartu!. Od roku 2005 nadace
uděluje v rámci kampaně STOP násilí na
dětech cenu Zlaté srdce jako vyjádření
úcty k lidem, kteří se snaží o záchranu
mnoha dětských osudů.

Finanční pomoc a věcné dary
Nadace Naše dítě za 15 let své činnosti
pomohla ohroženým dětem částkou přes
200 mil. Kč.
– Desítky žadatelů se na Nadaci Naše dítě
obracely s prosbou o individuální pomoc.
Jednalo se především o příspěvky na
zakoupení rehabilitačních pomůcek, na
osobní asistenci, podporu dětí z rodin
v mimořádné sociální nouzi, na podporu
opuštěných dětí aj. Za dobu 15 let takto
nadace pomohla stovkám dětí částkou
přes 8 709 000 Kč.
– Od roku 2001 poskytla nadace v rámci
grantových řízení finanční prostředky
získané z výnosů Nadačního investičního
fondu ve výši 4 380 000 Kč na celkem
122 projektů. Granty jsou určeny na
podporu humanitárních projektů
a programů v oblasti ochrany dětí.
– Od roku 2004 vyhlašuje každoročně
grantové řízení Skládačka na pomoc
týraným, handicapovaným a opuštěným
dětem, dětem v krizi a ze sociálně
slabých rodin. Finanční podpora
je určena občanským sdružením,
asociacím a dalším nestátním institucím
pomáhajícím této ohrožené skupině dětí.
V rámci tohoto grantového řízení nadace
přerozdělila celkovou částku přes
5 851 000 Kč a podpořila 131 projektů.

– Za dobu 15 let své existence řešila
Nadace Naše dítě řadu akutních,
mimořádných případů pomoci
ohroženým dětem a jejich rodinám, a to
nejen v ČR. Částkou 0,5 mil. Kč přispěla
na ochranu životů dětí na Srí Lance po
ničivém zásahu tsunami.
– Vyhlásila veřejnou sbírku ve prospěch
vietnamského chlapečka, kterého matka
porodila v mostecké porodnici teprve
v 6. měsíci těhotenství. Na úhradu jeho
intenzivní léčby bylo díky sbírce získáno
nadací přes 740 tis. Kč.
– V roce 2002 Českou republiku zasáhly
ničivé povodně. Nadace Naše dítě
vyčlenila na pomoc desítce zasažených
rodin s dětmi z obce Hořín na Mělnicku,
které přišly o střechu nad hlavou, částku
540 tis. Kč.
– Nadace pomohla veřejnou sbírkou
Marcele Krajníkové a jejím dvěma
dětem z Roudnice nad Labem. Nezletilá
dcera a syn byli proti vůli matky
odvezeni za otcem do Argentiny.
Nadace vyhlásila veřejnou sbírku na
podporu matky a jejího opětovného
shledání s dětmi.
– Nadace podporuje děti také v oblasti
vzdělávání a rozvoje osobnosti. Již řadu
let financuje Nejmilejší koncert – festival
národní přehlídky talentovaných dětí
z dětských domovů. Děti vystupují
v recitaci, hudbě, tanci a zpěvu.

– Od roku 2006 nadace pořádá vánoční
charitativní aukci na internetových
stránkách, jejíž výtěžek je použit na
přímou podporu ohrožených dětí v České
republice. Na aukci se každý rok podílí
řada známých osobností.
– Nadace je spoluorganizátorem vánoční
akce Dopisy Ježíškovi, prostřednictvím
které může veřejnost splnit vánoční přání
dětem z dětských domovů. Patronem
této vánoční akce je zpěvačka Helena
Vondráčková.
Dlouhodobá mezinárodní spolupráce
Od roku 2001 nadace spolupracuje
s Missing Children Europe, Evropskou
federací na pomoc pohřešovaným
a sexuálně zneužívaným dětem, se sídlem
v Bruselu. Nadace je členem organizace
INHOPE, Mezinárodní asociace
internetových horkých linek, se sídlem
v irském Dublinu. Ve spolupráci
s bruselskou nevládní organizací
EURONET se nadace snaží o prosazení
ochrany dětí a jejich práv v zemích
Evropské unie a na úrovni institucí EU.
Nově se nadace zapojila do evropské
aliance 14 nestátních organizací eNACSO,
jež se snaží být aktivní v ochraně dětí při
používání online technologií.
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DEJME TÝRÁNÍ DĚTÍ ČERVENOU KARTU!

Zahájení kampaně proti týrání dětí moderoval Petr
Vondráček, zazpíval Vlasta Horváth a nechyběla
ani tvář kampaně, malá modelka Nikolka Kuličová.

Kampaň podpořila řada známých osobností.
Zprava herečka Alice Bendová, herec Daniel
Bambas s ředitelkou Zuzanou Baudyšovou,
patronka kampaně Radka Kocurová, moderátorka
Lucie Váchová a zpěvák Michael Foret.

Děti si užily mnoho poučných a zajímavých
soutěží a od patronky kampaně převzaly drobné
sponzorské dárky.

V roce 2008 zaměřila Nadace Naše dítě
velkou část osvětových aktivit na ochranu
dětí před týráním, fyzickým násilím,
psychickým terorem a sexuálním
zneužíváním. Vedla ji k tomu kromě jiného
také hrozivá statistická čísla roku 2007,
která vykázala, že v ČR bylo ve zmíněném
roce zavražděno či zemřelo na následky
týrání 20 dětí. Je to o pět obětí více než
v předchozím roce, a dokonce o deset
více než v roce 2005! Cílem kampaně bylo
upozornit veřejnost na formy psychického
a fyzického týrání dětí, na problematiku
komerčního sexuálního zneužívání
nezletilých a informovat veřejnost o tzv.
oznamovací povinnosti dané zákonem.
Osvětovou kampaní se Nadace Naše dítě
snažila o snížení počtu dětí, na kterých je
pácháno násilí.

Symbolem kampaně byla červená karta
s píšťalkou. Na píšťalku mohou děti
zapískat, když jim je ubližováno. Červená
karta říká STOP násilí páchanému na
dětech, podobně jako červená karta za
nečistou hru ve fotbale. Patrony kampaně
byli fotbalový reprezentant Tomáš Rosický
s partnerkou, moderátorkou Radkou
Kocurovou. Připojila se také řada dalších
známých osobností, které veřejně vyjádřily
svoji podporu činnosti nadace. Kampaň
doprovázely dvě velké veřejné akce
pořádané nadací v centru Prahy,
v prostorách Paláce Flóra. Zahrnovaly
mimo jiné hudební vystoupení a soutěže
pro děti, které byly hravou formou
seznamovány s dětskými právy. Osvětové
letáky, plakáty a jiné materiály byly
prezentovány v rámci tiskové konference

a následně v médiích, prostřednictvím
ploch v MHD a na dalších veřejných
místech.
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Ochrana dětí v ČR
Nadace Naše dítě se zajímala
o podrobnější zmapování situace v ČR
v problematice ochrany týraných dětí.
U příležitosti osvětové kampaně Dejme
týrání dětí červenou kartu! uskutečnila
společnost GfK Praha v roce 2008 pro
Nadaci Naše dítě dva výzkumy zaměřené
na postoj veřejnosti k problematice týrání
dětí. Z jejich výsledků vyplývá, že ochrana
dětí není v ČR na dobré úrovni. Vyjádřila se
tak více než polovina dotázaných.
Převážně jsou v této otázce skeptické ženy
a dospělí nad 30 let.

Z dotázaných, kteří považují ochranu
ohrožených dětí v ČR za nedostatečnou,
považuje za nutnost změnu legislativy
22 % lidí. Za další důležité aspekty
zlepšení jsou považovány zvýšení zájmu
občanů (17 %), jejich informovanost (12 %)
a zpřísnění sankcí a trestů za týrání
dětí (11 %). Ženy kladou zvýšený
důraz na komunikaci s dětmi. Lidé
s vysokoškolským vzděláním nejvíce

spoléhají na změnu legislativy a zlepšení
práce sociálních a dalších pracovníků.
Bezmála 80 % respondentů si myslí, že by
se informovanost o problematice týraných
a zneužívaných dětí v ČR měla zlepšit.
Osvětová kampaň nadace byla zaměřena
také na šíření povědomí o tzv. oznamovací
povinnosti, vyplývající ze zákona,
v případech trestných činů páchaných na

dětech. Průzkum ukázal, že téměř tři
čtvrtiny respondentů vědí, co tato zákonná
oznamovací povinnost znamená. Pouze
6 % respondentů si myslí, že lidé obecně
svoji oznamovací povinnost plní! Za hlavní
příčinu neplnění oznamovací povinnosti
považují nezájem a lhostejnost (57%)
a dále strach (39 %). Další možné důvody
– zasahování do soukromí,
neinformovanost nebo komplikace.

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2008
Nahlášeno případů

Počet dětí (chlapci i dívky)
tělesné a psychické
sexuální zneužívání,
týrání
dětská pornografie a prostituce

Z toho: do 1 roku
od 1 roku do 3 let
od 3 do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 18 let
Celkem v roce 2008

53
148
231
685
644
1 239

4
17
71
550
97
739

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2008
Sociální prostředí dítěte

Počet dětí (chlapci i dívky)
tělesné a psychické
sexuální zneužívání,
týrání
dětská pornografie a prostituce

Úplná rodina
Neúplná rodina bez matky
Neúplná rodina bez otce
Rodina doplněná o matku
Rodina doplněná o otce
Náhradní rodina
Ústavní péče

524
53
324
39
268
25
6

274
33
239
7
133
35
18

Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD
(ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).
Zdroj: MPSV ČR.
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Oznamovací povinnost
Nadace dlouhodobě upozorňuje na potřebu
plnění oznamovací povinnosti v případech
násilí na dětech. Existuje nejen morální
povinnost překazit jakékoliv násilí, ale také
tzv. oznamovací povinnost vyplývající ze
zákona. Zákon ukládá oznámit trestný čin
týrání svěřené osoby, ale též povinnost
překazit jeho páchání, což lze udělat i jeho
včasným oznámením policii nebo státnímu
zástupci. Ten, kdo tuto povinnost nesplní, se
sám dopouští trestného činu (s trestní
sazbou až na tři léta odnětí svobody).
Oznamovatel je povinen pravdivě sdělit
skutečnosti, které týrání dítěte nasvědčují,
aniž by odpovídal za to, zda se spáchání
činu podaří prokázat. U trestného činu
pohlavního zneužívání platí povinnost
překazit jeho páchání. Povinnost překazit
páchání trestného činu lze učinit i jeho
včasným oznámením orgánům činným
v trestním řízení (viz §167 a § 168 trestního
zákona). Oznámení je možné provést
i anonymně, je však vhodné mít doklad
o učinění oznámení.
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Děti s moderátorkou Zorou Jandovou a ředitelkou
nadace při osvětových soutěžích.

Patronka kampaně a ředitelka nadace zapískaly
proti týrání dětí.

AKTIVITY NA POMOC DĚTEM
V ROCE 2008
GRANTOVÁ ŘÍZENÍ,
PROJEKTY NADACE,
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
A DALŠÍ AKTIVITY

SKLÁDAČKA 2008
Nadace Naše dítě rozdělila v roce 2008
v grantovém řízení Skládačka ve prospěch
ohrožených dětí částku 1 121 150 Kč.
Nadace již počtvrté vyhlásila řízení určené
k poskytnutí nadačních příspěvků v rámci
projektu Skládačka. Žádosti o příspěvek
mohla podat občanská sdružení, asociace
a další nestátní instituce pomáhající
ohroženým, týraným, zneužívaným,
handicapovaným a opuštěným dětem.
V roce 2008 nadace v rámci Skládačky
obdržela celkem 78 žádostí. Z nich bylo
podpořeno 33 projektů, které byly
schváleny Správní radou Nadace Naše
dítě na základě doporučení poradního
sboru a ředitelky nadace. Dle grantových
pravidel, která jsou k dispozici na
www.nasedite.cz, byly organizacím
prostředky převedeny v prosinci 2008 ve
prospěch projektů uskutečněných v roce
2009.

Skládačka 2008 byla určena na podporu
projektů z těchto oblastí:
– matky v tísni a jejich děti
– handicapované a mentálně postižené děti
– rodiny – rodinná asistence
– ohrožené děti
– pěstounské rodiny
– handicapované děti – osobní asistence
– právní ochrana dětí
– děti a mladí lidé v krizi
– rodiny – děti s poruchami chování
– děti ze sociálně slabých rodin.
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Projekty podpořené finančními prostředky v grantovém řízení Skládačka 2008
Sdružení, asociace a nestátní instituce
ACORUS, o.s., Praha
AKORD, o.s., Praha
APLA Praha, asociace pomáhající lidem s autismem
Biliculum, o.s., Mikulov
Český helsinský výbor, Praha
D.R.A.K., o.s. Liberec
DANETA o.s., Hradec Králové
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno,
Domov sv. Markéty pro matky v tísni
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Dílny tvořivosti, o.s., Praha
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha
Hafík – výcvikové canisterapeutické sdružení, Lomnice nad Lužnicí
HoSt Home – Start ČR, o.s., Praha
Charita Kojetín
JAHODA, o.s., Praha
Jistota, o.p.s. – střední škola, základní škola
a mateřská škola, Prostějov
Kaňka – občanské sdružení volnočasových
a terapeutických aktivit, Tábor
Letní dům, o.s., Praha
MANIA, o.s., Chomutov
Městská charita Plzeň
Městská správa sociálních služeb v Mostě
Mirabilis, o.s., Praha
Nejste sami, o.s., Karlovy Vary
Oblastní charita Liberec
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
OO SPMP Chomutov – Asociace Pro HANDICAP
Parent Project, o.s., Vrchlabí
Rozum a Cit, o.s., Praha
Speciální základní škola a mateřská škola, Litomyšl
Šťastný domov, o.s., Kostelec
Teen Challenge International ČR, Praha
Základní škola Klíček, o.p.s., Praha
Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
Celková poskytnutá částka grantového řízení Skládačka 2008
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Projekt podpořený grantem Skládačka

Poskytnutá
částka v Kč
Podpora rodičovských dovedností matek ohrožených domácím násilím
50 000
Denní stacionář Akord pro handicapované děti
60 000
Zajištění a poskytování osobní asistence lidem s poruchami autistického spektra
50 000
Dětský denní stacionář Mikulov – kombinované postižení dětí
60 000
Kriminál – co vzal, dal a jak dál – podpora dětí vězněných a osvěta
50 000
D.R.A.K.ovy aktivity rodičům a postiženým dětem
20 600
Chirofonetika aneb zlepšujeme komunikaci s postiženými dětmi
7 200
Pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé krizové životní situaci
40 000
Rodinný sociální asistent Znojmo
Sociální terapeutická dílna pro handicapované děti
SRP Tamtam pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením
Canisterapie u dětí s různým typem postižení a u dětí dlouhodobě nemocných
HoSt – podpora rodin s dětmi v Praze
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně
Streetworker, terénní práce s dětmi a mládeží
Asistentská péče pro handicapované děti

25
10
20
29
45
20
35
50

Arteterapie a ergoterapie pro děti s kombinovaným postižením

45 350

Spolu o krok dále – volnočasové aktivity opuštěných dětí
Komunitní centrum Sluníčko – volnočasové aktivity romských dětí
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Denní dětský stacionář
Asistenti k našim dětem
Zajištění chodu Denního centra Žirafy
Domov pro matky s dětmi v tísni
Stacionář pro zrakově postižené děti
Školní osobní asistent
Stacionář pro handicapované děti
Poradenské centrum pro pěstounské rodiny
Rehabilitační aktivity pro žáky s těžkým kombinovaným postižením
Zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici
Provoz denního centra pro ohrožené děti a mládež
Nákup a instalace schodišťové plošiny pro handicapované děti
Podpora fyzioterapeutické péče handicapovaných dětí

30
20
50
50
20
30
50
14
62
45
10
31
10
13
20
48
1 121

000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000
000
200
150

GRANT Z NADAČNÍHO
INVESTIČNÍHO FONDU
(NIF) 2008
Nadace Naše dítě přerozdělila v rámci
grantového řízení NIF v roce 2008 celkovou
částku 642 612 Kč.
Grantové řízení na rozdělení výnosů
z Nadačního investičního fondu je určené
na podporu humanitárních projektů

a programů v oblasti ochrany dětí. Řízení
je otevřeno pro občanská sdružení,
účelová zařízení církví a obecně
prospěšné společnosti, které jsou činné
v oblasti ochrany dětí a jejich práv (netýká
se nadací). Přihlásit své žádosti mohou
právnické osoby realizující projekty
a programy přispívající k vytvoření
účinného systému ochrany dětí a jejich
práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech
dítěte.

