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ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT,
KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE
PŮVODNĚ V JAPONSKU DÁVALY PRO ŠTĚSTÍ K MALÝM DÁRKŮM. JEŘÁB PATŘÍ MEZI
TRADIČNÍ JAPONSKÉ SYMBOLY DLOUHÉHO ŽIVOTA, A PROTO SI LIDÉ ČASTO DESÍTKY
NEBO I STOVKY SKLÁDANÝCH JEŘÁBŮ NAVLÉKAJÍ NA DLOUHÉ ŠŇŮRY A ZAVĚŠUJÍ
V BYTĚ PRO ŠTĚSTÍ.

DOJEMNÝ JE PŘÍBĚH ZNÁMÉHO POMNÍKU DĚTSKÝM OBĚTEM V HIROŠIMĚ. ZNÁZORŇUJE
DESETILETÉ DĚVČÁTKO, KTERÉ V RUCE DRŽÍ NEDOKONČENÉHO PAPÍROVÉHO JEŘÁBA.
ZEMŘELO, ANIŽ SE MU JICH PODAŘILO SLOŽIT VYTOUŽENÝ TISÍC.

POSELSTVÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ JE BLÍZKÉ I NADACI NAŠE DÍTĚ. SNAŽÍME SE O POMOC
OHROŽENÝM DĚTEM, KTERÉ V NÁS VKLÁDAJÍ SVOJI DŮVĚRU. RODIČE U NÁS HLEDAJÍ
PODPORU PŘI ŘEŠENÍ RODINNÝCH KONFLIKTŮ A SPORŮ. ČASTO JEJICH ROLI
ZASTUPUJEME A CHRÁNÍME OPUŠTĚNÉ DĚTI V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH.
NADACE NAŠE DÍTĚ MÁ ZA CÍL PŘINÉST NADĚJI KAŽDÉMU CHLAPCI A DĚVČÁTKU. 



EDITORIAL ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ, ŘEDITELKY NADACE NAŠE DÍTĚ 02

SLOVO MGR. MARTINA CHALUPSKÉHO, TISKOVÉHO MLUVČÍHO RWE TRANSGAS A. S. 04

SEDM LET SPOLUPRÁCE – PATRONKA NADACE HELENA VONDRÁČKOVÁ 05

PROFIL NADACE NAŠE DÍTĚ 06

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 07

OSOBNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ ČINNOST NADACE NAŠE DÍTĚ 08

AKTIVITY NA POMOC DĚTEM V ROCE 2007 10

PROJEKTY, KAMPANĚ, GRANTY A DALŠÍ AKTIVITY 10

DEJME TÝRÁNÍ DĚTÍ ČERVENOU KARTU! 10

SKLÁDAČKA 2007 12

GRANT Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU (NIF) 2007 14

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI 15

LINKA PRÁVNÍ POMOCI 16

PŘÍBĚHY ŘEŠENÉ LINKOU PRÁVNÍ POMOCI 17

INTERNET HOTLINE 19

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 20

PR AKTIVITY 22

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, SPOLUPRÁCE SE SPONZORY 26

SNÍMKY Z AKCÍ NADACE NAŠE DÍTĚ 30

ZLATÉ SRDCE PRO OCHRÁNCE DĚTÍ 34

SNÍMKY Z UDĚLOVÁNÍ ZLATÝCH SRDCÍ 35

PODĚKOVÁNÍ A SEZNAM SPONZORŮ 36

FINANČNÍ ČÁST 39

OBSAH
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

01



EDITORIAL 
ING. ZUZANY BAUDYŠOVÉ, 

ŘEDITELKY NADACE NAŠE DÍTĚ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Vážení mecenáši, vážení ochránci dětí,

uplynul další rok a my máme opět milou

povinnost předložit Vám bilanci naší

společné práce za rok 2007. 

I ve čtrnáctém roce existence nadace jsme

významně podporovali činnost celostátní

Linky bezpečí pro děti, prvního

a dlouhodobě úspěšného projektu nadace.

Finanční podpora této důležité organizaci

činila 3 mil. Kč.

Celkovou částkou 1,6 mil. Kč jsme

podpořili 54 stacionářů na pomoc týraným,

zneužívaným a handicapovaným dětem.

Počet individuálních žádostí rodičů

s prosbou o pomoc, a to hlavně dětem

fyzicky a mentálně handicapovaným, nám

každoročně narůstá. Ve prospěch

individuálních žádostí jsme v roce 2007

přerozdělili 1,5 mil. Kč. 

Jsme velmi rádi, že tým advokátů spolu

s právničkou nadace poskytoval po celý

rok bezplatné poradenství v oblasti právní

ochrany dítěte stovkám občanů. Bohužel

narůstají případy tvrdých rodičovských

sporů o děti, které často končí únosem, 

či dokonce nemilosrdnou exekucí dítěte. 

V roce 2007 jsme úspěšně odstartovali

provoz internetové horké linky na

oznamování a potlačování dětské

pornografie na internetu, za kterou se

bohužel téměř vždy vyskytuje dětská

prostituce. Dopadení pachatelů internetové

kriminality je pro Policii ČR velmi těžkým

úkolem.

Velkou předvánoční radostí pro nás a naši

patronku paní Helenu Vondráčkovou 

byla spoluúčast na obdarování dětí 

z 9 dětských domovů v ČR vánočními dárky.

Vážení ochránci dětí, děkuji Vám za Vaši

přízeň a podporu ohrožených dětí. Rovněž

děkujeme za podporu celostátní kampaně

proti týrání dětí, za Vaše DMS a finanční

příspěvky, které nám s důvěrou v naši

práci zasíláte.

Děkuji správní radě, vedené její

předsedkyní Ing. Martou Ptáčkovou,

celému týmu nadace a externím

spolupracovníkům za poctivou celoroční

práci. Společně pomáháme trpícím dětem

a hledáme další cesty včetně

legislativních, jak bojovat proti bezpráví 

na nich páchaném.

Ještě jednou děkujeme za Vaši velkou

podporu a pomoc usnadnit ohroženým

dětem jejich neradostné dětství.

Vaše

Zuzana Baudyšová

ředitelka Nadace Naše dítě



DESATERO RODIČŮ

DÍTĚ, KTERÉ JE MILOVÁNO, JE SCHOPNO LÁSKY.
DÍTĚ, KTERÉ PROŽÍVÁ POCIT BEZPEČÍ, SE NAUČÍ DŮVĚŘOVAT.
DÍTĚ, KTERÉ JE OBKLOPENO PŘÁTELSTVÍM, SE NAUČÍ LASKAVOSTI.
DÍTĚ, S NÍMŽ SE HRAJE ROVNÁ HRA, SE NAUČÍ TRPĚLIVOSTI.
DÍTĚ, KTERÉ JE CHVÁLENO, ZÍSKÁ SEBEDŮVĚRU.
DÍTĚ, KTERÉ SE SETKÁVÁ S TOLERANCÍ, SE SNÁZE NAUČÍ TOLERANTNOSTI.
DÍTĚ, KTERÉ JE PONIŽOVÁNO, ZTRÁCÍ SEBEDŮVĚRU.
DÍTĚ, KTERÉ JE VYSTAVOVÁNO POSMĚCHU, SE ZAČNE STYDĚT.
DÍTĚ, KTERÉ JE BITO, SE NAUČÍ PRÁT.
DÍTĚ, KTERÉ JE NADMĚRNĚ KRITIZOVÁNO, SE NAUČÍ ODSUZOVAT.



