Nadace Naše dítě
pomáhá dětem již 15 let
Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena dne 1. října 1993, je pomoc týraným,
zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných
životních situacích. Je jednou z nejvýznamnějších nestátních organizací na ochranu dětí v České
republice. Její zakladatelkou a současně ředitelkou je paní Zuzana Baudyšová.
K naplnění cíle založila nadace celostátní krizovou Linku bezpečí 800 155 555 určenou dětem a mládeži. V roce
1994 založila nadace rovněž sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, kterému svěřila
nepřetržitý provoz Linky bezpečí.
Svůj hlavní projekt rozšířila nadace, ve spolupráci se sdružením, o osvětové a vzdělávací programy, o
Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů určenou dětem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení,
Internetovou linku a další aktivity na poli dětských práv. Úkolem Nadace Naše dítě bylo zajišťovat veškeré
finanční prostředky na provoz všech linek krizové intervence, vytvářet potřebné zázemí pro sdružení a zajišťovat
finance rovněž na další aktivity a osvětové programy.
Po deseti letech zkušeností, 1. října 2004, došlo k osamostatnění Sdružení Linka bezpečí a mládeže. Sdružení na
sebe převzalo hlavní projekty nadace - Linku bezpečí, Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů a Internetovou linku.
Nadace Linku bezpečí stále významně finančně podporuje.

Ukázka z kampaně proti psychickému týrání - rok 2001
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Do druhého desetiletí vstoupila Nadace Naše dítě s novými projekty na pomoc týraným,
zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Nadace se snaží pomáhat
dětem z problémových rodin, dětských domovů, z diagnostických, výchovných a kojeneckých
ústavů, a to formou přímé finanční podpory (uděluje granty a vyřizuje individuální žádosti o pomoc),
osvětovou činností a prosazováním legislativních změn. Nadace
je aktivní rovněž na poli dětských práv. Usiluje o vytvoření účinného
systému ochrany dětí v České republice, zaměřuje se rovněž na
vzdělávací projekty v oblasti dětských práv, spolupracuje s dětskými
domovy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.

V rámci kampaně „Stop násilí na dětech!” zahájila nadace
dne 23. listopadu 2005 provoz Linky právní pomoci Nadace Naše
dítě – 777 800 002, na které je možné získat od zkušených právníků
České advokátní komory zdarma právní rady týkající se dítěte.

V roce 2007 byla zahájena činnost internetové horké linky INTERNET
HOTLINE na oznamování dětské pornografie (www.internethotline.cz),
kterou nadace provozuje. Ve spolupráci s veřejností, Policií ČR a
provozovateli internetových služeb čelí nadace šíření dětské pornografie
a šíření dalšího nelegálního obsahu internetem.
25. října 2007 se Nadace Naše dítě se svou první českou Internet Hotline
stala členem mezinárodní asociace INHOPE. Připojila se tak k celosvětovému
boji proti kriminalitě páchané na internetu a proti dětské pornografii.
Jedná se o 30. horkou linku proti dětské pornografii na světě.
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Nadace vyřizuje individuální žádosti o pomoc. Jde především o příspěvky na zakoupení
rehabilitačních pomůcek, příspěvky na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální
nouzi, podporu opuštěných dětí a dalších.
Dále pomáhá nestátním organizacím pečujícím o problémové skupiny dětí
přímou finanční podporou. V projektu Skládačka rozděluje ročně 1-2 mil. Kč
organizacím, které pomáhají týraným, opuštěným a handicapovaným dětem.

Nadace organizuje osvětové kampaně proti týrání dětí (Červené nosy, Stop násilí na
dětech). Poslední kampaní Dejme týrání dětí červenou kartu! se snaží prolomit lhostejnost
veřejnosti k týraným a zneužívaným dětem a informovat o možnostech pomoci. Červená
karta říká STOP násilí páchaném na dětech, podobně jako červená karta za nečistou
hru ve fotbale. Na červené kartě je Desatero dětských práv a zároveň i Desatero rodičů,
spolu s kontaktem, na který je možné nahlásit týrání
dítěte.