V roce 2008 obdržela nadace v rámci
tohoto řízení celkem 41 žádostí, 11 z nich
vykazovalo formální nedostatky, a proto
tyto žádosti byly vyřazeny z dalšího
rozhodování. S projekty se podrobně
seznámil poradní sbor a ředitelka Nadace
Naše dítě. Správní rada nadace následně
schválila k podpoře celkem 19 projektů.

Projekty podpořené finančními prostředky z grantu NIF 2008
Žadatel
AKORD, o.s., Praha
APLA – JM, o.s., Brno
Daneta, o.s., Hradec Králové
Dětské krizové centrum, o.s., Praha
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Býchory
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Praze
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo
Drop In, o.p.s. – středisko prevence a léčby drogových závislostí
Fond ohrožených dětí
Kolpingova rodina Praha 8
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti
Liga za práva vozíčkářů
NIPI ČR, KO PK, středisko sociálních služeb
POMNĚNKA – Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených
a postižených dětí
Sdružení pěstounských rodin
SPONDEA při ČČK Brno
Středisko rané péče SPRP Ostrava
Teen Challenge International ČR
Celková poskytnutá částka grantového řízení NIF 2008

Podpořený projekt

Poskytnutá
částka v Kč
Poskytování asistenční a fyzioterapeutické péče dětem a mládeži s ment. postiž. 100 000
Asistenční služba pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra
30 000
Canisterapie aneb pes pomáhá zdravotně postiženým
38 000
„Cesta z pekla“ – odborná interdisciplinární péče o děti ohrožené, týrané atd.
100 000
Tančím, abych žil
25 000
Osobní asistence pro děti a mládež s autismem
31 000
Děti jsou dar – terénní sociální práce v ohrožených rodinách
20 000
Magdala – pomoc obětem obchodování a nucené prostituce Znojmo
27 540
Integrace rodiny
10 000
Klokaní kapsa pro nejmenší
30 000
Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi
48 000
Já a ty jsme my
15 004
Osobní asistence pro Dominika
46 308
Jedeme pro vás
5 000
Projekt rozvoje psychomotorických schopností
22 920
Rodinná terapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Včasnou intervencí k ochraně dětí
Raná péče pro děti s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého stavu
Dětské centrum pro ohroženou skupinu dětí

25
37
16
15
642
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340
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000
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VYHLÁSILA POLICIE V ROCE 2008 PÁTRÁNÍ PO POHŘEŠOVANÝCH DĚTECH.
TENTO SMUTNÝ FENOMÉN PŘIPOMÍNÁ 25. KVĚTEN,
KTERÝ JE MEZINÁRODNÍM DNEM POHŘEŠOVANÝCH DĚTÍ.

+

60

SKONČILO V POSLEDNÍCH LETECH TÝRÁNÍ DÍTĚTE JEHO ÚMRTÍM.
TĚCHTO PŘÍPADŮ V REPUBLICE DRASTICKY PŘIBÝVÁ. V ROCE 2005
NA NÁSLEDKY TÝRÁNÍ ZEMŘELO 10 DĚTÍ A POČET KAŽDÝ ROK
O PĚT OBĚTÍ STOUPL. V ROCE 2007 BYLO V ČESKÉ REPUBLICE
UTÝRÁNO 20 DĚTÍ. V ROCE 2008 BYLO ZAVRAŽDĚNO 15 DĚTÍ.

ZDROJ: MV ČR

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
Nadace Naše dítě obdrží každý měsíc
několik individuálních žádostí, které se
snaží řešit a finančně podpořit. Pomáhá
jejich prostřednictvím konkrétním dětem
a rodinám v komplikovaných situacích,
mnohdy s velmi těžkým a smutným
osudem.
Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory
do výše 10 tis. Kč je v kompetenci
ředitelky nadace Zuzany Baudyšové.
O uvolnění vyšší částky rozhoduje Správní
rada Nadace Naše dítě. Schválené žádosti
musí vždy odpovídat statutu nadace
a jejímu účelu, pro který byla zakládána.
V roce 2008 nadace finančně podpořila
39 individuálních žádostí celkovou částkou
1 641 968 Kč včetně dvou mimořádných
žádostí. Jednalo se o uvolnění částky
500 tis. Kč na okamžitou podporu
ohrožených dětí umístěných v zařízeních
Klokánek. Dále se jednalo o částku ve výši
478 135 Kč, kterou nadace pomohla řešit
akutní situaci denního stacionáře Úsměv
v Chlumíně zakoupením devítimístného
vozidla Ford Tranzit pro přepravu
handicapovaných klientů.

20
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Ortopedický vozík pro Báru z Brna
Nadace Naše dítě podpořila žádost
maminky z Brna, která se na nadaci
obrátila s prosbou o pomoc s financováním
ortopedického vozíku pro svoji dceru.
Barboře je 16 let a po narození jí lékaři
diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.
Od malička se rodina Báry snažila pro
dceru dělat maximum. Absolvovali mnoho
rehabilitací, dívka podstoupila několik
ortopedických operací včetně náročné
operace páteře, kterou jí lékaři provedli
před dvěma lety. Přes veškerou snahu
odborníků i nejbližších se její zdravotní
stav bohužel nezlepšil natolik, aby byla
schopna samostatné chůze. Téměř celý
den proto tráví na vozíku.
Dívka se se svým zdravotním handicapem
statečně pere a nevzdává se. Již pátým
rokem úspěšně studuje gymnázium a snaží
se i přes zdravotní omezení žít aktivním
životem mladé dívky. Několikrát týdně
chodí plavat, zpívá v pěveckém sboru,
jezdí na letní putovní tábory a v zimě
dokonce zažila svůj první lyžařský kurz.

Handicapovaná dívka s novým vozíkem.

Protože je ortopedický vozík pro Báru
nezbytný a její stávající již nevyhovoval
zdravotnímu stavu ani dalším nárokům,
obrátila se její maminka na Nadaci Naše
dítě s žádostí o pomoc. Nadace žádosti
vyhověla a spojila se se společností Pfizer,
spol. s r.o., jejíž zaměstnanci uspořádali
vánoční sbírku ve prospěch Báry. Díky
sbírce bylo možné uhradit celou
požadovanou částku na pořízení vozíku,
která činila 40 861 Kč. Symbolický šek
s výtěžkem převzala Mgr. Monika
Šimůnková na slavnostním večeru
společnosti Pfizer, finanční prostředky ve
prospěch Báry byly uvolněny počátkem
roku 2009.

Individuální žádosti podpořené v roce 2008
Žadatel
Bergmanová Simona
Bognárová Marcela
Brejchová Hana
Dašková Zuzana
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov
Dětský domov a školní jídelna, Uherské Hradiště
Dětský domov Domino, Plzeň
Dětský domov se školou, Býchory
Dětský domov se školou, Býchory
Fond ohrožených dětí, o.s.
Fraňková Andrea
Hýblová Jana
II. základní škola, Jirkov
Jirásková Alžběta
Jirsáková Natálie
Jochová Jarmila
Jurková Eva
Keplová Pavla
Klčo Vladimír
Kostková Romana
Koudelková Martina
Krebs Lubomír
Líznerová Ivana
Máčalíková Eva
Oblastní Charita, Liberec
Pěstounská rodina Dědových
Pjajčíková Kateřina
Pochopová Bohdana
Polívková Veronika
Romodrom, o.s.
Rožcová Monika
Salesiánské středisko mládeže SKM
Schwarzová Jana
Střední, zákl., mateřská škola pro zrakově postižené, Brno
Špatenková Dana
Úsměv – ústav sociální péče, Chlumín
Veselá Pavla
Vilímová Kristýna
Vosátková Jana
Celková poskytnutá částka v rámci individuálních žádostí

Účel poskytnutého příspěvku

Poskytnutá
částka v Kč
Podpora rozvoje talentu dívky z dětského domova
1 400
Pobyt na táboře pro chlapce ze sociálně slabé rodiny
3 000
Financování léčby dítěte po úrazu, při kterém došlo k vážnému poškození mozku
5 000
Úhrada pobytu dítěte v mateřské škole nemocné a sociálně slabé matce
5 386
Interaktivní tabule pro handicapované děti
33 400
Podpora přehlídky zájmových aktivit dětí z dětských domovů
50 000
s názvem Nejmilejší koncert
Nájemné v domě na půli cesty za chlapce z dětského domova
29 070
Projekt podporující rozvoj talentů dětí z dětského domova
40 000
Zakoupení vybavení pro taneční soubor dětí z dětského domova
10 000
Pokrytí nákladů na pobyt dětí v zařízení Klokánek
500 000
Kočárek pro postiženého syna
5 000
Úhrada pobytu syna v popáleninovém centru
44 891
Doprava dětí ze speciálních škol na dětský tábor
5 000
Školní pomůcky, knihy, aktivity dětí z rodiny v těžké finanční nouzi
21 766
Kočárek pro postiženou dceru
5 000
Přeprava zdravotně postižené pětileté dcery
30 000
Hudební nástroj pro postiženého syna
10 000
Naslouchadlo pro postiženou dívku
10 000
Naslouchadlo pro dceru s vrozenou vadou sluchu
8 520
Přenosný kyslíkový přístroj pro zdravotně postiženou dívku
10 000
Rehabilitační kočárek pro tělesně postiženého syna
10 000
Rehabilitační kočárek pro tělesně postižené dítě
10 000
Proti alergenní matrace pro postiženého syna
4 990
Doprava pro syna těžce postiženého dětskou mozkovou obrnou
7 200
Naléhavé pořízení základní výbavy pro děti
60 000
Finanční podpora pěstounské rodiny v nouzi
75 970
Řečový procesor pro dceru s vrozenou vadou
10 000
Speciální rehabilitační motomed pro tříletou dceru
20 000
Školné na základní umělecké škole pro talentovanou dívku
2 600
Podpora rodiny s dětmi v tíživé finanční situaci – nákup plen
4 973
Speciální vozík pro syna postiženého mozkovou obrnou
18 629
Doprava a strava pro děti z dětských domovů
4 000
Polohovací zařízení pro tělesně postiženého syna
9 815
Terapeutická polohovací židle pro handicapované děti a vybavení učeben
60 000
Polohovací zařízení pro těžce tělesně postiženou pětiletou dceru
11 300
Devítimístný Ford Tranzit pro přepravu klientů stacionáře
478 135
Osobní asistence pro syna postiženého dětským autismem
6 000
Osobní asistence pro mentálně postiženého syna
10 000
Rehabilitační kočár pro postižené dítě
10 923
1 641 968
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Koncentrátor kyslíku zlepšil Terezce
kvalitu života
V rámci individuálních žádostí jsme se
seznámili s příběhem studentky Terezy.
Dívka se narodila s několika srdečními
vadami. Tu nejvíce závažnou nelze
odstranit a asi před 16 lety sdělili lékaři
rodičům, že se s takto nemocným srdcem
nedá žít. Mladé statečné děvče ale
dokázalo svůj osud zvrátit.
Jelikož 15 hodin denně musela být
připojena na kyslíkový přístroj, nikdo
nepředpokládal, že bude moci se svým
závažným onemocněním navštěvovat
základní školu. Přesto ji za pomoci
obětavých rodičů vystudovala a nastoupila
na gymnázium. Když jí srdce dovolilo,
mohla se zúčastnit výuky. V opačném
případě musela být připojena na kyslíkový
přístroj. Naděje svitla, když rodiče objevili
kyslíkový přístroj o hmotnosti 2,8 kg.
Finančně byl ale pro rodinu nedostupný.

22
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S novým koncentrátorem kyslíku se život změnil.

Nadace Naše dítě v rámci individuální
žádosti rodiny Kostkových poskytla
10 tis. Kč na zakoupení tohoto přístroje.
S přispěním dalších organizací se podařilo
uhradit částku nutnou na zaplacení
koncentrátoru kyslíku.

LINKA PRÁVNÍ POMOCI
Rodiče nebo příbuzní dětí se mohou dostat
do situace, kdy potřebují právní radu
z oblasti rodinného práva. V tom případě
se mohou obrátit na Linku právní pomoci
Nadace Naše dítě. Dne 23. listopadu 2005
nadace linku založila a provozuje ji již tři
roky. Právní rady zkušených advokátů jsou
volajícím poskytovány zdarma, pouze za
cenu běžného telefonního hovoru. Advokáti
Linky právní pomoci odvádějí velkou
službu pro rodiny se závažnými právními
problémy a také pro rodiny ve finanční
tísni. Linka je k dispozici lidem, kteří by si
právní radu advokáta finančně nemohli
dovolit. Díky vstřícným právníkům linky tak
mohou nalézt řešení své svízelné rodinné
situace či problému s dítětem pouze za

cenu hovorného či prostřednictvím e-mailu
zcela zdarma. Linka právní pomoci
Nadace Naše dítě je od počátku
provozována ve spolupráci s Českou
advokátní komorou. Linka právní pomoci je
držitelem ceny Právník roku 2006
v kategorii rodinné právo.
Lidé se na advokáty obracejí telefonicky na
číslo 777 800 002 nebo pomocí e-mailové
adresy lpp@nasedite.cz. Zkušení advokáti
Linky právní pomoci Nadace Naše dítě
pomáhají každou středu od 10 do 18 hodin
svými právními radami řešit průměrně
8–10 případů týkajících se vztahů mezi
rodiči a dětmi. Na advokáty po telefonu se
obracejí nejčastěji rodiče dětí, především
matky. Pomoc vyhledávají také prarodiče
a ostatní příbuzní. Linka právní pomoci
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Rozvodové situace
Porozvodové situace
Vztahy mezi prarodiči a vnuky
Problematika určení či popření otcovství
Problematika pěstounství a osvojení
Rodinné právo – ostatní dotazy
Občanské právo
Trestní právo
Právo sociálního zabezpečení
Jiné právní oblasti
Psychologické problémy
Ústavní výchova
Ostatní

Od zahájení provozu do 31. prosince 2008
zodpověděli advokáti Linky právní pomoci
více než 1 000 telefonních hovorů
a odpověděli na více než 300 e-mailových
dotazů.
V roce 2008 poskytovali na Lince právní
pomoci včetně její manažerky Mgr. Moniky
Šimůnkové právní konzultace bez nároku
na honorář tito advokáti:
JUDr. Marie Myslilová, JUDr. Jitka
Kučerová, JUDr. Markéta Vaňková Ph.D.
a Mgr. David Strupek. Ve druhé polovině
roku 2008 se tým advokátů rozšířil
o Mgr. Zuzanu Špírkovou.
Děkujeme za jejich vstřícnost a podporu
dětí a rodin v obtížných životních situacích.