Oceňujeme přínos aktivit nadace pro

ochranu dětí a jejich práv. Důkazem naší

spokojenosti je fakt, že od letošního roku

jsme výrazně prohloubili naši dosavadní

spolupráci a stali jsme se patronem

nadace. RWE podpořila činnost nadace

poprvé před pěti lety. Od té doby jsme

v pravidelném kontaktu, jehož výsledkem

je i naše podpora projektu Internet Hotline. 

Je třeba vyzdvihnout aktivní přístup

nadace k řešení problémů dětí. Jde

skutečně o jednu z mála institucí, které se

za děti jen neschovávají, ale také pro ně

něco konkrétního dělají. Důležitá je z mého

pohledu dlouhodobá přímá pomoc, ale

také mimořádná snaha přicházet

s řešeními, která jsou použitelná například

z pohledu legislativy na celostátní úrovni. 

RWE v České republice spolupracuje se

čtyřmi velkými charitativními institucemi.

Jejich prostřednictvím pomáháme ročně

zhruba dvěma stům organizacím

a jednotlivcům. Využíváme jejich

dlouholeté zkušenosti a naše pomoc 

je díky tomu mnohem efektivnější

a adresnější. Poskytujeme finanční dary

handicapovaným spoluobčanům

a organizacím, které o ně pečují,

pomáháme seniorům. Významně

podporujeme také ekologii a zdravotní

výzkum. Nadace Naše dítě je tím čtvrtým

významným partnerem. Její činnost je

mimořádně potřebná a navíc vhodně

doplňuje komplexnost celého spektra naší

podpory. 

SLOVO 
MGR. MARTINA CHALUPSKÉHO,

TISKOVÉHO MLUVČÍHO 
RWE TRANSGAS A.S. 
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Top umělkyně paní Helena Vondráčková je

již od roku 2000 patronkou Nadace Naše

dítě. V roce 2007 svým pěveckým uměním

podpořila různé dobročinné akce včetně

Nadace Naše dítě. V rámci podzimního

koncertu Heleny Vondráčkové v pražské

Lucerně bylo ve prospěch dětí předáno

nadaci a její patronce 200 000 Kč.

Paní Helena již tradičně zaštítila svou

osobností také předvánoční Dopisy

Ježíškovi v prostorách Europarku

Štěrboholy. 

„Zatímco Nadace Naše dítě se chystá

oslavit kulaté jubileum patnáct let svých

aktivit na pomoc dětem v nelehkých

životních situacích, osobně mám tu čest

spolupracovat a být patronkou nadace

sedmým rokem. Můžu říci, že tato

sedmička byla šťastná, a to nejen pro mě,

ale především pro děti, jejichž životní,

často velmi spletitý a smutný příběh nalezl

řešení právě díky ředitelce Zuzaně

Baudyšové a týmu Nadace Naše dítě. 

Jsem přesvědčená o tom, že děti by měly

vyrůstat obklopeny láskou a jejich dětství

by se pro ně mělo stát krásným údobím

života. Někteří kluci a holky toto štěstí mají,

jiní bohužel z mnoha různých důvodů ne.

Pokud svým „patronstvím“ mohu těm méně

šťastným dětem trochu pomoci, jsem velmi

ráda a nadaci jsem vděčná za to, že mi

tento pocit naplnění umožňuje prožívat.“ 

Vaše 

Helena Vondráčková

SEDM LET SPOLUPRÁCE –
PATRONKA NADACE 

HELENA VONDRÁČKOVÁ
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Nadace Naše dítě je nestátní organizace

založená 1. října 1993 s posláním pomoci

dětem, které se dostanou do těžkých

životních situací. Jedná se o podporu dětí

týraných, sexuálně či jinak zneužívaných.

Nadace pomáhá také dětem

handicapovaným, opuštěným a dětem,

které se ocitly v krizi. Zakladatelkou

a ředitelkou nadace je Ing. Zuzana

Baudyšová.

Prvních deset let své činnosti zaměřila

Nadace Naše dítě na realizaci a podporu

Linky bezpečí. Linka bezpečí pomáhá

dětem a dospívajícím řešit jejich nesnáze

spojené s životem rodiny, s kamarády.

Slouží těm, kteří si nevědí rady se svými

problémy, cítí se ohroženi a z nejrůznějších

důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit

lidem ve svém okolí. V roce 2007 poskytla

Nadace Naše dítě na provoz Linky bezpečí

částku 3 mil. korun.

Nadací Naše dítě ve spolupráci se

Sdružením Linka bezpečí byly založeny,

jsou provozovány a podporovány také

další linky. 

Linka vzkaz domů s číslem 800 111 114 je

určena dětem a mladým lidem na útěku

z domova nebo z ústavního zařízení.

Rodičovská linka je k dispozici na čísle 

840 111 234. Kontaktovat ji mohou rodiče,

prarodiče či ostatní členové rodiny z celé

republiky, kterým linka nabízí pomoc

v krizové situaci dětí. 

Linka právní pomoci na čísle 777 800 002

bezplatně podává odborné informace

a právní rady týkající se dětí či rodinných

problémů. Advokáti poskytují poradenství

také na e-mailové adrese lpp@nasedite.cz.

Internet Hotline byla Nadací Naše dítě

zřízena v roce 2007. Jejím cílem je zajistit

bezpečný internet pro děti a snaha

o snížení internetové kriminality, především

v oblasti dětské pornografie a dětské

prostituce. Na stránkách

www.internethotline.cz či prostřednictvím

adresy oznamte@internethotline.cz je

možné upozornit na jakýkoliv nevhodný

obsah, se kterým se lidé setkají na

internetu. Linka je svého druhu v České

republice vůbec první s tímto zaměřením.

Nadace Naše dítě pomáhá dětem

a rodinám formou přímé finanční podpory,

právním poradenstvím, osvětovou činností,

prosazováním legislativních změn a dalšími

dostupnými způsoby. Spolupracuje

s mezinárodními organizacemi na ochranu

dětí a podílí se na řadě programů v rámci

Evropské unie. Každý rok Nadace Naše dítě

vyhlašuje několik grantových řízení, vyřizuje

individuální žádosti o pomoc lidem, kteří se

na ni obracejí. Spolupracuje s řadou

dětských domovů, sociálních zařízení

a dalšími organizacemi. Zástupkyně nadace

se účastní řady veřejných vystoupení

a přednášejí na konferencích v České

republice i v zahraničí.

Nadace Naše dítě je financována

příspěvky od organizací (45 %), příspěvky

od veřejnosti (45 %) a granty Evropské

unie (10 %). 

V roce 2007 se nadace umístila mezi

stovkou obdivovaných firem v České

republice, kterou vyhlašuje sdružení Czech

Top 100. Ředitelka nadace Ing. Zuzana

Baudyšová a právnička Mgr. Monika

Šimůnková se v průběhu roku zúčastnily

řady zasedání, seminářů a jednání.

Vystoupily v rámci různých veřejných

konferencí na obhajobu dětských práv

a ochrany dětí v ČR.

Nadaci Naše dítě naleznete na internetu 

na adrese www.nasedite.cz.