Ukázka z kampaně „STOP násilí na dětech“ - rok 2005 - 2006

Ukázka z kampaně „Dejme týrání dětem červenou kartu!“ - rok 2007

Dejme týrání dětí červenou kartu!
V roce 2008 nadace pokračovala v kampani proti týrání a zneužívání dětí „Dejme týrání dětí červenou kartu“,
jejíž snahou je snížit počty trýzněných dětí, informovat veřejnost o oznamovací povinnosti.
Patrony kampaně byli fotbalový reprezentant Tomáš Rosický a moderátorka Radka Kocurová.
Při slavnostním zahájení kampaně a oslavě Dne dětí před Palácem Flóra vystoupili Petr Vondráček,
Radka Kocurová, Dasha, Vlasta Horváth, Zora Jandová, Alice Bendová, Daniel Bambas, Lucie Váchová
a Michael Foret.
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Aktivně se angažuje v oblasti naplňování Úmluvy o právech dítěte v ČR a v Evropě.
Prostřednictvím bruselské nevládní organizace EURONET se snaží o prosazení ochrany dětí
a dětských práv v zemích Evropské Unie a na úrovni institucí EU.
Nadace vydává řadu osvětových materiálů pro děti např. Slabikář dětských
práv, Pravidla bezpečného internetu, osvětové letáky proti týrání dětí a řadu
dalších. Materiály bezplatně distribuuje do základních škol. Zároveň se účastní
řady besed s dětmi na aktuální témata (šikana, dětská práva, týrání dětí,
bezpečný internet …).

Od roku 2005 vyhlašuje nadace každý rok soutěž o cenu Zlaté srdce, která je
určena nejlepším ochráncům dětí. Zlaté srdce je zasvěcené dílu nestora dětské
psychologie Prof. Zdeňku Matějčkovi.
Již řadu let nadace spolufinancuje Nejmilejší koncert - festival národní přehlídky dětských
domovů, na kterém vystupují děti z celé České republiky v recitaci, hudbě, tanci a ve zpěvu.
Od roku 2006 je nadace spoluorganizátorem vánoční akce Dopisy Ježíškovi,
prostřednictvím které může veřejnost splnit vánoční přání dětem z dětských domovů
z celé České republiky. Patronem této vánoční akce je paní Helena Vondráčková, která je
zároveň již řadu let patronkou nadace.
Od roku 2006 pořádá vánoční charitativní aukci na webových stránkách,
jejíž výtěžek je použit na přímou podporu ohrožených dětí v ČR.
Během roku pořádá nadace tiskové konference a účastní se dalších různorodých akcí ve prospěch ohrožených
dětí v ČR. Veřejně vystupuje na konferencích, seminářích a při dalších příležitostech, kde se zaměřuje na apel na
veřejnost, aby nebyla lhostejná k týrání dětí.
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Nadace Naše dítě se podílí svou činností také na mezinárodním poli ochrany dětí. Od roku 2001
spolupracuje s Missing Children Europe (Evropskou Federací na pomoc pohřešovaným a sexuálně
zneužívaným dětem) se sídlem v Bruselu. Pro Nadaci Naše dítě je důležitá ochrana dětí před pohřešováním, únosy,
dětskou prostitucí a zobrazováním zneužívaných dětí na internetu. Další tři konkrétní projekty na ochranu
pohřešovaných a zneužívaných dětí představila začátkem roku 2008 na pražském zasedání pořádaném Nadací
Naše dítě v Praze Missing Children Europe. Jedná se o vybudování evropských center na pomoc
pohřešovaným dětem, zavedení dopravních výstražných systémů a finanční koalice, která zabrání
internetovým platbám za dětskou pornografii.
Nadace byla za své výborné výsledky práce pro ochranu dětí opakovaně oceněna
a zařazena mezi 100 nejlepších společností v ČR agenturou Czech TOP 100.
Za necelých 15 let své existence přerozdělila nadace ve prospěch ochrany dětí přes 200 mil. Kč získaných
výlučně od našich sponzorů a drobných dárců.

Za vše, co bylo řečeno, patří dík našim sponzorům, kteří nám důvěřují
a prostřednictvím Nadace Naše dítě významně pomáhají chránit nejohroženější
část populace, děti České republiky.
Děkujeme sdělovacím prostředkům,
pomocí kterých se o našich službách a činnosti dozví veřejnost.