Struktura hovorů na lince dle jejich obsahu (v %)

10

zaznamenává dotazy od sociálních
pracovníků, zástupců škol a samotných
dětí.
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Zeptali jsme se advokátů, co je vedlo
k jejich obětavé spolupráci s Nadací
Naše dítě na Lince právní pomoci. Čím
je pro ně dosavadní práce na lince
zajímavá?
Mgr. David Strupek
Ve státech s dlouholetou demokratickou
tradicí považuje advokát za samozřejmost,
ne-li dokonce za otázku prestiže a svého
dobrého jména, že v rámci svých možností
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a schopností poskytuje alespoň zlomek
svého času tzv. právní pomoci pro bono.
I v České republice se tato praxe již
uchytila. Právě rodinné právo je oblast, kde
ti klienti, kteří právní pomoc potřebují
nejnaléhavěji, patří k těm, co si ji ze
sociálních důvodů často nemohou dovolit.
Když mě tedy nadace s nabídkou oslovila,
nemohl jsem odmítnout.
Práce advokáta je obecně zajímavá svou
pestrostí, protože se Vám permanentně
odkrývá velké množství životních příběhů,
z nichž každý je něčím jedinečný
a zvláštní. Při práci na lince je to i otázka
kvantity, v rámci jednoho odpoledne si
vyslechnu a posuzuji mnohem více
takových příběhů než během měsíce praxe
v advokátní kanceláři. Je proto do jisté
míry intenzivnější a určitě mě i obohacuje
a koneckonců i zvyšuje profesionální
zkušenost. Po telefonu totiž tazatelé
kolikrát položí dotazy i na věci, kvůli kterým
by do advokátní kanceláře nevyrazili, takže
některé problémy řeším úplně poprvé
a není to pro mě vždy jednoduché.
JUDr. Jitka Kučerová
Jedná se o smysluplnou práci. Rozsah
tematiky dotazů dosti často překračuje
moji běžnou rodinně-právní agendu, mám
tak příležitost rozšířit svoje zkušenosti.
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JUDr. Marie Myslilová
Odpověděla jsem na výzvu Nadace Naše
dítě, která byla uveřejněna v Bulletinu
advokacie, aby se advokáti zapojili do
projektu bezplatné Linky právní pomoci.
Tato myšlenka se mi líbila, připadala mi
smysluplná, proto jsem nabídla nadaci své
služby. Spolupráce s Linkou právní pomoci
je pro mě zajímavá tím, že je pro širokou
veřejnost potřebná.
Mgr. Zuzana Špírková
O Lince právní pomoci jsem se dozvěděla
od své spolužačky a kamarádky Mgr. Jany
Radilové, která s touto linkou v minulosti
spolupracovala. K navázání kontaktu
s Nadací Naše dítě mě v prvé řadě vedla
snaha pomoci dobré věci a vedle toho
i vnitřní potřeba realizovat se v drobné
právní agendě, resp. velmi zjednodušeně
řečeno být blíže lidem, ideálně rodičům
a dětem při řešení jejich otázek z oblasti
rodinného a občanského práva. Advokátní
kancelář, kde působím a která mi umožnila
pro linku pracovat, poskytuje široké
spektrum právních služeb, nicméně
rodinné právo tvoří spíše malou část tohoto
spektra.

Práce na lince mi doposud přinesla to, co
jsem hledala, a to přímý kontakt s lidmi,
kteří se ocitli ve složité situaci, se kterou
jim mohu většinou nějakým způsobem
trochu pomoci nebo je alespoň na pomoc
nasměrovat. Linka právní pomoci mě velmi
stručně řečeno vrací do „reality“. Díky ní
zjišťuji, že ve srovnání s řadou dětí jsem
vyrůstala v naprosto idylickém prostředí.
Některé příběhy, které slyším od volajících
nebo čtu v e-mailech, jsou pro mě
poměrně šokující. Doufám, že těch
smutných příběhů bude ubývat, ale zatím
jsem ráda, že se ti, kdo to potřebují, mají
díky nadaci na koho obracet a že se díky
své profesi mohu na práci Nadace Naše
dítě, resp. Linky právní pomoci v rámci
možností podílet.
JUDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Důvodem mého zájmu o spolupráci na
Lince právní pomoci byla snaha alespoň
částečně pomoci v otázkách rodinného
práva tazatelům a poměrně rychlou formou
moci řešit předmětnou problematiku.
Zajímavost této práce pro mne spočívá
určitě ve velmi úzké vazbě s tazatelem
a možnosti okamžitě tak věc řešit a být
v přímém kontaktu s reakcemi volajících.

INTERNET HOTLINE
První českou internetovou horkou linku
Internet Hotline založila a provozuje
Nadace Naše dítě od 1. dubna 2007.
Záměrem projektu je bojovat proti
nelegálnímu obsahu na internetu.
Především se jedná o dětskou pornografii,
prostituci, rasismus, extremismus, nabídky
omamných látek a další nelegální obsah.
Internet Hotline spolupracuje s veřejností,
Policií ČR a provozovateli internetových
služeb.

První česká Internet Hotline obdrží každý
měsíc průměrně 80 oznámení.
Každý, kdo se při používání internetu setká
s nebezpečným či podezřelým obsahem,
může prostřednictvím webových stránek
www.internethotline.cz nebo adresy
oznamte@internethotline.cz kontaktovat
odborníky Internet Hotline. Vyškolení
specialisté tato oznámení vyhodnotí
a potenciálně nelegální případy předají
Policii ČR. Nevhodný obsah umístěný na
serverech v zahraničí postupují
i spolupracujícím horkým linkám, které
působí po celém světě.

Poslání a úkoly Internet Hotline
– získávat od veřejnosti informace
o webových adresách s aktivními odkazy
na dětskou pornografii, informace
o nabídkách dětské prostituce,
sdružování pedofilních zájmů a další
internetové kriminalitě
– předávat získané informace a podněty
Policii ČR
– ve spolupráci se společností
Seznam.cz a dalšími provozovateli
internetových služeb usilovat o co
nejrychlejší zablokování či úplné
odstranění nelegálního obsahu
– spolupracovat s národními linkami
v rámci asociace INHOPE
– šířit povědomí o problematice
bezpečného internetu, snažit se
o příslušné legislativní změny v této
oblasti.

Oznámení na Internet Hotline v roce 2008 (v %)
1
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Dotazy
Dětská pornografie
Rasismus, extremismus
Pornografie zobrazující násilí a neúctu, zoofilie
Pedofilní zájem
Pornografie dostupná dětem
Podvod
Ostatní

11
42
1
1
1
1
1
42
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Nelegální obsah, který monitoruje
Internet Hotline
– výroba, nabídky a distribuce dětské
pornografie, nelegální sexuální praktiky,
držení dětské pornografie, sdružování
pedofilních zájmů
– extremismus, rasismus
– nelegální obchodování, nabídky drog
a zakázaných látek
– internetové podvody.
Nebezpečí, která hrozí dětem
na internetu
– sexuální obtěžování a kontakty
s pedofilním podtextem
– přístup dětí k erotickému
a pornografickému obsahu
– extremismus, rasismus a podobné útoky
– urážky, vydírání a šikana
– krádeže osobních údajů, zneužití dat
– drogy, nabídky omamných látek
– hazardní a nebezpečné hry
– podvody, zneužití internetového
bankovnictví
– řada dalších.
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Statistiky Internet Hotline 2008
Všechna přijatá oznámení *
1 119
Nevhodné adresy aktivně vyhledané
Internet Hotline
131
Posláno Policii ČR
560
Posláno jiným horkým linkám
366
Typ obsahu
Dětská pornografie
Rasismus, extremismus
Pornografie zobrazující násilí
a neúctu k člověku, zoofilie
Pedofilní zájem
Pornografie dostupná dětem
Podvod
Ostatní
Dotazy
* Adresa, odkaz, dotaz, upozornění
na internetovou aktivitu.

532
15
5
10
9
7
355
139

V roce 2008 získala Internet Hotline
plné členství v organizaci INHOPE
Dne 22. října 2008 bylo Internet Hotline
Nadace Naše dítě po ročním statutu
provizorního člena uděleno v portugalském
Lisabonu plné členství v organizaci
INHOPE. Tento statut zároveň získala
portugalská linka Linha Alerta. Zasedání
v Lisabonu se zúčastnila právnička nadace
Mgr. Monika Šimůnková. Na jednání členů
INHOPE vystoupila s prezentací české
Internet Hotline a její obhajobou pro
udělení plnohodnotného statutu. Internet
Hotline Nadace Naše dítě se získáním
plného členství připojila ke třem desítkám
těchto linek z celého světa sdružených
v mezinárodní organizaci INHOPE. Získání
plného členství předcházela řada nutných
kroků, jednání a splnění podmínek
stanovených organizací INHOPE, která
zaštiťuje více než 30 internetových horkých
linek pro oznamování nelegálního obsahu
na internetu.

Zástupkyně Nadace Naše dítě Monika Šimůnková
(vpravo) s manažerkou rakouské horké linky
Stopline Barbarou Schlossbauer (uprostřed)
a s operátorkou rakouské linky.

V rámci členství v mezinárodní síti horkých
linek INHOPE se v lednu 2008 Monika
Šimůnková společně s operátorkou
linky Internet Hotline zúčastnily v Dublinu
školení pořádaného organizací INHOPE.
Zde se seznámily s fungováním
a strukturou celé organizace a všemi
podstatnými informacemi nezbytnými pro
provozovatele a operátory horkých linek
včetně technického provozu, zpracovávání
a vyhodnocování reportů.

V září právnička české Internet Hotline
s operátorkou navštívily zázemí rakouské
horké linky Stopline, kde se seznámily
s provozem této linky a jejími zkušenostmi
získanými za 10 let úspěšného působení.
Tato linka, která je též členem INHOPE, je
provozována na adrese: www.stopline.at.
Nadace se dále jako člen INHOPE po celý
rok aktivně zapojovala do pravidelné
činnosti pracovní podskupiny Network
Expansion a její zástupkyně se účastnily
různých setkání této organizace.
INHOPE
Mezinárodní asociace internetových
horkých linek INHOPE byla založena
v roce 1999 a sídlí v irském Dublinu.
Podporuje a sdružuje celosvětovou síť
těchto linek, které mají za úkol
bojovat proti kriminalitě páchané na
internetu. INHOPE zastupuje internetové
horké linky z Evropy, Asie, Jižní Ameriky
a Austrálie.
www.inhope.org

Osvěta ve školách
Začátkem prosince 2008 oslovila Nadace
Naše dítě s osvětovými materiály týkajícími
se Internet Hotline zástupce všech
základních škol, středních škol, a to
státních i soukromých. Materiály byly
určeny především pro pedagogy zabývající
se výukou práce s počítačem. Ti se tak
mohli seznámit s informacemi o činnosti
internetové horké linky. Cílem bylo rozšířit
povědomí o lince mezi vyučujícími, kteří
mají možnost se základy bezpečné práce
s internetem seznámit žáky a studenty,
tedy skupinu dětí nejvíce ohrožených
internetovou kriminalitou.

Projekt české Internet Hotline byl v roce
2008 podpořen ze zdrojů Evropské
komise.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

27

České děti a internet
Nadace Naše dítě se jako správce
a provozovatel Internet Hotline aktivně
zajímá o problematiku bezpečné práce
s internetem v ČR. Proto ve spolupráci se
společností TNS AISA, s.r.o., realizovala
průzkum v českých rodinách, který přinesl
důležité informace o chování dětí na
internetu. Zároveň utvořil náhled na přístup
rodičů k ochraně dětí před nebezpečným
materiálem šířeným internetem. Výsledky
jsou pro nadaci další výzvou k šíření osvěty
v oblasti bezpečného internetu.
– Až 51 % dětí ve věku 10–15 let má
počítač s internetem umístěný v dětském
pokoji, kde také používají počítač
nejčastěji. U internetu tráví průměrně
1,5 hodiny denně v pracovním týdnu a až
2,5 hodiny denně o víkendu.
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– Okolo 70 % dětí ve věku 14–15 let na
internetu navštěvuje diskusní skupiny.
– 93 % dětí ve věku 10–11 let stahuje nebo
hraje online hry.
– 37 % českých dětí ve věku 14–15 let
komunikuje na internetu s cizími lidmi,
které znají pouze z virtuálního prostředí.
Téměř 35 % z těchto dětí nemá rodiči
stanovena žádná pravidla používání
počítače.
– 14 % dětí ve věku 14–15 let se osobně
schází s lidmi, které poznaly na internetu.
– Více než třetina dětí ve věku 14–15 let
sděluje na internetu neznámým osobám
své osobní a kontaktní údaje.

– 45 % dětí ve věku 14–15 let posílá svoje
fotky a na internetu sdílí svá videa.
– 17 % rodičů nekontroluje, co jejich děti
na internetu dělají, většina provádí
namátkové kontroly. Nejčastěji objeví, že
dítě navštívilo nevhodné stránky nebo
komunikovalo s neznámým člověkem.
– Programy pro omezení přístupu dětí
k nevhodným stránkám využívá jen 8 %
rodičů (parental control).

Tento průzkum bezplatně pro Nadaci Naše
dítě realizovala společnost TNS AISA s.r.o.
Zadán k realizaci byl v roce 2008.
Výzkumu se zúčastnilo 319 rodin s dětmi
z celé ČR, děti ve věku 10 – 15 let.

PUBLIC RELATIONS

V průběhu roku 2008 se v rámci oslovení
veřejnosti a spolupráce s médii Nadace
Naše dítě zaměřila na alarmující nárůst
počtu týraných a pohřešovaných dětí a na
nutnost zvýšení ochrany v této oblasti. Dále
se nadace věnovala tématu bezpečnosti
internetu pro děti a upozorňovala na
nebezpečí, do kterých se děti mohou při
jeho používání dostat.
Nadace dále seznámila veřejnost
s mezinárodními projekty, které by v ČR
měly být realizovány ve spolupráci
s Evropskou federací pro pohřešované
a sexuálně zneužívané děti, Missing
Children Europe, se sídlem v Bruselu.
Druhá polovina roku přinesla připomenutí
patnáctiletého působení nadace v oblasti
ochrany zdraví a životů dětí, ocenění
ochránců dětí cenou Zlaté srdce Nadace
Naše dítě a šíření povědomí o Úmluvě
o právech dítěte a dalších tématech.
Uvedená témata se prolínala mediálními
výstupy v průběhu celého roku. Ředitelka
Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová
a právnička nadace Mgr. Monika
Šimůnková se vedle toho vyjadřovaly
k aktuálním kauzám českého (např.
k tzv. kuřimské kauze týrání dětí)

i mezinárodního dění (případ rodiny
Fritzlových z rakouského Amstettenu,
mezinárodní ochrana dětí). Vystoupeními
na konferencích pořádaných nadací
apelovaly na zástupce tisku, aby
prostřednictvím sdělovacích prostředků

více informovali veřejnost o problémech
dětí v České republice a společně
s nadací důrazně působili na vládní
zástupce, kteří mohou výrazným
způsobem přispět ke zvýšení ochrany dětí
a ke zlepšení jejich životních podmínek.

Tisková konference u příležitosti Mezinárodního
dne pohřešovaných dětí. Zprava moderátorka
Radka Kocurová, ředitelka Zuzana Baudyšová
a právnička Monika Šimůnková.

Mezinárodní tisková konference Nadace Naše dítě
se zástupci Missing Children Europe v Praze.
Zprava Margarida Barroso, Zuzana Baudyšová
a Sir Francis Jacobs.