PROFIL NADACE NAŠE DÍTĚ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Ředitelka nadace:

Ing. Zuzana Baudyšová

– založila Nadaci Naše dítě a Sdružení

Linka bezpečí 

– členka Sekce 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

– členka představenstva společnosti

EURONET se sídlem v Bruselu 

– čestná členka NSPCC (National Society

for the Prevention of Cruelty to Children)

Správní rada nadace:

Ing. Marta Ptáčková

předsedkyně správní rady

Ing. Daniela Sluková

členka správní rady

PaedDr. Jaroslava Jalovecká

členka správní rady

Dozorčí rada

JUDr. Vladimír Doležal

člen dozorčí rady

JUDr. Miluše Slapničková

členka dozorčí rady

Kamil Čermák 

člen dozorčí rady

Zaměstnanci nadace: 

Mgr. Monika Šimůnková

zástupkyně ředitelky

právnička nadace

manažerka Linky právní pomoci

členka představenstva 

Sdružení Linka bezpečí 

Mgr. Michaela Maxová

manažerka fundraisingu

manažerka produkce

Anna Žebrová

tajemnice nadace

ekonomická agenda

Petra Kácovská

manažerka reklamy

Bc. Petra Adámková

public relations

Patronka nadace:

Helena Vondráčková

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Baudyšová, Anna Žebrová a Petra
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Michaela Dolinová 

(moderátorka, herečka, zpěvačka)

Jak vnímáte činnost Nadace Naše dítě

v oblasti pomoci dětem v ČR?

„Vím, že Nadace Naše dítě funguje již

mnoho let. Docela jasně si pamatuji, jak se

v začátcích drala k životu, jaké bylo

přesvědčování partnerů a sponzorů

o prospěšnosti celého projektu a jak se

bojovalo o fakt, že děti u nás prostě pomoc

potřebují. Jsem maminkou dvou malých

holek, 9 a 12 let, a vím, že vychovat

a ochránit děti není vůbec jednoduché.

Nikdo nemá recept na všechno, mám

pocit, že my rodiče kolikrát nejmíň. Takže

jsem ráda, že Nadace Naše dítě vydržela,

že pomáhá, funguje a má plány do

budoucna a děti i rodiče se na ni

s prosbou o pomoc mohou kdykoliv

obrátit.“

V roce 2007 jste podpořila projekt Nadace

Naše dítě Internet Hotline – horkou linku

pro nahlášení nebezpečného obsahu na

internetu. Linka je zaměřena na boj proti

dětské pornografii a dětské prostituci. Čím

Vás zaujal právě tento projekt a je podle

Vás na internetu pro děti bezpečno?

„Líbí se mi jedno rčení. Šestnáct let je

nejhorší věk, protože všechno, co bychom

chtěli, je přesně to, co nesmíme. A kde to

hledat? Na internetu. U starší dcery,

dvanáctileté Terezy, už cítím vlivy

spolužáků, kteří určují, co se nosí a na

jakou adresu je fakt „hustý“ se podívat.

Díky Internet Hotline je tu pro mě jistota, že

cokoli se mi nebude na internetu zdát,

mohu předat této lince. Její konzultanti už

vědí, jak s nebezpečným obsahem na

internetu skoncovat. Ať už je to seznamka,

chatování nebo další nevhodná témata pro

děti.“

Barbora Špotáková 

(mistryně světa v hodu oštěpem, 

držitelka ocenění Atlet roku 2007) 

Jak vnímáte charitativní aktivity v ČR?

Nadaci Naše dítě jste v roce 2007 věnovala

dar, podepsanou tretru, do vánoční

charitativní aukce. Co Vás k této spolupráci

vedlo?

„Všechny organizace, které se zabývají

pomocí dětem v České republice

a aktivitami na poli dětských práv, vnímám

velmi pozitivně a jejich činnost považuji za

potřebnou. Chtěla jsem vyhovět

požadavku, který byl vznesen, protože

jsem byla přesvědčena, že podpořím

správnou věc.“

OSOBNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ
ČINNOST NADACE NAŠE DÍTĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Jan Musil 

(moderátor) 

Jak vnímáte činnost Nadace Naše dítě

v oblasti pomoci dětem v ČR?

Samozřejmě ji vnímám jako potřebnou

a navíc, což je podstatné, důvěryhodnou

jak ze strany společnosti, tak hlavně – a to

říkám důrazně – ze strany dětí!

V roce 2007 jste moderoval slavnostní

předání ocenění Zlaté srdce. Ocenění

udělované nadací v rámci kampaně Stop

násilí na dětech. Jak se podle Vás staví

česká společnost k problematice dětí,

kterým je ubližováno?

Jak by se dalo dokumentovat na

konkrétních příkladech, které proběhly

médii – laxně. Situace se sice zlepšuje, ale

někdy mám pocit, že dítě musí hodně

trpět, nebo dokonce zemřít a teprve potom

se něco stane. A právě proto je činnost

Nadace Naše dítě tolik potřebná

a důležitá! Umí „křičet“ a „tlačit“ tam, kde

se na ochranu dětí neděje nic nebo velice

málo.

Pavel Zuna 

(moderátor a šéfredaktor zpravodajství 

TV Prima) 

Jak vnímáte činnost Nadace Naše dítě

v oblasti pomoci dětem v ČR?

Mám pocit, že Nadace Naše dítě odvádí

skvělou práci. Pomoc dětem, které se

samy vůbec nemohou bránit nebo

dokonce ani zorientovat v nejrůznějších

životních situacích, je nesmírně záslužná

věc. Navíc Nadace Naše dítě včetně

osoby paní ředitelky Baudyšové je pro mě

zárukou, že všechny získané prostředky

půjdou opravdu na účely, pro které byly

vybrány. A ruku na srdce – tohle bohužel

nemůžeme říct o každé nadaci, která u nás

působí.

Osobně jste podpořil kampaň nadace

s názvem „Dejme týrání dětí červenou

kartu!“. Co Vás k této spolupráci vedlo? 

Týrání jakéhokoliv živého tvora je odporná

věc. Týrání dětí, ať už fyzické nebo

psychické, je pro mě něco úplně

nepředstavitelného. Myslím, že každý

slušný člověk má povinnost něco s tím

dělat – pokud tedy má tu možnost.

Podpořit kampaň proti týrání dětí – to je

v téhle souvislosti to úplně nejmenší. To

vlastně vůbec nestojí za řeč. 

Myslíte, že česká veřejnost je k týrání dětí

lhostejná?

Co se týká postoje naší společnosti k týrání

dětí, nemyslím si, že je lhostejná. Mám spíš

pocit, že si naplno neuvědomujeme

hloubku ani rozsah tohoto problému. Že

my všichni, kteří milujeme a rozmazlujeme

své děti a vidíme totéž u svých přátel

a známých, si neumíme dost dobře

představit, že v tisících rodin to může být

jinak. A právě proto je tak moc důležité,

aby se o problematice mluvilo a aby se

ukazovaly příklady, byť jakkoliv hrozné.

Jedině tak si „my ostatní“ začneme všímat

věcí, kterým bychom jinak nevěnovali

žádnou pozornost. A jedině tak můžeme

jednoho dne třeba doopravdy pomoci. 
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PROJEKTY, 
KAMPANĚ, 
GRANTY 
A DALŠÍ AKTIVITY 

Dejme týrání dětí červenou kartu! 

Kampaň Nadace Naše dítě s názvem

„Dejme týrání dětí červenou kartu!“ má za

cíl upozornit veřejnost na formy

psychického a fyzického týrání dětí a na

problematiku komerčního sexuálního

zneužívání nezletilých. Kampaní se

Nadace Naše dítě snaží o snížení počtu

dětí, na kterých je pácháno násilí,

a zároveň se snaží pomáhat dětem, kterým

je ubližováno. 

Nadace Naše dítě odstartovala rozsáhlou

celorepublikovou kampaň „Stop násilí na

dětech!“ již v roce 2005. V roce 2007

pokračovala v nové podobě a s novým

názvem. Lidé se mohli připojit k charitativní

akci nazvané „Dejme týrání dětí červenou

kartu!“, a to zakoupením červené karty

a píšťalky. Na kartě zároveň získali

přehledné informace a kontakt, kam se

mohou obracet v případě, že se setkají

s týráním dětí, ubližováním dětem, násilím

páchaným na dětech ať již ve vlastní

rodině či ve svém okolí. Červená karta říká

STOP násilí páchanému na dětech

podobně jako červená karta za neférovou

hru ve fotbale. 

Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová

a právnička Monika Šimůnková v průběhu

roku opakovaně vystupovaly veřejně na

konferencích a různých zasedáních, kde

apelovaly na občany, politiky a odborníky,

aby nebyli lhostejní k týrání dětí a přijali

opatření vedoucí ke snížení počtu týraných

dětí v ČR.

V době trvání kampaně, od 1. června do

31. prosince 2007, se prodalo celkem 

13 tisíc píšťalek. Výtěžek z prodeje byl

určen na podporu ohrožených dětí. Balíčky

obsahující píšťalku a červenou kartu byly

k zakoupení v hypermarketech Globus

a také ve spolupráci se společností Simply

You v síti lékáren, kde kupující navíc

obdrželi zdarma vitaminy PargaVit různých

příchutí.

Zkušenosti a statistiky hovoří o tom, že

v ČR jsou každoročně tisíce dětí týrány

a zneužívány ať už vlastními rodiči,

blízkými z rodiny nebo lidmi ze svého okolí.

V uplynulých třech letech skončily desítky

případů týrání dětí smrtí. V roce 2005 to

bylo 10 případů a počet každý rok o pět

stoupl, v roce 2007 bylo utýráno v České

republice 20 dětí. 
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Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2007

Počet dětí (chlapci i dívky)
Nahlášeno případů tělesné a psychické sexuální zneužívání, 

týrání dětská pornografie a prostituce

Z toho: do 1 roku 50 1

od 1 roku do 3 let 104 10

od 3 do 6 let 198 48

od 6 do 15 let 685 535

od 15 do 18 let 168 85

Celkem v roce 2007 1205 679

Poznámka: V tabulce jsou zaznamenány počty týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD 
(ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

Zdroj statistiky zavražděných dětí v ČR: deník Právo.
Zdroj věkové struktury týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2007: MPSV ČR.

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2007

Počet dětí (chlapci i dívky)
Sociální prostředí rodiny tělesné a psychické sexuální zneužívání, 

týrání dětská pornografie a prostituce

Úplná rodina 562 244

Neúplná rodina bez matky 41 30

Neúplná rodina bez otce 315 249

Doplněná rodina o matku 22 13

Doplněná rodina o otce 234 120

Náhradní rodina 22 14

Ústavní péče 9 9

Poznámka: V tabulce jsou zaznamenány počty 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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Skládačka 2007

Nadace Naše dítě vyhlásila jako

každoročně grant na poskytování

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 2007 obdržela

nadace v rámci projektu Skládačka celkem

45 žádostí o finanční podporu konkrétních

projektů z celé České republiky, z nichž

bylo rozhodnuto o podpoře 32 žádostí.

Vybrané projekty byly schvalovány správní

radou na základě doporučení poradního

sboru Nadace Naše dítě a ředitelky

nadace.

Nadace Naše dítě rozdělila ve prospěch

ohrožených dětí v roce 2007 z projektu

Skládačka celkem částku 1 149 340 Kč. 

Skládačka 2007 Nadace Naše dítě je

určena na pomoc v těchto oblastech: 

– matkám v tísni a jejich dětem 

– handicapovaným a mentálně postiženým

dětem 

– rodinám – rodinná asistence 

– ohroženým dětem 

– pěstounským rodinám 

– handicapovaným – osobní asistence 

– právní ochrany dětí 

– dětem a mladým lidem v krizi 

– rodinám – dětem s poruchami chování 

– dětem ze sociálně slabých rodin
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Přehled projektů, které získaly finanční prostředky v rámci Skládačky 2007 Nadace Naše dítě:

Sdružení, asociace a nestátní instituce Projekt přihlášený do projektu Skládačka Poskytnutá
částka v Kč

AKORD, Praha 2 Denní stacionář AKORD 100 000

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, Brno I my si chceme hrát – volnočasové aktivity pro děti s autismem 25 000

Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim Komplexní péče – už jsme v bezpečí… 40 000

Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava Projekt VÝZVA – sociální služba OASA 35 000

DANETA, sdr. rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí, Hradec Králové Léčivá síla jeskyně 40 500

Dětské informační centrum, Polička Osobní asistence 30 000

Dětský klíč Šumperk Osobní asistence pro Dětský klíč 30 000

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě Azylový dům Debora 30 000

Diecézní charita – Domov sv. Markéty, Brno Pomoc sociálně potřebným matkám s dětmi – nouzová jednotka 32 000

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Učíme se v Domově 45 000

Dílny tvořivosti, Praha 8 Sociálně terapeutická dílna 19 000

Dlaň životu, Ostrava Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 35 000

Fond ohrožených dětí, Praha 1 Dvorek pro hraní v Klokánku Pardubice 40 000

HoSt Home-Start ČR, Praha 11 HoSt – podpora rodiny v Praze 25 000

Husitský dětský domov s chráněným bydlením, Příbram I já mám mámu 35 000

Charita Kojetín Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Kojetíně 50 000

Kolpingova rodina, Praha 8 Obnova spotřebičů v Kolpingově domě 60 000

Koníček, České Budějovice Zvířátka nám pomáhají 25 000

Letní dům, Praha 1 Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů 40 000

Mirabilis, Praha 4 Kočárek pro Kristýnku 20 300

Náš domov Koclířov Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi 29 540

Rozum a Cit, Praha 7 Poradenské centrum pro pěstounské rodiny 50 000

Oblastní charita Liberec Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny 25 000

Oblastní charita Ústí nad Labem Centrum služeb pro rodinu Světluška 30 000

Pro Vás, Olomouc Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Zóna 20 000

Romodrom, Praha 1 Nízkoprahový klub Baruvas! 25 000

SALUS, Kopřivnice Domov SALUS 35 000

Slezská diakonie, Český Těšín Soc. asistence v rodinách a rozšíření její činnosti o volnočasové aktivity 50 000

Speciální ZŠ a MŠ, Litomyšl Rehabilitační aktivity pro žáky s těžkým kombinovaným postižením 30 000

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 50 000

Středisko rané péče SPRP Ostrava Raná péče na území Moravskoslezského kraje 28 000

Šťastný domov, Kostelec nad Orlicí Asistent pro Pavlínku 20 000

Celková poskytnutá částka grantového projektu Skládačka 1 149 340



Grant z Nadačního investičního fondu

(NIF) 2007

V rámci grantového řízení NIF bylo v roce

2007 podpořeno Nadací Naše dítě 

13 projektů z České republiky celkovou

částkou 475 742 Kč. 

Jedná se o grantové řízení určené 

na podporu humanitárních projektů

a programů v oblasti ochrany dětí. Přihlásit

své žádosti mohou právnické osoby, které

realizují projekty a programy přispívající

k vytvoření účinného systému ochrany dětí

a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou

o právech dítěte. V roce 2007 se o granty

z Nadačního investičního fondu (NIF)

ucházelo celkem 38 projektů. Z tohoto

počtu však deset žádostí vykazovalo

formální nedostatky, jednu podávající

později z řízení stáhl, proto bylo těchto

jedenáct žádostí vyřazeno z dalšího

rozhodování.

