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Nadace Naše dítě 

pomáhá dětem již 18 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. Její zakladatelkou a současně ředitelkou je paní Zuzana Baudyšová. 

 

 

K naplnění cíle založila nadace v roce 1994 celostátní krizovou Linku bezpečí určenou především dětem 

týraným a zneužívaným. V roce 2003 předala nadace Linku bezpečí do plné kompetence Sdružení linka bezpečí. 

 

 

Během průměrného dne na Lince bezpečí v roce 2010 řešili konzultanti s dětmi 9 hovorů o týrání, zneužívání a 

zanedbávání. 

 

 

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.  

 

 



Další pomoc týraným dětem 

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 2010 advokáti Linky právní pomoci vyřídili téměř 300 dotazů. Z tohoto počtu se téměř 15% týkalo trestných 
činů páchaných na dětech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

První česká Internet Hotline Nadace Naše dítě obdrží měsíčně téměř 180 oznámení.  

Z tohoto počtu se více než 40% týká dětské pornografie.  

Ročně zpracovali operátoři linky v průměru 1700 oznámení. 

 

 

  

   



4 

Statistika týraných a zneužívaných 

dětí za rok 2010 

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí 

v ČR v roce 2010 

Počet dětí 

tělesné a psychické 

týrání a zanedbávání 

sexuální zneužívání, 

dětská pornografie a 

dětská prostituce 

chlapci a dívky chlapci a dívky 

Nahlášeno případů z toho 

do 1 roku 315 0 

od 1 roku do 3 let 630 18 

od 3 do 6 let 809 85 

od 6 do 15 let 2560 612 

od 15 do 18 let 649 109 

CELKEM v roce 2010 4963 824 

Zdroj: MPSV ČR. 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). 

 



Osvětové kampaně Nadace Naše dítě  

  

Kampaň proti psychickému týrání 

(2001) 





Kampaň STOP násilí na dětech! (2005) 





Kampaň Dejme týrání dětí  

červenou kartu!  

(2007, 2008, 2011) 





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 týraných a sexuálně zneužívaných dětí, 

informovat veřejnost o oznamovací povinnosti.  

 

 

 



Kampaň Pozitivní rodičovství (2011) 





Pozitivní rodičovství 
 

 Od roku 2010 realizuje Nadace Naše dítě pravidelné semináře pro laiky i odborníky na 

téma Pozitivní rodičovství. Hlavní myšlenkou pozitivního rodičovství je, aby rodiče 

dětem poskytli bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu. Cílem kampaně je zlepšit 

vztahy mezi rodiči a dětmi. 

 

 

 



Video spoty: 

•Panenka (2009) 

Deštník (2007) 



Nadace Naše dítě zpracovala a vydala  v roce 

2001 v souladu s Úmluvou o právech dítěte  

Slabikář dětských práv. 

  

Obrázky slabikáře vysvětlují dětem jednotlivé 

články Úmluvy.  

 

Nadace Naše dítě zajistila distribuci slabikářů 

do všech základních škol v ČR. 

 

Jeden z článků vyjadřuje také zákaz sexuálního 

zneužívání a týrání dětí v souladu s článkem 34 

Úmluvy o právech dítěte. 



Aktivně se angažujeme v oblasti naplňování Úmluvy o právech 

dítěte v České republice a v Evropě. 

Hájíme dětská práva! 

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 a 
veřejností na aktuální témata 
(šikana, dětská práva, týrání 
dětí, bezpečný internet …). 

 
 

 

 





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 je členem mezinárodní organizace eNASCO.  

Tato aliance se snaží o mezinárodní spolupráci při ochraně dětí na internetu  

(dětská pornografie, kybergrooming, kyberšina. 

 

 

Za necelých 18 let své existence přerozdělila nadace ve prospěch ochrany dětí přes 230 mil. Kč získaných  

výlučně od našich sponzorů a drobných dárců.  

Podporujeme organizace pečující o týrané a zneužívané děti (FOD, Dětské krizové centrum a další) 

 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

  



 

 

 

 

Připomeňte si s 
námi   

19. listopad  

 

Světový den  

prevence týrání a  

zneužívání dětí 

 
Sejdeme se 19. listopadu ve 

 14:00 na Václavském náměstí. 

 

Přidejte se k nám! 

 



Nadace Naše dítě chce docílit, aby ochrana 

dětí a pomoc týraným a zneužívaným dětem 

byla zájmem každého z nás a stala se věcí 

veřejnou. 



Děkujeme za pozornost! 

  

 

Ing. Zuzana Baudyšová   

Ředitelka Nadace Naše dítě 

email: z.baudysova@nasedite.cz 

 

Markéta Sodomková 

Projektová manažerka 

Nadace Naše dítě 

email: m.sodomkova@nasedite.cz 

     

http://www.nasedite.cz/