Tisková konference nadace u příležitosti
představení mezinárodních projektů Evropské
federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané
děti.

Hostem tiskové konference Nadace Naše dítě
byla MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády
ČR pro oblast lidských práv a národnostních
menšin.
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Termíny, témata a hosté tiskových
konferencí pořádaných Nadací Naše dítě
22. ledna 2008
Mezinárodní tisková konference Nadace
Naše dítě za účasti čelných představitelů
Evropské federace pro pohřešované
a sexuálně zneužívané děti Missing
Children Europe. Hostem konference byly
manželka předsedy Evropské komise paní
Margarida Barroso a MUDr. Džamila
Stehlíková, ministryně vlády ČR pro oblast
lidských práv a národnostních menšin.
27. března 2008
Dosavadní výsledky provozu Linky právní
pomoci. Statistické výsledky a nebezpečí
pro děti na internetu a přínos linky Internet
Hotline. Aktivity Nadace Naše dítě v oblasti
ochrany dětí před týráním a sexuálním
zneužíváním. Konferencí provázela
Světlana Zárubová, moderátorka Zpráv
TV Prima. Zástupci společnost Simply You
v průběhu konference předali do rukou
ředitelky Zuzany Baudyšové šek v hodnotě
60 tis. Kč na podporu projektů Nadace
Naše dítě. Hosty konference byli
PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí
České advokátní komory, Mgr. Rita
Gabrielová, tisková mluvčí společnosti
Seznam.cz, Martin Kožíšek, správce
serveru Lidé.cz.
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22. května 2008
Mezinárodní den pohřešovaných dětí.
Představení nové etapy kampaně Dejme
týrání dětí červenou kartu!. Hostem tiskové
konference byla MUDr. Džamila Stehlíková,
ministryně vlády ČR pro oblast lidských
práv a národnostních menšin, pplk.
Mgr. Pavla Kopecká, tisková mluvčí Úřadu
služby kriminální policie a vyšetřování,
Radka Kocurová, patronka kampaně
Dejme týrání dětí červenou kartu!
29. září 2008
Tisková konference u příležitosti výročí
15 let Nadace Naše dítě – souhrn aktivit
nadace na pomoc ohroženým dětem.
Vyhlášení dalšího ročníku projektu
Skládačka 2008. První rok oficiálního
provozu linky Internet Hotline. Sbírka pro
rodinu s adoptovanými dětmi, která se
ocitla v těžké situaci. Hosty konference byli
Ing. Marta Ptáčková, předsedkyně
Správní rady Nadace Naše dítě, Helena
Vondráčková, patronka Nadace Naše dítě,
Tomáš Přibyl, specialista Internet Hotline.

11. listopadu 2008
Listopadová výročí ochrany práv dětí
(19. listopad – Světový den prevence týrání
a zneužívání dětí, 20. listopad – Výročí
přijetí Úmluvy o právech dítěte). Výsledky
výzkumu společnosti GfK Praha na téma
povědomí o oznamovací povinnosti a stav
ochrany dětí v ČR. Tři roky působení Linky
právní pomoci. Vánoční projekty Nadace
Naše dítě na pomoc dětem (charitativní
aukce, Dopisy Ježíškovi). Hosty
konference byli Mgr. David Strupek,
advokát Linky právní pomoci, a Ing. Karel
Šmejkal, Client Service Director
společnosti GfK Praha.

Zástupkyně nadace v roce 2008
opakovaně vystupovaly v médiích, byly
hosty diskusí a poskytly vyjádření k řadě
reportáží na téma ochrany dětí. Jednalo se
o Českou televizi, ČT24, TV Nova, TV
Prima, Z1, Public TV a další. Dále tištěná
periodika, stanice veřejnoprávního rozhlasu
a soukromé rozhlasové stanice.

K výročí 15 let působení Nadace Naše dítě
vznikl v roce 2008 informační leták
s přehledem činnosti nadace
a realizovaných projektů. Za pomoci
sponzorů vydala nadace 1. října 2008
bulletin, který byl přílohou deníku Lidové
noviny. Veřejnost se prostřednictvím
bulletinu mohla seznámit s tím, jakým
způsobem Nadace Naše dítě patnáct let
pomáhala ohroženým dětem. U příležitosti
výročí vznikl i videodokument o aktivitách
nadace.

Vývoj medializace Nadace Naše dítě v roce 2008
580

600
500
počet příspěvků

Inzertní kampaně a další osvětové
prezentace
Prostřednictvím tištěných periodik
realizovala nadace celorepublikovou
inzertní kampaň jako poděkování
sponzorům, přispěvatelům a anonymním
dárcům, kteří aktivity nadace podporují
finančními obnosy či posíláním DMS zpráv
ve prospěch potřebných dětí. S využitím
reklamních ploch city lights, rámečků ve
vozech metra, plakátů v tramvajích
a dalšími prostředky informovala nadace
veřejnost o kampani Dejme týrání dětí
červenou kartu!. Tištěná periodika uvolnila
ve prospěch nadace prostor pro inzerci
Linky právní pomoci, Internet Hotline
a kampaně Dejme týrání dětí červenou
kartu!.
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Graf vyjadřuje vývoj medializace Nadace Naše dítě dle jednotlivých měsíců roku 2008.
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Počty příspěvků v jednotlivých skupinách médií
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Regionální tituly
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Grafy zachycují počty příspěvků publikovaných v jednotlivých skupinách médií a mediální dopad příspěvků.

Porovnání výše medializace v letech 2007 a 2008
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Graf porovnává výši a mediální dopad příspěvků o Nadaci Naše dítě v letech 2007 a 2008.

Analýzu pro Nadaci Naše dítě zdarma vypracovala společnost NEWTON Media a.s.,
která je dlouholetým partnerem nadace.
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Analýza mediální prezentace Nadace Naše
dítě v roce 2008
– Publicita Nadace Naše dítě dosáhla
v roce 2008 celkem 1 753 příspěvků.
Oproti roku 2007 se navýšil počet
příspěvků téměř o třetinu (z 1 351
na 1 753, tj. o 30 %). Z tohoto pohledu
lze hodnotit mediální aktivity nadace jako
úspěšné. K výraznému nárůstu počtu
příspěvků došlo v regionálních titulech,
na internetových serverech a ve
Zpravodajství ČTK. Nejvíce se na výši
medializace podílely dubnové příspěvky
(580), druhý nejvyšší počet zpráv byl
zaznamenán v listopadu (238). Relativně
stabilní a vysoká byla medializace
nadace v podzimních měsících.
– Celkovou výši medializace ovlivňovaly
zejména regionální tituly (1 209
příspěvků, tj. o 45 % více oproti roku
2007).
– Druhý nejvyšší počet referencí uveřejnily
internetové servery (195, tj. o 55 % více
než v roce 2007). Na recipienty měly
vysoký dopad (26 %) příspěvky
z celostátních deníků. Nejaktivněji
o Nadaci Naše dítě informoval deník MF
Dnes (44 příspěvků).
– Největší mediální dopad (35 %) měly
příspěvky odvysílané v televizním
a rozhlasovém zpravodajství
a publicistice.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Missing Children Europe
Nadace Naše dítě uspořádala v Praze
začátkem roku 2008 setkání nejvyšších
představitelů Evropské federace pro
pohřešované a sexuálně zneužívané děti.
Tato organizace nesoucí nový název
Missing Children Europe (MCE) byla
založena v roce 2001 a sídlí v Bruselu.
Reprezentuje 21 neziskových organizací
z 15 různých evropských zemí, které se
angažují v pomoci pohřešovaným
a sexuálně zneužívaným dětem.
Hostem pražského zasedání byla také
manželka prezidenta Evropské komise
Margarida Barroso, která se v polovině
roku 2008 stala čestnou členkou Missing
Children Europe.

Čelní představitelé Evropské federace
v Praze sestavili a v rámci tiskové
konference představili tři hlavní projekty na
pomoc pohřešovaným a jinak ohroženým
dětem, jimiž by mělo být dosaženo
bezpečnější Evropy pro děti. Tiskovou
konferenci v plném znění odvysílala
televize ČT24. Návrhům Missing Children
Europe na konferenci vyjádřila podporu
Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR
pro oblast lidských práv a národnostních
menšin, a později také ministr vnitra Ivan
Langer.

Zasedání Evropské federace Missing Children
Europe (MCE) se v Praze zúčastnili také
viceprezident MCE Costas Yanopolous z Řecka
(druhý zleva), generální tajemnice MCE Delphine
Moralis z Francie (první zprava) a MUDr. Džamila
Stehlíková (první zprava).

Nadace Naše dítě se v čele se Zuzanou
Baudyšovou, členkou představenstva
MCE, snažila v průběhu roku apelovat na
přední politiky a ústavní činitele ČR, aby se
věnovali návrhům a opatřením ve prospěch
ochrany dětí, které navrhla MCE. Projekty
již v několika zemích EU spolehlivě
přispívají k bezpečí dětí.
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Ředitelka belgické organizace Child Focus
Kristine Kloeck (vpravo) a Delphine Moralis,
zástupkyně generálního tajemníka Missing
Children Europe (vlevo) s ředitelkou Nadace Naše
dítě Zuzanou Baudyšovou (uprostřed).

Čelní představitelé organizace Missing Children
Europe představili v Praze tři prioritní projekty
důležité pro zvýšení bezpečnosti dětí v rámci EU.

Zprava manželka prezidenta Evropské komise
Margarida Barroso, Zuzana Baudyšová
a prezident Evropské federace pro pohřešované
a sexuálně zneužívané děti Sir Jacobs Francis
v Praze.

Třemi základními prioritami Missing
Children Europe a zároveň Nadace Naše
dítě ustanovenými na pražském zasedání
Evropské federace jsou:
– založení národního centra, které zaštiťuje
linku s číslem 116 000, horkou linku pro
pohřešované děti. Toto číslo již funguje
například v Belgii, Dánsku, Řecku
a Portugalsku. Harmonizace tohoto čísla
pro pohřešované děti v rámci EU by
umožnila obětem snadný přístup k tolik
potřebné pomoci v případě únosu nebo
pohřešování dítěte kdekoliv v Evropě.

– realizace národních výstražných systémů
pro náhlé případy pohřešovaných dětí.
Systém již v několika zemích EU zachránil
životy dětí, které se staly obětí únosce.
Projekt by propojil práci policie,
sdělovacích prostředků, využil by možnosti
uveřejnění informace o uneseném dítěti
prostřednictvím dálničních návěstí atp.
Přispěl by tak k rychlé spolupráci široké
veřejnosti s bezpečnostními jednotkami při
záchraně dětských životů a pátrání po
obětech únosu.

– zapojení bankovního sektoru,
poskytovatelů finančních a internetových
služeb, soudních orgánů a nevládních
organizací do boje proti komerčnímu
sexuálnímu zneužívání dětí online. Projekt
by pomohl sledovat tok peněz z prodeje
dětské pornografie a následně by přispěl
k zajištění osob zabývajících se tímto
nelegálním obchodem.
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EURONET
Nadace Naše dítě je od roku 2006 členem
mezinárodní organizace EURONET, která
sdružuje nevládní sektor zaměřený na
podporu dětských práv z celé Evropy.
Jednou z hlavních aktivit je vzájemná
spolupráce států, které v následujících
letech čeká prezidentství v Radě Evropské
unie, a dále prosazování dětských práv na
úrovni evropských institucí. Účelem je, aby
jednotliví členové organizace EURONET
působili na vlády svých zemí tak, aby se
ochrana dětí stala jednou z priorit
prezidentství jednotlivých zemí. Českou
republiku čekalo předsednictví EU na dobu
šesti měsíců od začátku roku 2009. Nadace
Naše dítě proto s tímto tématem oslovila
předsedu vlády ČR i jiné vládní
představitele. Dále se organizace
EURONET věnovala tématu Positive
Parenting, jež je zaměřeno na přiblížení
pozitivního způsobu výchovy dětí.
www.europeanchildrensnetwork.eu

INHOPE
V roce 2008 pokračovala Nadace Naše
dítě v úspěšné spolupráci s organizací
INHOPE. Jedná se o mezinárodní asociaci
internetových horkých linek (Internet
Hotlines) sídlící v irském Dublinu. Po
splnění příslušných podmínek stanovených
mezinárodní asociací získala nadace a její
linka Internet Hotline plné členství
v INHOPE. V roce 2008 INHOPE sdružoval
více než 30 národních horkých linek
z celého světa. Manažerka Internet Hotline
pro mezinárodní aktivity Mgr. Monika
Šimůnková a operátorka linky se zúčastnily
návštěvy internetové horké linky
v Rakousku, školení INHOPE v Dublinu
a dalších setkání pořádaných v rámci této
mezinárodní organizace.
www.inhope.org

eNACSO
Nadace Naše dítě se na podzim 2008
stala členem aliance eNACSO. Vstoupila
tak do dvouletého projektu financovaného
EU, který sdružuje 14 nestátních
evropských organizací. Cílem je snížení
nebezpečí, které dětem hrozí při používání
online technologií. Aliance eNACSO se
věnuje rozsáhlým aktivitám napomáhajícím
snížení rizik, která dětem hrozí především
při používání internetu. Na úvodním setkání
v Kodani zastupovala Nadaci Naše dítě
právnička Mgr. Monika Šimůnková.
www.enacso.eu
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MĚSÍČNĚ OZNÁMÍ UŽIVATELÉ INTERNETU LINCE INTERNET HOTLINE
NEVHODNÝ OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK. TATO HORKÁ LINKA
BOJUJE PROTI DĚTSKÉ PORNOGRAFII, ŠÍŘENÍ DROG, EXTREMISMU
A DALŠÍM NEBEZPEČÍM INTERNETU. 45 % ČESKÝCH DĚTÍ POSÍLÁ
SVÉ FOTOGRAFIE A SDÍLÍ SVÁ VIDEA. TÍM SE VYSTAVUJÍ VELKÉMU RIZIKU!

+

1 239

BYLO ČESKÝM ÚŘADŮM OZNÁMENO TĚLESNÉ A PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ DĚTÍ.
V ROCE 2008 TO ZNAMENALO NÁRŮST O 34 PŘÍPADŮ OPROTI ROKU 2007.
NEJČASTĚJI JSOU OBĚŤMI DÍVKY A CHLAPCI VE VĚKU OD 6 DO 15 LET.
V 53 PŘÍPADECH BYLO TÝRÁNÍ SPÁCHÁNO NA DĚTECH MLADŠÍCH
NEŽ 1 ROK. STATISTIKY JSOU POUHOU ŠPIČKOU LEDOVCE, UTAJENÝCH
PŘÍPADŮ JSOU AŽ DESETITISÍCE!