Granty z NIF byly poskytovány na základě

výběrového řízení. Řízení bylo určeno pro

občanská sdružení, účelová zařízení církví

a obecně prospěšné společnosti, které

jsou činné v oblasti ochrany dětí a jejich

práv (netýká se nadací).
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Přehled projektů, které získaly finanční grant z NIF od Nadace Naše dítě v roce 2007

Žadatel Podpořený projekt Poskytnutá
částka v Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým 31 000

v ČR – Klub Hornomlýnská, o.s. a kombinovaným postižením FILIPOVKA

AKORD, o.s. Poskytování fyzioterapeutické péče dětem, mládeži s mentálním postižením 85 000

a kombinovanými vadami

Asociace mediátorů, o.s. Mediace jako nástroj pomoci dětem a rodinám v obtížných životních situacích 18 000

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM, o.s. Osobní asistence pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra 30 000

BILICULUM, o.s. Denní stacionář Mikulov 78 594

Dětský stacionář Světluška, o.p.s. S jídlem roste chuť se učit 30 000

Diecézní charita Brno – oblastní charita Znojmo, Domov pro matky v tísni Znojmo 25 000

církevní právnická osoba

Fond ohrožených dětí, o.s. Zařízení pro děti – Klokánek Praha 8 30 000

Husitský dětský domov s chráněným bydlením v Dubenci, o.p.s. I já mám mámu 33 600

Kolpingova rodina Praha 8, o.s. Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi 40 500

LOGO, o.s. Dáte mi šanci? 17 368

Slezská diakonie, církevní právnická osoba Raná péče EUNIKA 26 680

Zdravotní klaun, o.s. Zdravotní klauni v nemocnicích 30 000

Celková poskytnutá částka v rámci grantu NIF 475 742



Individuální žádosti 

Nadace Naše dítě poskytuje každý rok

také pomoc na základě obdržených

individuálních žádostí pro děti z celé

České republiky. Poskytnutí finanční

podpory do výše 5 000 Kč schvaluje

ředitelka Zuzana Baudyšová, o uvolnění

vyšší částky rozhoduje správní rada

nadace. Schválené žádosti musí vždy

odpovídat statutu nadace a účelu, 

pro který byla zakládána. Na pomoc

jednotlivým dětem ze sociálně slabých

rodin, různým zařízením a společnostem

poskytla Nadace Naše dítě v roce 2007

finanční dary v celkové výši 

1 408 368 Kč a dále nefinanční pomoc –

notebook – pro fyzicky, zrakově

a motoricky postiženého chlapce.
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Žadatel Účel finančního příspěvku Poskytnutá
částka v Kč

AKORD Provoz asistenčních služeb pro klienty s velmi těžkým postižením 300 000

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Realizace projektu Pomoc banky – nákup pomůcek pro zdravotně postižené 4 713

Bognárová Marcela Zaplacení letního tábora pro syna Patrika 3 000

Dětský domov Klánovice Stavební práce na bazénu u budovy DD a ŠJ 94 881

Dětský domov Klánovice Dostavění bazénu pro děti z dětského domova v Klánovicích 237 959

Dětský domov se školou, ZŠ Býchory Pořádání národní přehlídky dětských domovů „Nejmilejší koncert“ 180 000

Dětský domov Žatec Letní rekreace pro sedm dětí z dětského domova v Žatci 35 000

EPHATA Realizace psychorehabilitačního pobytu pro sluchově postižené děti 5 000

Fond ohrožených dětí – paní Škerková Financování dluhu na nájemném pro matku šesti dětí 5 000

Harnochová Eva Zakoupení antidekubitní matrace pro syna Zdenka 3 800

Hladíková Iva Zakoupení léčebně pohybového motomedu pro postiženou dceru 50 000

Hýblová Jana Úhrada pobytu syna v popáleninovém centru 4 830

Hybšová Petra Pokrytí mzdy osobního asistenta pro těžce zdravotně postiženého syna Jakuba 13 750

Chalupová Miroslava Pořízení invalidního vozíku pro zdravotně postiženou dceru 5 000

Jirásková Alžběta Pokrytí poplatků spojených s bydlením třem sirotkům v těžké životní situaci 81 435

Krylovi Zdeněk a Zdeňka Zakoupení motomedu pro postiženou dceru Anetu 10 000

Líznerová Ivana Nákup speciální autosedačky pro postiženého syna 3 950

Lukášíková Miroslava Pořízení kompenzační pomůcky na přepravu zdravotně postižené dcery 5 000

Manželé Kopečtí Podpora pěstounské rodiny Kopeckých se 7 dětmi v pěstounské péči 128 739

Minaříková Jaroslava Zakoupení sluchadla pro sluch. postiž. chlapce z dětského domova 9 060

Nováková Renata Vzdělání dvou synů, jejichž matka se ocitla v tíživé finanční situaci 5 000

Pod křídly, Smrčková Emílie Podpora stavby domu pro děti z pěstounské rodiny 100 000

Romodrom o.s. Materiální podpora soc. slabé romské rodiny se 14 dětmi 13 718

Šnedár Patrik Zakoupení dětského kočárku pro tělesně postiženého Patrika 29 926

Základní škola Jirkov Autobusová doprava na tábor pro mentálně postižené děti 5 000

Základní škola Karviná Vybavení nové třídy pro děti s poruchou autistického spektra 69 310

ZŠ Dětský domov Vrbno pod Pradědem Pořízení školních potřeb pro studentku výtvarné školy 4 298

Celkem bylo poskytnuto 1 408 368
Mgr. Libuše Půtová Notebook pro fyzicky, zrakově a motoricky postiženého chlapce notebook



Linka právní pomoci

S problematikou týraných, zneužívaných

a jinak ohrožených dětí souvisí také právní

otázky, které je potřeba řešit. Potýkají se

s nimi nejen rodiče či příbuzní, ale pomoc

hledají i lidé z blízkého okolí dětí, sociální

pracovníci a další. Nadace Naše dítě proto

v České republice zprovoznila linku, na

které jsou zdarma zkušenými advokáty

poskytovány rady v rámci rodinného práva

i dalších právních oblastí týkajících se dětí.

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě

funguje na kontaktním čísle 777 800 002.

Její provoz byl zahájen 23. listopadu 2005.

Od té doby zkušení advokáti pomáhají řešit

případy týkající se vztahů mezi rodiči

a dětmi. Právníci jsou připraveni poradit

a zodpovědět dotazy každou středu od 

10 do 18 hodin. Právní rady jsou na lince

poskytovány zdarma, pouze za cenu

telefonního hovoru. 

Česká advokátní komora a společnost

epravo.cz udělily začátkem roku 2007

týmu Linky právní pomoci prestižní Cenu

svatého Yva v soutěži Právník roku 2006.

Na toto ocenění bylo nominováno 

v 10 kategoriích celkem 357 odborníků.

Tým Linky právní pomoci získal prvenství

v kategorii rodinné právo, za které převzala

na slavnostním večeru ocenění manažerka

Linky právní pomoci Mgr. Monika

Šimůnková spolu s kolegou advokátem

Mgr. Davidem Strupkem. Dále byl Nadaci

Naše dítě při této příležitosti předán šek

s částkou 50 000 Kč jako sponzorský dar

od České advokátní komory a společnosti

epravo.cz.

Právníci prostřednictvím linky nejčastěji řeší

problémy z těchto oblastí:

– občanské právo – v rozsahu práv

a povinností nezletilých 

– rodinné právo

– náhradní rodinná péče – pěstounská

péče a osvojení 

– sociálně-právní ochrana dětí

– ústavní výchova

– trestní právo – problematika týkající se

nezletilých

– problematika zákona o sociálním

zabezpečení a další

Zkušení právníci již prostřednictvím Linky

právní pomoci Nadace Naše dítě

zodpověděli v době od zahájení provozu 

do 31. prosince 2007 více než 

733 telefonních hovorů a odpověděli na

více než 160 e-mailových dotazů.

Na advokáty po telefonu se obracejí

nejčastěji rodiče dětí (zejména matky).