ZDROJ: INTERNET HOTLINE, MPSV ČR

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI,
SPOLUPRÁCE SE SPONZORY
Koncert patronky Heleny Vondráčkové
přinesl finanční podporu pro nadaci
Dlouholetá patronka nadace zpěvačka
Helena Vondráčková svým tradičním
vánočním koncertem vyprodala pražskou
Lucernu. Její vynikající hudební vystoupení
sledovalo na 3 700 diváků a věrných
fanoušků. Na pódiu nechyběli známí hosté,
zpěvačka Jitka Zelenková, Monika
Absolonová nebo Michal David. V průběhu
koncertu převzala ředitelka Nadace Naše
dítě Zuzana Baudyšová z rukou
regionálního ředitele Miloslava Hájka
ze společnosti C&A šek ve výši
1 725 768 Kč . Další šek s finanční částkou
100 tis. Kč předala ve prospěch nadace
společnost Inexco Argosy, s.r.o.
Jarmark ve Žďáře nad Sázavou
pomohl dětem
Dům dětí a mládeže ve Žďáře nad
Sázavou uspořádal předvánoční jarmark.
Výtěžek z prodeje zboží a ze symbolického
vstupného byl na slavnostním koncertě
věnován Nadaci Naše dítě. Vánočního
koncertu se za nadaci zúčastnila ředitelka
Zuzana Baudyšová a tajemnice Anna
Žebrová. Zástupkyním nadace byl předán
výtěžek z jarmarku ve výši 10 tis. Kč. Tyto
finanční prostředky jsou určeny
k zakoupení pomůcek pro handicapované
děti. Nadace dále obdržela částku
3 tis. Kč od společnosti DEL ze Žďáru nad
Sázavou.
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Výtěžek z prodeje nadačního kalendáře
dosáhl částky 75 tis. Kč
Již pátý kalendář Nadace Naše dítě,
tentokrát s veselým názvem „Hopsa,
hejsa“, se setkal se zájmem ze strany
jednotlivců i různých společností. O kvalitní
grafické zpracování, pomoc s realizací
a vydáním kalendáře 2009 se postarala
komunikační a marketingová agentura
B.I.G. Prague. Poděkování patří také
přednímu českému výtvarníkovi panu Aleši
Lamrovi za poskytnutí jeho obrazů plných
barev, fantazie a optimismu. Prodejem
kalendáře získala Nadace Naše dítě na
pomoc ohroženým dětem částku
75 tis. Kč.
Český slavík pomohl dětem
V sobotu 13. prosince 2008 byla ze všech
hlasujících v anketě Český slavík
vylosována výherkyně zájezdu na Floridu.
Dovolenou vyhrála paní Růžena z Frýdlantu
nad Ostravicí. Ta se však z osobních
důvodů nemohla zájezdu zúčastnit.
Pořadatel večera, společnost Musica
Bohemica s. r. o., se proto po dohodě
s paní Růženou rozhodl věnovat poukaz ve
výši 100 tis. Kč ve prospěch opuštěných
dětí, kterým pomáhá Nadace Naše dítě. CK
Alexandria tak původní zájezd pro 2 osoby
na Floridu zaměnila na 16 zájezdů s plnou
penzí do Bulharska. Nadace Naše dítě
předala poukaz na zájezdy dětem
z Dětského domova se školou Býchory.

Vánoční charitativní aukcí získala
Nadace Naše dítě pro ohrožené děti
částku 125 902 Kč
Předměty do aukce věnovala řada
známých osobností. Největší zájem
zaznamenal podepsaný dres Tomáše
Rosického, dres fotbalového obránce
Michala Kadlece, podepsaný kalendář
brankaře Petra Čecha nebo mikina od
skupiny Chinaski, jejich CD a DVD. Dražily
se předměty také od dalších známých tváří,
například od Moniky Absolonové, Lucie
Váchové či Vlasty Horvátha a Pavla Šporcla.
Vánoční charitativní aukce se uskutečnila
od 19. listopadu do 3. prosince 2008 na
internetových stránkách aukčního portálu
Aukro.cz.

Turnaj Canon Golf Championship 2008
pomohl dětem
Tradiční golfový turnaj společnosti Canon
se uskutečnil 19. až 20. září 2008
v Karlových Varech. Nechyběly zde hvězdy
evropského golfu, Peter Baker a Tony
Johstone, hráči slavné European Tour.
Cílem turnaje bylo také přispět na podporu
charitativních aktivit Nadace Naše dítě.
Nadaci podpořili samotní hráči formou
trouble shootingu, kdy každá rána byla
finančně ohodnocena. Ve prospěch dětí
bylo dosaženo částky 60 tis. Kč, šek
převzala právnička nadace Mgr. Monika
Šimůnková.
Sbírka pro rodinu Dědových se čtyřmi
dětmi z Bystřice nad Pernštejnem
Nadace Naše dítě pomohla řešit akutní
situaci manželů se třemi adoptovanými
dětmi a novorozeným synkem, kterým
hrozilo, že přijdou o střechu nad hlavou. Na
začátku příběhu byla dobře míněná pomoc
kamarádovi, kterému manželé vyšli vstříc
a ručili jeho úvěru. Protože kamarád úvěr
nesplácel, dlužná částka včetně úroků
a nákladů exekutora vzrostla na téměř
700 tis. Kč. Rodině hrozila exekuce. Jelikož
bylo ohroženo zázemí čtyř dětí, Nadace
Naše dítě se rozhodla rodině Dědových
pomoci uvolněním částky 30 tis. Kč na
řešení finančních problémů a vyhlásila
veřejnou sbírku. Od anonymních dárců
obdržela rodina Dědových 45 370 Kč.

Slavnostní noc v římské vile přinesla
100 tis. Kč pro Internet Hotline
V rámci oslav 55. výročí založení
Výzkumného ústavu telekomunikací,
předchůdce společnosti
TTC TELEKOMUNIKACE, a 15 let
působení společnosti TTC MARCONI byl
v prostorách Trojského zámku předán do
rukou ředitelky Nadace Naše dítě paní
Zuzany Baudyšové šek s částkou
100 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na
provoz první české Internet Hotline
Nadace Naše dítě.
Golfový turnaj Volvo Masters Amateur
zajistil 21,6 tis. Kč pro ohrožené děti
V sobotu 6. září 2008 se v Mariánských
Lázních konal národní finálový turnaj
prestižní golfové soutěže Volvo Masters
Amateur. Společnost Volvo Auto
Czech, s.r.o., která je dlouholetým
sponzorem Nadace Naše dítě, se rozhodla
podpořit aktivity na ochranu dětí také
v rámci této sportovní události a mezi
zúčastněnými uskutečnila prodej
charitativních náramků, který vynesl
21 600 Kč.

Dopisy Ježíškovi udělaly radost dětem
ze 13 dětských domovů
Předvánoční akce se konala ve spolupráci
Nadace Naše dítě a obchodního centra
Europark ve Štěrboholích. Dopisy Ježíškovi
napsalo na 440 dětí. Projekt se setkal
s velkou solidaritou a podporou dobrých
lidí a všechna přání byla splněna. Vánoční
dárky byly zabaleny v obchodním centru
Europark a díky společnosti CONVOY byly
rozvezeny do jednotlivých dětských
domovů po celé ČR. Patronkou letošních
Dopisů Ježíškovi byla již tradičně patronka
nadace Helena Vondráčková, která se
zahájení projektu spolu s ředitelkou
Nadace Naše dítě také zúčastnila.
Zástupkyně nadace se zúčastnily
divadelní premiéry v Kolíně
Nadace Naše dítě již řadu let spolupracuje
a podporuje Dětský domov se školou
v Býchorech. Ředitelka nadace Zuzana
Baudyšová a tajemnice Anna Žebrová se
proto 19. června 2008 zúčastnily slavnostní
premiéry divadelní hry O ztraceném srdci
souboru Modroočko, který je tvořen i dětmi
z býchorského dětského domova. Autorkou
hry je Jolana Burešová. Děti sklidily velký
úspěch. Na realizaci projektu se Nadace
Naše dítě podílela příspěvkem 10 tis. Kč.
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Zuzana Baudyšová a Radka Kocurová
pokřtily knížku o prenatálním vývoji dětí
Ředitelka nadace se společně
s moderátorkou Radkou Kocurovou stala
kmotrou knihy „Bříško, bříško, kdo v Tobě
bydlí?“. Kniha provází malé i velké čtenáře
prenatálním vývojem dítěte od početí po
porod a vysvětluje dětem, jak přišly na
svět. Spisovatelka Miriam Pešková se
rozhodla věnovat autorský honorář ve výši
36 135 Kč Nadaci Naše dítě. Slavnostním
křtem provázel Alfred Strejček a vystoupila
zpěvačka Lenka Filipová.
Český rozhlas Pardubice podpořil
kampaň proti týrání dětí
Při příležitosti konání Aviatické pouti
v Pardubicích byla Nadace Naše dítě
oslovena tamním Českým rozhlasem
k rozšíření povědomí o kampani Dejme
týrání dětí červenou kartu! mezi
návštěvníky víkendové události na východě
Čech. 31. května a 1. června 2008 měl
každý návštěvník Aviatické pouti možnost
dozvědět se o kampani proti týrání dětí
a zakoupit píšťalku s červenou kartou.
Ředitelka nadace se zúčastnila rozhovoru
s redaktorem Českého rozhlasu
v provizorním studiu na letišti, které
přenášelo atmosféru z dění na letišti do
přímého regionálního vysílání.
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Nadace přerozdělila prostředky získané
při reality show TV Prima VyVolení 3
Získaná částka z DMS přesáhla 1,8 mil. Kč.
Částkou 1 mil. Kč přispěla společnost
Synot Lotto. Prostředky byly přerozděleny
mezi tyto tři organizace:
– Úsměv, poskytovatel sociální péče
Chlumín – týdenní stacionář přišel v době
natáčení VyVolených o vůz, který již
nevyhovoval provozu. Proto se Nadace
Naše dítě rozhodla pomoci s realizací
koupě nového auta pro minimálně
9 osob. Tento dar mohl být předán také
díky prodejci Ford auto MOTOL BENI
a dovozci Ford Motor Company, kteří
zajistili slevu na vůz ve výši 29 %,
– Dětský domov Klánovice – šesti desítkám
dětí se splnil dlouho a toužebně
očekávaný sen. Část finančních
prostředků putovala na realizaci
a dostavbu venkovního bazénu pro děti
od tří do osmnácti let, které v domově žijí,
– Denní stacionář AKORD – finanční
prostředky pomohly zajistit osobní
asistenty postiženým dětem, dále byly
použity na provozní náklady
a poskytování fyzioterapeutické péče
klientům stacionáře.

100 tis. Kč od Prestige Management
ve prospěch ohrožených dětí
16. května 2008 se na golfovém hřišti
Ypsilon nedaleko Liberce konal slavnostní
křest první knihy rekapitulující úspěšných
15 let agentury Prestige Management.
Kmotry se stali bývalá moderátorka
televizních zpráv TV Prima Štěpánka
Duchková, hudebník Michal David
a zpěvačka Monika Absolonová.
Na slavnostní večer byla pozvána také
ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana
Baudyšová, které ředitel agentury
Martin Peter předal šek v hodnotě
100 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny
týraným, zneužívaným a jinak ohroženým
dětem, kterým Nadace Naše dítě pomáhá.
Nadace Naše dítě získala dvě prestižní
ocenění Czech TOP 100
Již 10. ročník prestižní soutěže sta
obdivovaných firem České republiky
Czech TOP 100 za rok 2008 přinesl
Nadaci Naše dítě hned dvě ocenění.
Nadace tak navázala na předchozí
úspěchy z uplynulých let. Umístila se na
1. místě v oboru Ostatní veřejné, sociální
a osobní služby. Dále se umístila mezi
100 obdivovanými firmami v České
republice. Čestné diplomy převzala na
slavnostním setkání v dubnu 2008 ředitelka
nadace Ing. Zuzana Baudyšová.

Britská velvyslankyně hostila koncert
Nadace Naše dítě
8. dubna 2008 se v prostorách britského
velvyslanectví na pozvání velvyslankyně
Lindy Duffield konal koncert Nadace Naše
dítě. Vystoupili na něm patronka nadace
Helena Vondráčková, operní pěvkyně
Andrea Kalivodová a houslový virtuos
Jaroslav Svěcený s dcerou Julií. Koncert
se konal jako poděkování partnerům
Nadace Naše dítě a ochráncům dětí.
Programem provázel moderátor Tomáš
Krejčíř. Z rukou předních zástupců
společnosti SAZKA, a.s., a SATPO
Development, s.r.o., převzala ředitelka
nadace Zuzana Baudyšová šeky v celkové
hodnotě 750 tis. Kč. Setkání se zúčastnila
také řada osobností kulturního
a politického života.

Zuzana Baudyšová diskutovala s dětmi
v rámci filmového festivalu Jeden svět
V Praze se od 5. do 13. března 2008
uskutečnil festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Ředitelka
Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová
byla ve čtvrtek 13. března 2008 hostem
společnosti Člověk v tísni na školní projekci
filmu Emotikony v pražském kině Atlas.
Dokument zhlédli žáci pátých tříd základní
školy v Praze 6. Po filmu následovala
diskuse Zuzany Baudyšové s dětmi na
téma bezpečné práce a zásady při
používání internetu, práva a povinností dětí.

DMS ve prospěch projektů
Nadace Naše dítě
Podpořit aktivity nadace na pomoc dětem
týraným, zneužívaným, handicapovaným či
opuštěným může i široká veřejnost. Každý
dobrovolný dárce má možnost poslat
tzv. dárcovskou SMS ve tvaru
DMSmezeraNASEDITE na tel. číslo
87 777. Cena DMS je 30 Kč, Nadace
Naše dítě obdrží 27 Kč. Více na
www.darcovskasms.cz. V roce 2008 tímto
způsobem získala nadace prostředky ve
výši 58 752 Kč, jež jsou určeny na přímou
podporu ohrožených dětí.

Vánoční sbírka ve spolupráci
s Poštovní spořitelnou
Dlouholetá spolupráce nadace s Poštovní
spořitelnou, dceřinou společností ČSOB,
v rámci adventní celostátní sbírky
pokračovala i v roce 2008. Tato sbírka
znamená významnou podporu při
naplňování rozpočtu nadace. Klienti
Poštovní spořitelny přispívají nadaci
anonymně a jejich prostředky jsou použity
na pomoc týraným, handicapovaným
a jinak ohroženým dětem, které se dostaly
do těžké situace a nadace se snaží jejich
problémy řešit. Do 31. prosince 2008 činila
částka získaná celostátní vánoční sbírkou
celkem 4 242 666,67 Kč.

Nadace Naše dítě upřímně děkuje všem
dobrým lidem, sponzorům a partnerům za
pomoc a podporu své činnosti ve prospěch
dětí a rodin v těžkých životních situacích.
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SNÍMKY Z AKCÍ
NADACE NAŠE DÍTĚ

Generální ředitel SAZKA, a.s., JUDr. Aleš Hušák
předal nadaci šek ve prospěch dětí.

Monika Šimůnková převzala prostředky od
společnosti Pfizer určené na zakoupení vozíku
pro handicapovanou dívku.

Křest knihy autorky Miriam Peškové, která autorský
honorář věnovala ve prospěch nadace.

Regionální ředitel C&A Miloslav Hájek předal na
koncertě Heleny Vondráčkové šek ve prospěch
aktivit nadace na ochranu dětí.

Na vánočním koncertě Heleny Vondráčkové
věnovala společnost Inexco Argosy, s.r.o., nadaci
finanční dar v hodnotě 100 000 Kč.

Děkovný koncert pro sponzory nadace se
uskutečnil díky podpoře britské velvyslankyně Lindy
Duffield (vpravo).

Zprava moderátor Tomáš Krejčíř, pěvkyně Andrea
Kalivodová, housloví virtuozové Julie a Jaroslav
Svěcení se Zuzanou Baudyšovou.

Patronka nadace Helena Vondráčková na děkovném
koncertě pro sponzory nadace s režisérem Jiřím
Menzelem a jeho manželkou Olgou.

Koncert na britském velvyslanectví přinesl pro děti
finanční podporu od společnosti SATPO
Development, s.r.o., symbolický šek předal
Ing. Miroslav Švejda – ředitel technického úseku.
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Aktivity nadace na ochranu dětí podpořila
společnost Prestige Management v čele s ředitelem
Martinem Peterem.

Děti z dětských domovů potěšilo velké množství
vysněných vánočních dárků, které pro ně zajistili
srdeční lidé v rámci akce Dopisy Ježíškovi.

Klienti stacionáře v Chlumíně s velkou radostí
převzali nový devítimístný automobil.

Tiskový mluvčí holdingu SYNOT loto Jiří Hrabovský
předal v rámci výročí nadace šek do rukou Zuzany
Baudyšové.

Zuzana Baudyšová přebírá z rukou ředitele TTC
MARCONI Josefa Šelepy sponzorský dar určený
na provoz linky Internet Hotline.

Helena Vondráčková byla opět patronkou
vánočního projektu Dopisy Ježíškovi.

Přední zástupci společnosti Volvo Auto Czech, s.r.o.,
generální ředitel Greg Maruszewski a marketingová
ředitelka Sylva Webster s ředitelkou Nadace Naše
dítě Zuzanou Baudyšovou.

Ředitelka nadace při vyhlášení cen Český slavík
převzala poukaz na zájezdy k moři pro děti
z dětských domovů z rukou výkonného ředitele
CK Alexandria Mgr. Ing. Zdeňka Marka.

Podepsaný dres fotbalového reprezentanta
Tomáše Rosického zaujal dražitele ve vánoční
charitativní aukci.
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SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI
PATNÁCTÉHO VÝROČÍ NADACE
U příležitosti kulatého jubilea působení
v oblasti ochrany dětí a jejich práv
uspořádala nadace díky sponzorům
slavnostní večer jako poděkování za
podporu ve své dlouholeté činnosti.
Ochránci dětí se sešli 1. října 2008
v Malostranském paláci v Praze.
V průběhu slavnostního večera vystoupily
talentované děti z Tanečního klubu
Modroočko z Kolína pod vedením Lenky
Šťastné s ukázkou z taneční pohádky
Jolany Burešové O ztraceném srdci.
Přítomné hosty recitací dojal David Kubeš
z Dětského domova ze Zvíkovského
Podhradí, který byl nejen interpretem, ale
také autorem profesionálně přednesené
básně. Hostům zazpívala Monika
Absolonová a zahrál houslista Pavel
Šporcl. Slavnostním večerem provázel
moderátor Jan Čenský.
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V průběhu večera reagovali hosté na výzvu
moderátora Jana Čenského a poslali
nadaci symbolický dárek v podobě
darovací SMS na podporu ohrožených
dětí. Dále byl ředitelce nadace Zuzaně
Baudyšové tiskovým mluvčím Jiřím
Hrabovským předán šek v hodnotě
500 tis. Kč, který věnoval holding
SYNOT Lotto. Finanční prostředky jsou
určeny na ochranu dětí v těžkých
situacích, jejichž smutné životní osudy
nadace pomáhá napravit.

Podporu nadaci vyjádřila britská
velvyslankyně Linda Duffield, náměstkyně
primátora hl. m. Prahy Markéta Reedová,
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie
Kousalíková, moderátorka a patronka
aktuální kampaně nadace proti týrání dětí
Radka Kocurová a také fotbalista Tomáš
Rosický. Výročního setkání se zúčastnili
členové správní rady nadace včetně
předsedkyně Marty Ptáčkové, dále
advokáti Linky právní pomoci a mnoho
dalších hostů, kteří si uvědomují, jak je
ochrana dětí a práce odváděná Nadací
Naše dítě důležitá a potřebná.

SNÍMKY Z JUBILEJNÍHO VÝROČÍ NADACE

Dětských úsměvů není nikdy dost. Veselé tanečnice
z Kolína obdržely drobné sponzorské dárky jako
odměnu za krásné vystoupení.

Šikovní tanečníci klubu Modroočko z Kolína.

Moderátor Jan Čenský se Zuzanou Baudyšovou.

Houslista Pavel Šporcl vystoupil na slavnostním
večeru bez nároku na honorář, stejně tak i další
zúčastnění umělci.

Talentovaný David Kubeš z Dětského domova ve
Zvíkovském Podhradí s ředitelkou nadace
a moderátorem Janem Čenským.

Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová a tajemnice
Anna Žebrová s dětmi z Tanečního klubu
Modroočko z Kolína.

Dlouhodobé podpoře se nadace těší od zpěvačky
Moniky Absolonové.

Moderátor večera Jan Čenský se Zuzanou
Baudyšovou a Radkou Kocurovou.

Tým Nadace Naše dítě.
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CENA ZLATÉ SRDCE
PRO OCHRÁNCE DĚTÍ
Nadace Naše dítě již potřetí udělila ceny
Zlaté srdce pro ochránce dětí, které jsou
zasvěceny dílu nestora dětské psychologie
prof. Zdeňku Matějčkovi. Významné
ocenění z rukou ředitelky Zuzany
Baudyšové a dalších osobností převzali
lidé, kterým nejsou lhostejné životy
bezbranných dětí. Vyhlášení se konalo
1. října 2008 v rámci slavnostního večera
pořádaného u příležitosti 15. výročí
Nadace Naše dítě. O oceněných
ochráncích rozhodla Správní rada Nadace
Naše dítě v návaznosti na nelehké osudy
a životní příběhy, se kterými ji zástupci
nadace seznámili v průběhu roku.
Cenu Zlaté srdce Nadace Naše dítě
v roce 2008 obdrželi:
Eduard Trdý
Na jaře roku 2007 zachránil tento všímavý
soused ze sklepního vězení v Kuřimi
malého Jakuba a Ondru M., když na
obrazovce napojené na domácí babyset
náhodou uviděl místo své dcery záběry
nahého a svázaného chlapce ze
sousedního domu. Neotočil se k těmto
záběrům zády, neváhal a zavolal policii.
Tímto činem Eduard Trdý zachránil oběma
chlapcům život, za což mu právem náleží
Zlaté srdce Nadace Naše dítě.
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Irena Dušková
Ředitelka pražského Denního stacionáře
AKORD již dlouhou řadu let pomáhá
handicapovaným dětem. Stacionář pod
jejím vedením poskytuje péči dětem od
3 do 26 let se zdravotním a mentálním
postižením, kombinovanými vadami
a vývojovými poruchami. Zároveň stacionář
umožňuje rodičům těžce postižených dětí,
aby mohli navštěvovat své zaměstnání.
Irena Dušková se také věnuje vzdělávání
osobních asistentů pro handicapované děti.
Nadace Naše dítě si její obětavé práce váží
a udělila Ireně Duškové Zlaté srdce.
Alžběta Jirásková
Teprve devatenáctiletou dívku a její mladší
sourozence z Prahy postavil život do těžké
situace. V roce 2007 jim maminka zemřela
na rakovinu, otec o rodinu neměl dlouhou
dobu zájem a dva nezletilí sourozenci
s Alžbětou a babičkou žili v bytě, ze
kterého je chtěl nájemce vystěhovat. Navíc
se rodina léčbou maminky zadlužila. Po její
smrti se Alžběta rozhodla vzít si
čtrnáctiletou sestru a devítiletého bratra do
pěstounské péče. Na živobytí vydělává na
brigádách při studiu vysoké školy. Pro
Alžbětu je prioritou udržení rodiny a cena
Zlaté srdce je poděkováním za její
odhodlanost a statečnost.

Nadace Naše dítě udělila také mimořádnou
cenu, kterou získal televizní pořad Pošta
pro tebe a jeho moderátorka Ester
Janečková.
Desítky dětí, které prožily dětství ve
výchovných ústavech a dětských
domovech, našly své biologické rodiče
a rodiny díky pořadu Pošta pro tebe.
Moderátorka Ester Janečková citlivým
způsobem přistupuje k osudům dětí, které
pátrají po svých rodinách. Pomohla spojit
řadu rodin, jejichž členové se mnohdy
neviděli desítky let. Nadace Naše dítě
udělila pořadu Pošta pro tebe a paní Ester
Janečkové za snahu spojit a obnovit rodiny
mimořádnou cenu Zlaté srdce.

SNÍMKY Z PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH SRDCÍ

Ředitelka Denního stacionáře AKORD Irena Dušková převzala cenu Zlaté srdce Nadace Naše dítě z rukou
britské velvyslankyně Lindy Duffield.

Mimořádnou cenu Zlaté srdce převzali moderátorka
Ester Janečková a moderátor Martin Kavan alias
pošťák Ondra z pořadu Pošta pro tebe České
televize.

Držitel ceny Zlaté srdce Nadace Naše dítě pan Eduard Trdý.

Statečná mladá dívka Alžběta Jirásková oceněna Zlatým srdcem 2008.
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PODĚKOVÁNÍ A SEZNAM SPONZORŮ

Děkujeme všem uvedeným společnostem, sdělovacím prostředkům, reklamním, mediálním i internetovým partnerům a stovkám občanů
za jejich spolupráci, finanční pomoc, podporu aktivit Nadace Naše dítě a jejích projektů v roce 2008. Poděkování patří také všem
umělcům za spolupráci v roce 2008 bez nároku na honorář. Děkujeme i soukromým osobám za věcné dary a stovkám dárců, kteří nám
anonymně pomáhají a podporují Nadaci Naše dítě v její činnosti zaměřené na ochranu dětí.
Upřímně všem děkujeme!
Patron Nadace Naše dítě
RWE Transgas a.s.
Patronka Nadace Naše dítě
Helena Vondráčková
Sponzor roku 2008
C & A Moda CR, s.r.o.
Dlouhodobí partneři
Agip Česká republika, s.r.o. • AstraZeneca Czech Republic s.r.o. • Aukro, s.r.o. • AV MEDIA, a.s. • B.I.G Prague s.r.o. • berolina CZ s.r.o.
• Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s. • Bramac střešní systémy spol. s.r.o. • CANON CZ s.r.o. • CCS Česká společnost pro
platební karty s.r.o. • Centrum Praha – Štěrboholy a.s. • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha • Cukrárna Marcipánka •
Česká advokátní komora • Eclipse Print a.s. • Ernst & Young Audit, s.r.o. • EUREST, spol. s r.o. • Eurocar EC, s.r.o. • Europark Shopping
Center s.r.o. • Fujitsu Siemens Computers, s.r.o. • Giese & Partner, v.o.s. • Glamour, a.s. • Happyland Bohemia s.r.o. • Hewlett –
Packard s.r.o. • Inexco Argosy, s.r.o. • Investiční kapitálová společnost KB, a.s. • Johnson & Johnson, s.r.o. • MERO ČR, a.s. •
MOSER, a.s. • NEWTON I.T., s.r.o. • Poštovní spořitelna ČSOB, a.s. • Pražská plynárenská, a.s. • ProTys, a.s. • Provident Financial s.r.o. •
Rodinné květinářství Klimešových • SATPO Pod Slovany, s.r.o. • SAZKA, a.s. • Severočeské doly a.s. • Seznam.cz, a.s. • Simply You, a.s. –
PargaVit • Skřivánek, s.r.o. • STOCK Plzeň, a.s. • SYNOT Lotto, a.s. • ŠKODA AUTO a.s. • Tiskárna Glos Semily, s.r.o. • TNS AISA, s.r.o. •
TTC Marconi s.r.o. • UniCredit Leasing CZ, a.s. • VARIA spol. s r.o. • Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
• Volvo Auto Czech, s.r.o.
Hlavní sponzoři
GfK Praha, s.r.o. • Holiday Inn Prague Congress Centre • MasterCard Europe • Musica Bohemica, s.r.o. • PALÁC FLÓRA •
Pharmabusiness Magazine • Pražská teplárenská, a.s. • PRESTIGE Management, spol. s r.o. • Vodafone Czech Republic a.s.
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Ostatní sponzoři
ADÚK Lipník, s.r.o. • AEROFILMS, s.r.o. • ALBI Česká republika, a.s. • ALEXANDRIA spol. s r.o. • Antalis, s.r.o. • ASPI Publishing, s.r.o. •
ASPENA, s.r.o. • AWRIA Group, spol. s r.o. • Bedřich Uzel – Beta – servis • Cattleya • Ceres Group • Coca-Cola HBC Česká republika,
s.r.o. • CZECH TOP 100, a.s. • Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost • Český národní podnik, s.r.o. • ČSA, a.s. • Deep
skate ltd. – VEHICLE • Dino Toys s.r.o. • DRAKON dům reklamy s.r.o. • ENESPO, s.r.o. • Eset software, spol. s r.o. • EUROPRINTY, spol. s
r.o. • Fiomo, a.s. • Firo-tour, a.s. • fotobanka ALLPHOTO • Fruitisimo • Global Payments Europe • GTS NOVERA, a.s. • Haribo CZ, s.r.o. •
Hibernia, spol. s r.o. • HSW Signall, s.r.o. • Hudební a filmové studio Hradec Králové • JaJa – Jarmila Janurová, Zdobený medový perník,
Pardubice – Svítkov • Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. • Kerio Technologies, s.r.o. • King Sturge, s.r.o. • Laube Petr Ing. •
LEGO Trading, s.r.o. • Matematicko-fyzikální fakulta UK • McAfee, Inc. • McDonald´s ČR • MEDIATEL, spol. s r.o. • Mercedes-Benz Česká
republika, s.r.o. • Microsoft, s.r.o. • MOIRA CZ, a.s. • Océ – Česká republika, s.r.o. • Optitravel s.r.o. • Pfizer, spol. s r.o. • Potisk PALÁT
s.r.o. • REALTYP Helena Martínková • Repromat, a.s. • RoBin OIL, s.r.o. • RWE Transgas Net, s.r.o. • SKALA CZ, s.r.o. • Směr, v.d. • SMP
CZ, a.s. • SPORT INVEST • Sušické uzeniny, a.s. • Svět Tašek, s.r.o. • Sylva 94, s.r.o. • TOM PRINT • UniCredit Bank Czech Republic,
a.s. • UNITEC CS, a.s. • Vydavatelství Reader´s Digest Výběr, s.r.o. • Výstavnictví Praha, a.s. • WEKOSA, a.s. • World Hotel Link •
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Soukromé osoby
Bajer Patrik • Balková Ivana • Bambas Daniel • Bártová Lenka s rodinou • Bendová Alice • Bílková Lenka • Boch Karel • Bradáč Miroslav
• Casado Ignacio Villa • Cibulka Aleš • Cibulková Markéta • Čenský Jan • Čermák Kamil • Taneční klub Modroočko • Dasha • Doležal
Vladimír, JUDr. • Dušek Martin, MUDr. • Foret Michael • Havrda Vladimír • Horváth Vlastimil • Chalupský Martin, Mgr. • Chinaski • Jalovecká
Jaroslava, PaedDr. • Jandová Zora • Janová Světlana • Kalivodová Andrea • Kavanová Šárka • Kavan Martin • Klementová Lenka s
rodinou • Klubrt Václav • Knura Petr • Kobera Pavel, Ing. • Kocurová Radka • Kozák Čeněk • Krejčíř Tomáš • Křížek David • Kubeš David
z Dětského domova Zvíkovské Podhradí • Kučerová Jitka, JUDr. • Kuchařová Taťána • Kuličová Nikola • Málek Jaromír • Martínková
Helena • Martuš Eduard • Michal Martin, Agentura MM Praha • Michálek Miroslav • Minařík Petr • Myslilová Marie, JUDr. • Páša Václav •
Pešková Miriam • Pospíšil Roman • pracovníci výroby a nákupu Hotelu Corinthia • Ptáčková Marta, Ing. • Rosický Tomáš • Roztočilová
Libuše • Runátovi manželé • Schirlovi manželé • Slapničková Miluše, JUDr. • Sluková Daniela, Ing. • Smejkal Radek • Strupek David, Mgr.
• Svěcená Julie • Svěcený Jaroslav • Svoboda Petr • Šporcl Pavel • Štefánek Miroslav • Tatek Jaroslav • Tolarová Jaroslava • Tomáš
Martin • Váchová Lucie • Vaňková Markéta, JUDr. PhDr. • Vondráček Petr • Zárubová Světlana • Zelený Pavel, JUDr.
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Reklamní a mediální partneři
Reklamní agentura nadace: Beans spol. s r.o.
Mediální agentura nadace: MindShare s.r.o.
Hlavní reklamní partneři Nadace Naše dítě:
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. • tb media, s.r.o. • REVOLUTION MEDIA, s.r.o. • SCREENET, spol. s r.o. • Super poster, s.r.o.
Hlavní mediální partneři Nadace Naše dítě:
Český rozhlas – ČRo1 Radiožurnál – ČRo2 Praha – ČRo Vltava – ČRo Regina • Televize Prima
Reklamní a mediální partneři:
Aerofilms, s.r.o. • Bonuss-CZ, s.r.o. • COUNTRY RADIO, s.r.o. • Český rozhlas Pardubice • Frekvence 1 • IMAX - Cinema City – Flóra •
Inzerce4you • Kino Světozor • Máma a já, časopis • Rádio DJ • Rádio Impuls, Ráááádio • Rádio Relax, s.r.o. • Skvělá, časopis • Tisková
agentura ČTK • Tisková agentura Media Fax • Vydavatel Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska –
časopis Profese • Vydavatelská skupina VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. – Deník – deník Šíp • Vydavatelství Bauer Media, v.o.s. – Claudia –
Pestrý svět – Šťastný Jim – Tina • Vydavatelství ECONOMIA, a.s. – Hospodářské noviny – IN magazín • Vydavatelství EURONEWS, a.s. –
týdenník EURO • Vydavatelství M1N, s.r.o. – Moje 1. noviny • Vydavatelství MAFRA, a.s. – Lidové noviny – Mladá fronta DNES •
Vydavatelství Medical Tribune CZ, s.r.o. – Medical Tribune • Vydavatelství Mladá fronta, a.s. – Mateřídouška – Sluníčko • Vydavatelství
RINGIER ČR, a.s. – Blesk Křížovky – Blesk pro ženy – Blesk zdraví – deník Aha! – deník Blesk – Nedělní Blesk – Reflex • Žena +, časopis