Pomoc však vyhledávají také prarodiče

a ostatní příbuzní. Linka právní pomoci

zaznamenává i dotazy od sociálních

pracovníků, zástupců škol a samotných

dětí.

V roce 2007 poskytovali na Lince právní

pomoci včetně její manažerky Mgr. Moniky

Šimůnkové právní konzultace bez nároku

na honorář níže uvedení advokáti:

JUDr. Markéta Vaňková, Ph. D., JUDr. Marie

Myslilová, JUDr. Jitka Kučerová, Mgr. David

Strupek, Mgr. Jana Radilová (dříve

Kožená), Mgr. Marie Šebelová.

Děkujeme za jejich podporu dětí a rodin

v obtížných životních situacích.
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Statistika za období 23. května 2005 – 31. prosince 2007

Matky 50,60 %

Otcové 22,20 %

Prarodiče 12,70 %

Jiní příbuzní 4,20 %

Nový partner rodiče 2,80 %

Sociální pracovník či zástupce nestátní organizace 1,30 %

Děti a mládež 0,90 %

Učitelé, zástupci škol 0,10 %

Další osoby (přátelé, známí, sousedé,..) 5,20 %



Příběhy řešené Linkou právní pomoci 

Advokáti Linky právní pomoci jsou

k dispozici volajícím, kteří potřebují poradit

v těžkých životních situacích, v otázkách

týkajících se dětí. Tito lidé nemají dostatek

finančních prostředků či z jiných důvodů

nemohou či nechtějí oslovit advokáty

v advokátních kancelářích, a proto je pro

ně Linka právní pomoci velmi potřebnou

a snadno dosažitelnou službou. 

Uvádíme několik případů, které řešili nebo

ve kterých poskytli právní radu advokáti

Linky právní pomoci Nadace Naše dítě. 

Příběh první

Je půl třetí odpoledne a na Linku právní

pomoci volá žena, která si neví rady se

svojí rodinnou situací. S manželem spolu

přestali dobře vycházet a manželství je

před rozvodem. Mají teprve čtrnáctiměsíční

holčičku. Maminka vyhledala služby linky

proto, že chtěla vědět, co bude v případě

rozvodu s její dcerkou. Nejdříve je jí

vysvětleno, že předtím, než soud rozvede

manželství, rozhodne o úpravě poměrů

nezletilého dítěte, tj. rozhodne o tom, komu

bude děvčátko svěřeno do péče. Matka se

dále ptá, jestli dítě v tomto věku musí trávit

u druhého rodiče celé víkendy, nebo stačí,

pokud u něj bude pouze přes den, když

rodiče bydlí v různých městech. Další

otázka se týká možnosti střídavé péče,

jaká je pravděpodobnost, že by soud o ní

rozhodl, čehož se matka velmi obává.

Jedná se tedy o rodinné právo a advokát

volající matce podává informace z této

oblasti. Je pravděpodobné, že dcera bude

vzhledem k nízkému věku svěřena do péče

matky a úprava styku s otcem bude

ponechána na dohodě rodičů či ji soud

nařídí svým rozhodnutím. Styk s otcem po

dobu celého víkendu je možný, pokud je

otec schopen se o dítě řádně postarat

a dítěti to nebude na újmu (nízký věk dítěte

zde není překážkou). Advokátka považuje

střídavou péči vzhledem k věku dítěte

a dalším okolnostem za nevhodnou

a i soudní rozhodnutí o jejím nařízení podle

judikatury za nepravděpodobné.

Samozřejmě záleží na dohodě obou rodičů

a doporučuje posouzení situace dětským

psychologem. Matce je dále nabídnuto,

aby vyhledala právní pomoc v místě svého

bydliště, aby měla k dispozici odbornou

podporu v průběhu rozvodu manželství.

17

Rozvodové situace

Porozvodové situace

Vztahy mezi prarodiči a vnuky

Problematika určení či popření otcovství

Problematika pěstounství a osvojení

Rodinné právo – ostatní dotazy
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Příběh druhý

Rodinné právo a úpravu styku mezi

dítětem a jedním z rodičů řeší advokát

Linky právní pomoci v případě rodičů

šestiměsíční holčičky. Telefonní číslo Linky

právní pomoci vyhledala maminka dítěte.

Manželé jsou rozvedeni a holčička je

v péči matky. Otec by měl o dceru pečovat

každý lichý víkend, avšak již více než dva

měsíce se vůbec neukázal. Naposledy,

když si pro holčičku přijel, nebyl

dostatečně připraven si dítě převzít

a náležitě se o ně postarat po dobu

víkendu. Následovalo jednání u sociální

pracovnice, která navrhla, aby se otec

s dcerou vídal 3x týdně vždy na 3 hodiny.

S tím ovšem otec nesouhlasil. Advokát

Linky právní pomoci mamince navrhuje,

aby zvážila změnu úpravy styku pomocí

soudu, eventuálně sepsala další návrh

s pomocí sociální pracovnice a zároveň

aby také vytvořila podmínky pro rozvoj

vztahu nezletilé dcery s biologickým

otcem. Matka se dále ptá, jaká práva

k dítěti má její současný manžel, který není

biologickým otcem holčičky. Právník

shrnuje, že tento muž má právo podílet se

na její výchově jako partner matky, nemá

rodičovskou odpovědnost ani práva rodiče

a nenahrazuje biologického otce. V tomto

příběhu rodiny se biologický otec nejspíše

cítí „odstrčený“ od vlastní dcery.

Důsledkem toho může být ztráta zájmu

o dítě s následným neplněním vyživovací

povinnosti. Volající matce je proto

doporučeno, aby se zlepšila komunikace

mezi ní a biologickým otcem dítěte a aby

se pokusila aktivně přispět k vytvoření

pozitivního vztahu mezi otcem a dítětem. 
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Advokát linky Mgr. David Strupek a manažerka linky Mgr. Monika Šimůnková převzali za Linku

právní pomoci ocenění Právník roku 2006 v kategorii rodinné právo.

Mluvčí ČAK PhDr. Iva Chaloupková (třetí

zprava) a advokáti Linky právní pomoci

s manažerkou linky Monikou Šimůnkovou 

na slavnostní večeři v Kaiserštejnském paláci

v Praze.



Internet Hotline 

Nadace Naše dítě zahájila 1. dubna 2007

v rámci kombinovaného projektu

CZESICON zkušební provoz linky Internet

Hotline. Tento zkušební provoz se dne 

9. října 2007 stal trvalým. Linka je

přístupná na webových stránkách

www.internethotline.cz. Linka s tímto

zaměřením je vůbec první svého druhu

v České republice. Nadace Naše dítě linku

provozuje. 

Internet Hotline Nadace Naše dítě ve

spolupráci s veřejností, Policií ČR

a provozovateli internetových služeb čelí

šíření dětské pornografie a rozšiřování

dalšího nelegálního obsahu internetem,

jako jsou extremismus, nelegální

obchodování, nabídka drog, internetové

podvody a další. 

Prostřednictvím webových stránek

www.internethotline.cz nebo adresy

oznamte@internethotline.cz může každý,

kdo se při používání internetu setká

s nebezpečným obsahem, kontaktovat

odborníky Internet Hotline a na tento

nevhodný materiál upozornit. Pracovníci

linky jsou ke své činnosti řádně vyškoleni,

materiály vyhodnotí a případně předají

Policii ČR, oddělení internetové kriminality.

Bezpečí a bezpečnost dětí na internetu

nejsou záležitostí jen úzkého okruhu lidí.

Týkají se každého, kdo usedá k počítači,

bez rozdílu věku, pohlaví či znalostí.

Smutnou pravdou zůstává, že

nejzranitelnějšími jsou právě děti – mají

odvahu a touhu hledat nové věci

a znalosti, ale chybí jim životní zkušenost.