Internetoví partneři:
Aerobic.cz • Autorevue.cz • Babinet.cz • Bajer Patrik – Giant interactive, s. r. o. • Centrum vzdělávání • Co, kdy v Praze • CZI, s. r. o. •
Českénoviny.cz • Doupě.cz • eMag.cz • Ententyky.cz • Explorer, a. s. – domény a webhosting • Femina.cz • Finance.cz • Finanční
noviny.cz • Heureka.cz • ChytráŽena.cz – Vaše internetová přítelkyně • IT Spectrum 2008 – OMSA centrum, s.r.o. • Jednorožec.cz •
LIVEBOX, a. s. • Lupa.cz • Měšec.cz • Mobilmania.cz • Naše děťátko.cz • Novinky.cz • UNIMEX, spol. s r.o. – INZERTKA.cz • Pek Martin
– audio-foto.cz • Patria.cz • Pro mámy.cz • REALITY news • Rodina.cz • Root.cz • Seznam.cz • Slunečnice.cz • Sportovní noviny.cz •
Super.cz • Špunt.cz • Vaření.cz • Žena.cz • Žena.cz/Zdraví • Žena-in.cz • Živě.cz

50

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

FINANČNÍ ČÁST

Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2008
Příspěvky přijaté – ostatní
Grant z EU
Účelově přijaté finanční prostředky od společnosti RWE Transgas
Příspěvky na projekt Internet Hotline
Ostatní drobné příspěvky
Finanční příspěvky – výnosové
Výnosy z NIF – úroky
Výnosy z hospodářské činnosti
Výnosy ostatní
Výnosy celkem
Příjaté dary a výnosy – výsledkové – celkem
Účelový dar od společnosti RWE Transgas
Příspěvek na Projekt EÚ Internet HotLine
Drobné smluvní příspěvky
Sbírka pro rodinu Dědových
Ostatní přijaté příspěvky – rozvahové
Příspěvky celkem

tis. Kč
12 321
1 143
969
797
70
15 300
1 280
231
906
1 137
17 717
2 031
500
199
50
2 780
20 497

%
60,11
5,58
4,73
3,89
0,34
74,65
6,24
1,13
4,42
5,55
86,44
9,91
2,44
0,97
0,24
13,56
100,00

tis. Kč

%

3 000
1 860
643
45
60
60
64
55
30
30
20
10
5 877

36,49
22,62
7,82
0,55
0,73
0,73
0,78
0,67
0,36
0,36
0,24
0,12
71,49

Tyto prostředky byly použity následovně:
Rozvahově
Nadační dar sdružení LB
Účelově poskytnuté finanční prostředky od společnosti RWE Transgas
Granty poskytnuté z prostředků NIF
Příspěvek rodině Dědových
Příspěvky zrakově postiženým dětem
Příspěvek pro Domov matek s dětmi v tísni
Příspěvek těžce postiženým dětem
Příspěvek pro Poskytovatele sociálních služeb Chlumín
Příspěvek stacionáři Mateřídouška
Příspěvek na dopravu do stacionáře
Příspěvek na motomed
Příspěvek pro taneční soubor Modroočko
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Výsledkově
Příspěvek pro osiřelé sourozence Jiráskovy
Příspěvek pro DD Domino
Příspěvek rodině Dědových
Příspěvek DDŠ Býchory
Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů
Ostatní příspěvky
Příspěvek pro Poskytovatele sociálních služeb Chlumín
Příspěvek FOD
Nadační příspěvky v rámci projektu Skládačka
Celkové použití prostředků

tis. Kč

%

22
29
30
40
50
163
423
500
1 086
2 343
8 220

0,27
0,35
0,36
0,49
0,61
1,98
5,15
6,08
13,21
28,50
99,99

Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2008 v zůstatkových cenách
Kč
Hmotný dlouhodobý majetek
Ostatní hmotný majetek
Celkem

Pořizovací cena
1 380 595,70
51 958,00
1 432 553,70

Oprávky celkem
-1 243 738,20
-30 992,10
-1 274 730,30

Zůstatková cena
136 857,50
20 965,90
157 823,40

Hospodaření Nadace Naše dítě za rok 2008
Výnosy
Přijaté příspěvky na projekty Nadace
Výnosy z NIF – úroky z TV
Přijaté úroky
Prodej předmětů na aukci
Reklama
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem

tis. Kč
15 300
1 280
500
248
231
158
17 717

Díky stabilnímu hospodaření v roce 2008 zajistila Nadace Naše dítě plynulý chod všech svých projektů zaměřených na pomoc
ohroženým dětem a podporu rodin v krizových situacích.
Nadace dodržela pravidlo stanovené statutem pro omezení nákladů souvisejících s její správou (do 20 % z nadačního jmění). Nadace
zajistila potřebnou výši finančních prostředků od společností, organizací a veřejnosti na dosažení plynulého naplňování cíle a poslání
stanoveného jejím statutem.
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Náklady
Materiálové náklady
Z toho: Pohonné hmoty a ND na osobní auta
Celkové materiál. náklady na Projekt EÚ Internet HotLine
Kancelářské potřeby, literatura a spotřeba materiálu
Pozornosti, rekl. předměty pro děti, sponzory
Spotřeba energie
Drobný hmotný a nehmotný majetek
Služby
Z toho: Celkové služby na Projekt EÚ InternetHotLine
Účetní služby, audit, poradenství
Inzerce, reklama
Ostatní služby (výroba tiskovin, překlady…)
Nájem
Fax, telefon, poštovné
Reprezentace
Cestovné
Opravy a údržba
Osobní náklady
Z toho: Mzdy zaměstnanců včetně dohod (bez Projektu EÚ)
Mzdy zaměstnanců včetně dohod – Projekt EÚ
Sociální a zdravotní pojištění (bez Projektu EÚ)
Sociální a zdravotní pojištění – Projekt EÚ
Odpisy dlouhodobého HM
Ostatní náklady
Daň z příjmů
Náklady na provoz celkem
Poskytnuté finanční dary osobám a jiným organizacím:
Příspěvek pro osiřelé sourozence Jiráskovy
Příspěvek pro DD Domino
Příspěvek rodině Dědových
Příspěvek DDŠ Býchory
Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů
Ostatní příspěvky
Příspěvek pro Poskytovatele sociálních služeb Chlumín
Příspěvek FOD
Nadační příspěvky v rámci projektu Skládačka
Náklady celkem

tis. Kč
249
69
68
65
20
17
10
2 762
839
480
457
420
190
177
138
54
7
4 703
2 389
1 133
820
361
37
647
8 398
2 343
22
29
30
40
50
163
423
500
1 086
10 741
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Zpráva nezávislého auditora

Správní radě Nadace Naše dítě:
I. Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě (dále jen „nadace“) k 31. prosinci 2008 uvedenou na stranách 56 – 68, ke které jsme
vydali výrok následujícího znění:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Naše dítě, sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna 2008
do 31. prosince 2008, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod.
Údaje o Nadaci Naše dítě jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost správní rady nadace za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní
odpovídá správní rada Nadace Naše dítě. Její 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 2008 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 v souladu
s účetními předpisy platnými v České republice.
II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědná správní rada.
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 51 – 68
jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2008. Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky
a z účetních knih nadace 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, s.r.o.
osvědčení č. 401
zastoupený

Magdalena Soucek
partner

Irena Liškařová
auditor, osvědčení č. 1146

13. března 2009, Praha, Česká republika
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Rozvaha k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
AKTIVA
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.

III.

IV.

56

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit.věcí (082)
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě (112)
Pohledávky celkem
Odběratelé (311)
Pohledávky za zaměstnanci (335)
Daň z příjmů (341)
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
Jiné pohledávky (378)
Dohadné účty aktivní (388)
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna (211)
Účty v bankách (221)
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období (381)
Aktíva celkem
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Stav k prvnímu dni
účetního období
14
0
1 252
1 252
0
-1 238
-1 238
63 721
579
579
1 167
174
16
–
176
64
737
61 892
12
61 880
83
83
63 735

Stav k poslednímu dni
účetního období
158
0
1 433
1 433
0
-1 275
-1 275
67 433
465
465
1 828
0
6
41
460
68
1 253
65 100
9
65 091
40
40
67 591

PASIVA
A.
I.

II.
B.
I.
II.
III.

IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění (901)
Fondy (911)
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření (963)
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé (321)
Zaměstnanci (331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)
Daň z příjmů (341)
Ostatní přímé daně (342)
Jiné závazky (379)
Dohadné účty pasivní (389)
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období (384)
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období
62 830
58 882
36 146
22 736
3 948
3 948
905
0
0
898
98
203
–
126
137
44
220
70
7
7
63 735

Stav k poslednímu dni
účetního období
66 161
59 256
36 125
23 131
6 905
6 905
1 430
0
0
890
84
248
10
167
–
61
220
100
540
540
67 591
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Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2008 (v tis. Kč)
A.

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu (501)
Spotřeba energie (502)
Služby celkem
Opravy a udržování (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentaci (513)
Ostatní služby (518)
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady (521)
Zákonné sociální pojištění (524)
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky (538)
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)
Ostatní pokuty a penále (542)
Kurzové ztráty (545)
Dary (546)
Manka a škody (548)
Jiné ostatní náklady (549)
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)
Prodaný materiál (554)
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky (582)
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

II.

III.

IV.
V.

VI.

VIl.
VlIl.
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Za účetní období celkem
hlavní činnost
hospodářská činnost
249
0
224
–
25
–
2 762
0
10
–
143
–
138
–
2 471
–
4 702
0
3 521
–
1 181
–
4
0
4
–
593
0
7
–
–
–
186
–
224
–
47
–
129
–
88
0
37
–
51
–
2 343
0
2 343
–
0
0
10 741
0

2007
Celkem
267
242
25
3 810
22
106
70
3 612
4 586
3 537
1 049
6
6
459
–
1
67
265
–
126
102
11
91
2 333
2 333
0
11 563

B.

VÝNOSY

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb (602)
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Úroky (644)
Kurzové zisky (645)
Jiné ostatní výnosy (649)
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Tržby z prodeje materiálu (654)
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary) (682)
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů (591)
Výsledek hospodaření po zdanění

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
C.
D.

Za účetní období celkem
hlavní činnost
hospodářská činnost
0
231
–
231
0
0
0
0
1 938
0
1 780
–
87
–
71
–
248
0
248
–
15 300
0
15 300
–
0
0
17 486
231
6 745
231
22
49
6 723
182

2007
Celkem
663
663
0
0
1 028
1 015
13
–
445
445
13 563
13 563
0
15 699
4 136
188
3 948
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Příloha k účetní závěrce Nadace Naše dítě k 31. 12. 2008
I. Obecné údaje
Popis účetní jednotky
Nadace Naše dítě (dále jen „nadace”) vznikla dne 1. října 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 spolupracuje s nimi na společných
záměrech.
Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
Nadační jmění k 31. prosinci 2008 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 21 tis. Kč.
Ředitelka nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
Členové správní rady nadace:
Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně
PaedDr. Jaroslava Jalovecká – místopředsedkyně
Mgr. Martin Chalupský – člen
Členové dozorčí rady nadace:
JUDr. Vladimír Doležal – předseda
Kamil Čermák – člen
JUDr. Miluše Slapničková – členka
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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:

Výpočetní technika
Automobily

Počet let
3
3

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze na bankovních účtech a hotovost v pokladně.
Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
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, nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku a bezúplatně nabytý
dlouhodobý majetek. Dále nadace tvoří účelové fondy na předem stanovený účel použití v souvislosti s činností nadace dané jejím statutem.
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Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem, který byl stanoven jako pololetní pevný kurz dle
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni 1. a 2. pololetí účetního období. K rozvahovému dni byly oceněny
kurzem platným k 31. prosinci vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Nadace účtuje poskytnuté dary a příspěvky dvojím způsobem:
– do výnosů se účtují dary a příspěvky, které jsou poskytnuty za účelem plnění poslání nadace a nejsou účelově určeny třetím osobám;
– rozvahově (prostřednictvím fondů) se účtují dary a příspěvky, které jsou poskytnuty účelově a jsou určeny konkrétním osobám.
Do nákladů se účtují ty náklady, které jsou spojeny s posláním nadace. Rozvahově (prostřednictvím fondů) se účtují výdaje, které jsou
přerozděleny konkrétním osobám.
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.).