Proto potřebují pomoc a oporu dospělých. 

Internet Hotline Nadace Naše dítě vznikla

s podporou:

– grantu Evropské unie,

– partnerů,

– sponzorů. 

Dne 25. října 2007 se Nadace Naše dítě se

svou první českou Internet Hotline stala

členem mezinárodní asociace INHOPE,

která sdružuje internetové horké linky

z celého světa. Připojila se tím

k celosvětovému boji proti kriminalitě

páchané na internetu a boji proti dětské

pornografii. Členství bylo odhlasováno po

řádném splnění všech podmínek nutných

pro přijetí a také v souvislosti s návštěvou

zástupců INHOPE na pracovišti české

Internet Hotline v září 2007 a prezentací

aktivit této linky na zasedání asociace

INHOPE. 

Výsledky Internet Hotline v termínu 

od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007

(Od 1. dubna do 9. října 2007 probíhal

zkušební provoz Internet Hotline bez širší

informovanosti veřejnosti.)

Ve výše uvedeném časovém rozmezí

obdržela Internet Hotline celkem 

207 oznámení a podnětů, které se týkaly

nebezpečného obsahu na internetu.

Z těchto podnětů občanů bylo 129 případů

předáno Policii ČR.

Internet Hotline obdržela oznámení také ze

zahraničí. Ve výše uvedeném období se

jednalo o 9 případů.

Témata nelegálního obsahu internetu,

kterými se zabývá Internet Hotline:

– dětská pornografie, nelegální sexuální

praktiky, zoofilie (dle § 205 trestního

zákona), nabídka dětské prostituce 

(§ 217, sdružování pedofilních zájmů); 

– extremismus (dle § 198 a §198a trestního

zákona);

– nelegální obchodování, nabídka drog

a zakázaných látek (dle § 187, 188a

trestního zákona); 

– internetové podvody.

Partneři Internet Hotline:

Partnery kombinovaného projektu

CZESICON Safer Internet plus/Internet

Hotline a Internet Helpline jsou:

– nestátní organizace Nadace Naše dítě

(www.nasedite.cz);

– nestátní organizace Sdružení linka

bezpečí (www.linkabezpeci.cz);

– společnost S602 a.s.

(www.software602.cz) a

– společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz), jež je

zároveň koordinátorem projektu

CZESICON.
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Mezinárodní aktivity Nadace Naše dítě

Missing Children Europe

Ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová

je členkou představenstva Evropské

federace pro pohřešované a sexuálně

zneužívané děti založené roku 2001. Od

roku 2007 nese nový název „Missing

Children Europe“. Tato organizace sídlící

v Bruselu reprezentuje 21 neziskových

organizací, které jsou aktivní v boji proti

pohřešování a sexuálnímu zneužívání dětí.

Missing Children Europe působí 

v 15 zemích Evropské unie. 

Jejími primárními úkoly jsou: 

– výměna dobrých zkušeností mezi

členskými organizacemi,

– reprezentace členské organizace

směrem k evropským institucím,

– evropské zastoupení Mezinárodního

centra pro pohřešované a zneužívané

děti ve Washingtonu.

Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana

Baudyšová v Bruselu jednala také

s manželkou prezidenta Evropské komise

paní Margaridou Barroso, která bude

v roce 2008 přijata jako čestná členka

Missing Children Europe.

Na sklonku roku 2007 začala Nadace Naše

dítě připravovat zasedání čelných členů

představenstva Missing Children Europe

v Praze, které bylo naplánováno na

začátek roku 2008, a nadace zajišťuje jeho

konání. 

EURONET

V rámci svého členství v mezinárodní

organizaci EURONET, která sdružuje

nevládní organizace na podporu dětských

práv z celé Evropy, pokračovala Nadace

Naše dítě v aktivitách započatých v roce

2006. Jednou z nich je i vzájemná

spolupráce států, které v následujících

letech čeká prezidentství v Radě Evropské

unie. Účelem je, aby jednotliví členové

organizace EURONET působili na vlády

svých zemí tak, aby se ochrana dětí stala

jednou z priorit za dobu trvání prezidentství

jednotlivých zemí. Česká republika se ujme

prezidentství v Radě EU v roce 2009, již

nyní proto vyvíjí nadace aktivity, které by

ochranu dětí měly posunout na jedno

z předních míst zájmu národních vlád.

V představenstvu této organizace

vystřídala v říjnu 2007 ředitelku nadace

Zuzanu Baudyšovou právnička nadace

Monika Šimůnková. 
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Manželka Presidenta Evropské komise

Margarida Barroso s ředitelkou Zuzanou

Baudyšovou.



INHOPE

V rámci zahájení zkušebního a posléze

trvalého provozu internetové linky Internet

Hotline spolupracovala nadace

s organizací INHOPE. Na základě

navázané spolupráce se Nadace Naše

dítě stala jejím členem. Organizace

INHOPE je Mezinárodní asociace

internetových horkých linek (Internet

Hotlines), která sídlí v irském Dublinu.

V současné době INHOPE sdružuje 

30 národních horkých linek ve 27 zemích

celého světa. V průběhu roku se právnička

nadace Monika Šimůnková opakovaně

zúčastnila zasedání INHOPE v zahraničí,

v září 2007 pak zástupci INHOPE přijeli

jednat do České republiky. Pracovní

schůzka, na které byl přítomen také

policejní prezident Oldřich Martinů, se

týkala spolupráce Policie ČR, Nadace

Naše dítě a INHOPE v oblasti internetové

kriminality a zejména společného úsilí

v boji proti šíření dětské pornografie

prostřednictvím internetu.

Aktivity nadace na poli mezinárodního

práva – mezinárodní únosy dětí

Advokáti Linky právní pomoci Nadace

Naše dítě byli v roce 2007 velmi často

oslovováni s dotazy z oblasti práva

platného pro mezinárodní manželství.

V návaznosti na problémy, které se v této

oblasti řešily prostřednictvím linky, se

právnička nadace Mgr. Monika Šimůnková

aktivně zapojila do činnosti pracovní

skupiny ministerstva spravedlnosti

zabývající se problematikou mezinárodních

únosů a výkonu rozhodnutí o výchově

nezletilých dětí. Skupina byla složena ze

zástupců příslušných odborů ministerstva

spravedlnosti a ministerstva práce

a sociálních věcí, soudců a Kanceláře

vládního zmocněnce. Jejím cílem bylo

provést stručnou analýzu a návrh opatření

ke zlepšení a zrychlení aplikace Haagské

úmluvy o únosech dětí a přispět ke

zlepšení a zrychlení výkonu rozhodnutí

odnětím dítěte. Výsledkem byl návrh

změny procesních předpisů v řízení dle

Haagské úmluvy a v řízení o výkon

rozhodnutí o výchově nezletilého, jež byly

dále zpracovány v legislativním procesu

a byly předloženy Parlamentu ČR ke

schválení. Dalším výstupem byl návrh

a příprava osvětových a vzdělávacích

aktivit zaměřených na subjekty, jež se

s problematikou mezinárodních únosů

setkávají (např. mezinárodní konference,

informační leták pro veřejnost atd.).

Současně se nadace stala partnerem

ministerstva spravedlnosti v šíření osvěty

a informací v této oblasti, a to

prostřednictvím své Linky právní pomoci

a příslušných informací na webových

stránkách. 

V souvislosti s danou problematikou byla

právnička nadace Mgr. Šimůnková

jmenována členkou panelu odborníků

ministerstva práce a sociálních věcí pro

problematiku mezinárodních únosů dětí,

jehož hlavním cílem by do budoucna měla

být především odborná pomoc při řešení

obzvlášť složitých případů mezinárodních

rodičovských sporů.  
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Právnička nadace Monika Šimůnková 

s čelnými představiteli asociace INHOPE

v Berlíně.