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Dlouhodobý hmotný majetek:
Přehled dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Samostatné movité věci a soubory věcí
Darovaný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

Počáteční zůstatek
1 220
32
–
1 252
1 311

V roce 2007 byl majetek vyřazen z důvodu darování třetí osobě.
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Přírůstky
–
–
181
181
–

Vyřazení
–
–
–
–
-59

Převody
161
20
-181
–
–

Konečný zůstatek
1 381
52
–
1 433
1 252

Oprávky
Samostatné movité věci
a soubory věcí
Darovaný majetek
Celkem 2008
Celkem 2007

Počáteční
zůstatek

Odpisy

ZC vyřazeného
majetku

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

-1 220
-18
-1 238
-1 286

-24
-13
-37
-11

–
–
–
–

–
–
–
59

-1 244
-31
-1 275
-1 238

137
21
158
14

Nároky na dotace (granty)
V roce 2006 uzavřela nadace smlouvu s Evropskou unií, na jejímž základě byl nadaci poskytnut grant na podporu projektů Safer Internet
Plus a Horká linka (dále jen „projekt EU“) pro období 1. ledna 2007 – 31. prosince 2008 se schváleným rozpočtem 170 881 EUR. První
splátka grantu ve výši 929 tis. Kč byla nadaci poskytnuta v roce 2006. V roce 2007 nadace další finanční prostředky neobdržela. Po
zaúčtování výnosů roku 2007 vyplývajících ze smlouvy proto k 31. prosinci 2007 evidovala nadace pohledávku za Evropskou unií ve výši
176 tis. Kč. Druhá splátka grantu ve výši 860 tis. Kč byla nadaci poskytnuta v roce 2008. Po zaúčtování výnosů roku 2008 vyplývajících
ze smlouvy ve výši 1 143 tis. Kč nadace k 31. prosinci 2008 eviduje pohledávku za Evropskou unií ve výši 460 tis. Kč, která je v příloze
vykázána na řádku Pohledávky ze vztahu k státnímu rozpočtu.
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2008 zahrnují úrok z termínovaného vkladu, který byl bankou připsán až v následujícím období.
Přehled o změnách vlastního jmění (v tis. Kč)
Vlastní jmění
Stav k 31. 12. 2007
Úbytky
Přírůstky
Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2008

36 146
-41
20
–
36 125

Fondy Nerozdělené výsledky
hospodaření
22 736
3 948
-5 877
-3 948
6 272
–
–
6 905
23 131
6 905

Celkem
62
-9
6
6
66

830
866
292
905
161

Úbytek vlastního jmění představuje snížení hodnoty movitých věcí nezapisovaných do nadačního jmění a představuje odúčtování již
nevyužívaného či vyřazeného majetku.
Přírůstky a úbytky fondů představují účelově přijaté a poskytnuté peněžní prostředky.
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Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlev a jejich využití (v tis. Kč)
Výnosy zdaňované ostatní:
Zdaňované příjmy z reklamy:

406
231

Nadace uplatnila úlevu ve výši 300 tis. Kč, která byla použita ke krytí nákladů z činností, jež nejsou předmětem daně. Daňová povinnost
k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2008 je ve výši 71 tis. Kč.
v tis. Kč
Zisk před zdaněním
Nezdanitelné výnosy
Neodečitatelné náklady
Zdanitelný příjem před daňovou úlevou
Daňová úleva
Základ daně
Sazba daně z příjmů
Daň z příjmů

2008
6 976
-17 080
10 741
637
-300
337
21 %
71

2007
4 136
-14 578
11 563
1 121
-337
784
24 %
188

Závazky:
K 31. prosinci 2008 neevidovala nadace žádné závazky po lhůtě splatnosti. K 31. prosinci 2007 činily krátkodobé závazky po lhůtě
splatnosti 14 tis. Kč. Tyto závazky byly nadací uhrazeny během ledna následujícího roku.
Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění:
Odvody z mezd za prosinec 2008 a prosinec 2007 splatné k datu výplat mezd za tento měsíc, tj. k 10. lednu 2009 a 10. lednu 2008, jsou
v následující výši:
v tis. Kč
PSSZ Praha 8
OZP Praha
VZP Praha
FÚ Praha
Celkem

2008
celkem za nadaci
120
16
31
61
228

2007
z toho projekt EU
3
–
1
2
6

celkem za nadaci
90
15
21
44
170

z toho projekt EU
34
8
6
19
67

Náklady na služby představují náklady spojené s provozem nadace, přičemž největší část představují náklady na reklamu, propagaci
a celkové zviditelnění nadace.
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Údaje o zaměstnancích (mzdy a odměny s oddělením údajů o členech statutárních orgánů)

Hlavní pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

v tis. Kč
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Osobní náklady celkem

2008
Počet zaměstnanců
celkem za nadaci
z toho projekt EU
5
–
19
4
3
2

2007
Pořet zaměstnanců
celkem za nadaci
z toho projekt EU
5
–
5
3
3
2

2008
3 521
1 181
4 702

2007
1 133
361
1 494

3 537
1 049
4 586

1 141
233
1 374

2008
1 494
345
485
193
199
121
279
235
1 351
4 702

2007
1 374
360
471
202
208
121
294
249
1 307
4 586

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2008 a 2007
v tis. Kč
Projekt EU
Stop násilí na dětech – osvěta
Skládačka – přerozdělování nadačních příspěvků
Linka právní pomoci
Individuální žádosti
Bezpečný internet – celostátní projekt
Nadační investiční fond
Zahraniční spolupráce
Ostatní
Celkem

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly ve sledovaném účetním období vypláceny.
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Přehled poskytnutých peněžních darů v tis. Kč
2008
Rozvahově
Sdružení Linka bezpečí
3 000
Granty poskytnuté z prostředků NIF *)
643
Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů
–
Nadační příspěvky v rámci projektu Skládačka
–
Sbírka na ochranu dětí – TOP hotel Praha
–
Děti Krajníkovy – Argentina
–
Příspěvky těžce postiženým dětem – od ZFP akademie
–
Příspěvky těžce postiženým dětem – ostatní
64
Příspěvek dennímu stacionáři AKORD
–
Příspěvek DD Klánovice
–
Převod nevyčerpaných fin. prostředků do fondů příštích let
–
Příspěvek pro Domov matky s dětmi v tísni
60
Příspěvek pro tan.skupinu Modroočko – DD Býchory
10
Příspěvek na rehabilitační pomůcku – motomed
20
Příspěvek na dopravu do stacionáře
30
Příspěvky zrakově postiženým dětem
60
Příspěvek stacionáři Mateřídouška
30
Účelově poskytnuté finanční prostředky společností RWE Transgas a. s. **)
1 860
Příspěvek rodině Dědových
45
Příspěvek na pořízení automobilu Poskytovateli sociálních služeb Chlumín
55
Příspěvek pro Fond ohrožených dětí
–
Příspěvek DDŠ Býchory
–
Příspěvek DD Domino
–
Příspěvek osiřelým sourozencům Jiráskovým
–
Ostatní příspěvky
–
Celkem
5 877

2007
Nákladově
–
–
50
1 086
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30
423
500
40
29
22
163
2 343

Rozvahově
3 000
442
–
–
11
58
170
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50
3 733

Nákladově
–
–
180
1 149
–
–
–
–
300
333
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
371
2 333

*) Granty poskytnuté z prostředků NIF během roku 2007 činily celkem 476 tis. Kč. Byly však sníženy o částku 34 tis. Kč, jež byla v roce 2008 vrácena nadaci
zpět ještě před ukončením účetní závěrky roku 2007. O tuto částku nadace navýšila granty poskytnuté z prostředků NIF pro rok 2008, ve kterém měla
povinnost rozdělit jen částku 609 tis. Kč.
**) V roce 2008 nadace obdržela od společnosti RWE Transgas finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč. Z této částky bylo 1 875 tis. Kč účelově poskytnuto
třetím stranám, 969 tis. Kč použito ke krytí nákladů souvisejících s projekty nadace a 156 tis. Kč zůstalo k 31. prosinci 2008 nerozděleno. Z prostředků
poskytnutých třetím stranám bylo 15 tis. Kč vráceno nadaci zpět ještě před ukončením účetní závěrky roku 2008, a proto je hodnota uvedená v tabulce o tuto
částku upravena.
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Přehled přijatých darů a výnosů v tis. Kč
2008
Přijaté dary účelové
Přijato od: RWE Transgas a. s. *)
Sbírka pro rodinu Dědových
ZFP akademie a.s.
Provident Financial s.r.o.
ATREA s.r.o.
Skanska
p. Kobera Pavel
Ogilvy Public Relations s.r.o.
Astra Zeneca ČR
Vila Casado
JUDr. Zelený
Ostatní
Provident Financial – projekt Internet Hotline pro rok 2009 **)
Přijaté příspěvky na Projekt EU
Přijaté příspěvky ostatní
Grant z EU ***)
Výnosy – úroky z NIF
Výnosy – z hospodářské činnosti
Výnosy – ostatní
Celkem

Rozvahově
2 780
2 031
50
–
–
–
–
30
60
50
30
19
10
500
–
–
–
–
–
–
2 780

2007
Výnosově
–
969
–
–
–
–
–
–
20
50
–
–
–
–
797
12 321
1 143
1 280
231
906
17 717

Rozvahově
398
–
–
170
60
40
50
50
–
–
–
–
28
–
–
–
–
–
–
–
398

Výnosově
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
755
11 703
1 105
764
663
709
15 699

*)

V roce 2008 nadace obdržela od společnosti RWE Transgas finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč. Z této částky bylo 969 tis. Kč použito ke krytí nákladů
souvisejících s projekty nadace a 2 031 tis. Kč určeno pro účelové přerozdělení třetím stranám.
**) V roce 2008 nadace obdržela příspěvek od společnosti Provident Financial na projekt Internet Hotline. Tento příspěvek je určen ke krytí nákladů na projekt
pro rok 2009 a byl proto zaúčtován jako výnos příštích období.
***) Uvedené částky za rok 2008 a 2007 představují výnos vyplývající ze smlouvy s Evropskou unií. K 31. 12. 2008 nadace obdržela finanční prostředky ve výši
1 789 tis. Kč a zbývající část ve výši 459 tis. Kč eviduje jako pohledávku – viz odstavec Nároky na dotace (granty).
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Veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. k 31. prosinci 2008:
V roce 2008 a 2007 byly realizovány veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s hrubým výtěžkem 7 268 tis. Kč a 4 511 tis Kč. Součástí
výtěžku byly účelově vázané prostředky ve výši 50 tis. Kč a 12 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 2008 a 2007 byly tyto finanční prostředky nadací uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK. Termínované vklady byly
splatné 14. ledna 2009 a 14. ledna 2008, úroková sazba z termínovaných vkladů v daném období byla sjednána v rozmezí od 2,05 % do
3,6 %.
Celkový úrok z termínovaných vkladů byl zaúčtován do výnosů roku 2008 a 2007 v celkové výši 1 280 tis. Kč a 764 tis. Kč.
V roce 2008 a 2007 bylo rozděleno v souladu s podmínkami ve smlouvě celkem 609 tis. Kč a 476 tis. Kč. Zbývající část byla použita na
správu nadace.
Sestaveno dne: 13. března 2009

Ing. Zuzana Baudyšová
statutární orgán účetní jednotky
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Ing. Marcela Komárková
osoba odpovědná za účetní závěrku

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Grantová pravidla Nadace Naše dítě pro poskytování nadačních příspěvků z výnosů z finančních prostředků
Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2008
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 (dětí týraných, zneužívaných, mentálně či fyzicky handicapovaných), dále prevence před násilím na dětech
včetně komerčního sexuálního zneužívání (tj. dětské pornografie, dětské prostituce a obchodu s dětmi), předcházení negativním jevům
u dětí a mládeže a uvádění Úmluvy o právech dítěte do praxe.
2. Žadatelem o grant (nadační příspěvek) mohou být pouze následující právnické osoby, které jsou činné v oblasti ochrany dětí a jejich
práv:
– právnické osoby, jež nebyly založené za účelem podnikání, tj. občanská sdružení, církevní právnické osoby (poskytující sociální,
zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby), obecně prospěšné společnosti
– veřejné právnické osoby – pouze veřejné vysoké školy a příspěvkové organizace (příspěvkové organizace pouze za podmínky, že
samy vloží nejméně 50 % finančních prostředků na žádaný projekt).
3. Projekty musí být realizovány během jednoho roku (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, v případě veřejných právnických osob jiný doklad prokazující jejich
existenci). Tento doklad o registraci nesmí být starší 2 měsíců, tzn., že vydávající subjekt jej vystavil v době kratší než 2 měsíce před
podáním žádosti o grant.
5. 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 včetně příloh se podávají ve dvou
vyhotoveních, z čehož pouze jedno vyhotovení musí obsahovat originály všech dokladů, druhé vyhotovení může být v kopii.
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.
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5. Na nadační příspěvek nadace neexistuje právní nárok. O jeho udělení rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení
poradního sboru nadace.
6. Ke každé přijaté žádosti se nejdříve vyjádří ředitelka nadace, která je s doporučením či zamítnutím předává poradnímu sboru, a to
vždy k 30. 4. kalendářního roku.
7. Poradní sbor nadace se seznámí s obsahem žádostí a dle grantových pravidel je zhodnotí, projedná a vypracuje své doporučení pro
správní radu. Zjistí-li poradní sbor, že žádost má závažné nedostatky, nedoporučí ji správní radě. Své stanovisko zdůvodní poradní
sbor ve vlastním hodnocení, které předloží správní radě.
8. Správní rada s konečnou platností schválí nebo zamítne poskytnutí nadačních příspěvků jednotlivým žadatelům.
9. Takto zamítnuté či schválené žádosti s již přesnou specifikací výše grantu a s určením, na jaký účel musí být tento grant použit,
předá správní rada zpět řediteli nadace.
10. Nadace vyrozumí nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant (tj. do 31. června) 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 (u rozpočtových organizací doložení splnění podmínky hrazení
nejméně 50 % finančních prostředků na žádaný projekt z vlastních zdrojů)
– Přehled, kam jinam byla zaslána žádost o finanční příspěvek na projekt a v jaké výši.
V Praze dne 7. září 2000
Schváleno správní radou Nadace Naše dítě dne 7. září 2000.
Aktualizace dne 30. ledna 2008.
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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“) viz příloha č. 1.
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 2008 ve všech významných ohledech dodržovala podmínky plynoucí ze Smluv.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
osvědčení č. 401
zastoupený

Magdalena Soucek
partner

Irena Liškařová
auditor, osvědčení č. 1146

13. března 2009, Praha, Česká republika
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Poděkování sponzorům výroční zprávy
Děkujeme všem, kteří se bezplatně 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.
Manželům Radaně a Pavlu Runátovým za tisk výroční zprávy, který organizačně a finančně zajistili s pomocí pracovníků Tiskárny Glos
Semily – M. Štefánkem a Vl. Havrdou a firem: Antalis, s.r.o., Bedřich Uzel – Beta – servis, Repromat, a.s.
Překladatelské společnosti ASPENA s.r.o. za překlad do angličtiny.
Fotobance ALLPHOTO za poskytnutí fotografií.

72

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O NADACI NAŠE DÍTĚ

Nadace Naše dítě
Datum založení: 1. října 1993
Právní forma: nadace
IČ: 60166754
DIČ: CZ 60166754
Registrována: u Obvodního úřadu v Praze 8 dne 1. října 1993 pod č. 20265/93-306-2176/601
Zapsána: v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. N, vložka č. 57
Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová
Sídlo nadace: Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8
Kontakty:
Nadace Naše dítě
Ústavní 91/95
181 21 Praha 8
tel.: +420 266 727 933
fax: +420 266 727 911
e-mail: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz
www.internethotline.cz
Jak lze podpořit Nadaci Naše dítě
Číslo účtu nadace, na který jsou přijímány finanční dary na základě uzavřené darovací smlouvy: 2388483/0300
Číslo sbírkového účtu nadace: 3300033/0300
Jednorázová DMS: ve tvaru DMSmezeraNASEDITE odešlete na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Nadace Naše dítě obdrží 27 Kč.
DMS Roční podpora: ve tvaru DMSmezeraROKmezeraNASEDITE na číslo 87 777 a každý měsíc bude dárci automaticky odečtena
částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Vydala Nadace Naše dítě v roce 2009
Konzultace obsahu, design, produkce a výroba:
© B.I.G. Prague, 2009
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NAŠÍ SNAHOU JE, ABY DĚTI
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