Zástupci mezinárodní asociace INHOPE 

na setkání v České republice.



PR Nadace Naše dítě 

Nadace v průběhu roku uspořádala řadu

tiskových konferencí, které se vztahovaly

k projektům Internet Hotline, Linka právní

pomoci, k výročí Úmluvy práv dítěte,

Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí

a k dalším. Ředitelka nadace Zuzana

Baudyšová a právnička Monika Šimůnková

svými 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 aby důrazně působili

na vládní zástupce, kteří mohou výrazným

způsobem přispět ke zvýšení ochrany dětí

a ke zlepšení jejich životních podmínek.

Termíny a témata tiskových konferencí

pořádaných Nadací Naše dítě:

20. března – Internet Hotline, začátek

zkušebního provozu, Linka právní pomoci

obdržela ocenění Právník roku, nominace

na cenu Zlaté srdce 2006.

22. května – Mezinárodní den

pohřešovaných dětí, pokračování kampaně

Stop násilí na dětech – Dejme týrání dětí

červenou kartu!

23. srpna – Skládačka 2007, dva roky

projektu. Azylové domy pro matky s dětmi.

Asistenční služby handicapovaným dětem.

9. října – zahájení trvalého provozu Internet

Hotline, aktuální problémy ochrany dětí

v ČR.

V tištěných periodikách realizovala nadace

inzertní kampaň jako poděkování

sponzorům, přispěvatelům a anonymním

dárcům, kteří aktivity nadace podporují

finančními obnosy či posíláním DMS zpráv

ve prospěch potřebných dětí.

Prostřednictvím reklamních ploch, city

lights, rámečků ve vozech metra, plakátů 

v tramvajích, autobusech se uskutečnila

prezentace osvětových kampaní nadace.

Veřejnost byla nadací oslovena

i prostřednictvím letáků v čekárnách

ordinací lékařů. Celkem se jednalo 

o 500 čekáren praktických lékařů pro děti

a dorost, dále o 1 387 čekáren praktických

lékařů. Osvětová publikace na pomoc

týraným dětem byla distribuována v počtu

18 000 výtisků. Tuto možnost prezentace

nadaci bezplatně umožnila společnost IDS

Media CZ s. r. o.

Ing. Zuzana Baudyšová a Mgr. Monika

Šimůnková v roce 2007 opakovaně

vystupovaly v médiích, byly hosty diskusí

a poskytly vyjádření k řadě reportáží na

téma ochrany dětí. Jednalo se o Českou

televizi, ČT 24, TV Nova i TV Prima. 

Dále o tištěná periodika, stanice

veřejnoprávního rozhlasu, soukromé

rozhlasové stanice.

Top 10 nadací a nadačních fondů v roce

2007 podle mediálních výstupů

Nadace Naše dítě se podle mediálních

výstupů vydaných ve všech periodikách

a sdělovacích prostředcích umístila na

druhém místě mezi nejčastěji zmiňovanými

či citovanými neziskovými organizacemi:

1. Nadace Partnerství 

2. Nadace Naše dítě 

3. Nadace Terezy Maxové 

4. Nadační fond Kapka naděje 

5. Nadace Adra 

6. Nadace Charty 

7. Nadace rozvoje občanské společnosti 

8. Nadace Dagmar a Václava Havlových

– Vize 97

9. Nadace Via 

10. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy

Havlové. 

Zdroj: Fórum dárců, Newton Media, 2000–2007
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Právnička nadace Mgr. Monika Šimůnková

s redaktory rozhlasu na tiskové konferenci.
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Vývoj medializace Nadace Naše dítě

Graf vyjadřuje vývoj medializace Nadace Naše dítě dle jednotlivých měsíců roku 2007. 
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Počty příspěvků v jednotlivých skupinách médií 

Grafy zachycují počty příspěvků publikovaných v jednotlivých skupinách médií a mediální dopad, 
jenž zohledňuje čtenost médií a u tisku umístění příspěvků v rámci titulu.

Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová

s novináři při poskytování rozhovorů.

Zástupci médií při tiskové konferenci

Nadace Naše dítě.



Rozdělení medializace do skupin médií (v %)

Podle příspěvků Mediální dopad
1   Celostátní deníky 8 30

2   Internet 9 6

3   Ostatní tisk 6 8

4   Regionální tituly 61 7

5   Televize a rozhlas 12 49

6   Zpravodajství ČTK 4 0
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Analýza medializace Nadace Naše dítě

v roce 2007 

Nadace Naše dítě se objevila v celkem 

1 351 příspěvcích sdělovacích prostředků

v České republice. Celkový počet

příspěvků je souhrnem medializace

nadace a aktivit ředitelky Nadace Naše

dítě Ing. Zuzany Baudyšové. Největší

pozornosti se nadaci dostalo v podzimních

měsících roku – v říjnu bylo publikováno

249 příspěvků a v listopadu 247 příspěvků. 

Regionální tituly publikovaly o nadaci

celkem 831 příspěvků (61 % dle počtu

příspěvků, 7 % medializace). Např.

poslední den v roce, 31. 12. 2007, se

Ing. Baudyšová vyjadřovala k domácímu

násilí, které je páchané na dětech, a to ve

spojitosti se smrtí malého Jana Rokose 

(75 mutací Deníků Bohemia a Moravia). 

1
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medializace 
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Grafy znázorňují podíl hodnotově zabarvených příspěvků podle jejich počtu i podle mediálního dopadu.
Mediální dopad vyjadřuje míru zásahu příspěvku mezi čtenáři, posluchači či diváky a vychází
z „průměrného“ oslovení procentuálního podílu populace starší 15 let, kterou v ČR tvoří 8,8 milionu
obyvatel. Tento parametr vychází především ze čtenosti a sledovanosti jednotlivých médií, zároveň u tisku
zohledňuje umístění článku v rámci titulu. Zpravodajství ČTK nevstupuje do parametru mediálního
dopadu, protože jeho výstupy jsou určeny pro novinářskou obec, a nikoliv pro širokou veřejnost.



Největšího mediálního dopadu dosáhly

příspěvky uveřejněné v televizním

a rozhlasovém vysílání (159 příspěvků, 

12 % dle počtu příspěvků, 49 %

medializace). Celkem 54 příspěvků přinesl

televizní kanál ČT 24 a 50 příspěvků

televizní kanál ČT 1. Každý měsíc

uplynulého roku měl svou kauzu, která byla

v těchto médiích probírána a ke které

zástupci médií žádali nadaci o vyjádření či

odborné vystoupení. Nejvíce příspěvků se

shodným tématem bylo zveřejněno

v prosinci 2007 a týkalo se dětské

prostituce. 

Druhou nejvlivnější skupinou médií se staly

celostátní deníky, publikovaly 

108 příspěvků (8 % dle počtu příspěvků,

30 % medializace). S počtem 48 příspěvků

informovalo Zpravodajství ČTK. 

Analýzu pro Nadaci Naše dítě zdarma vypracovala společnost NEWTON Media a.s., která

je dlouholetým partnerem nadace.
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Zuzana Baudyšová byla patronkou

Nejmilejšího koncertu 

„Nejmilejší koncert“ je festival národní

přehlídky dětských domovů. Již 16. ročník

se konal 19. května 2007 v Kolíně. Na

koncertě děti recitovaly, vystoupily hudební

skupiny, tanečníci a zpěváci, kteří byli

vybráni na krajských přehlídkách v sedmi

regionech. Národní přehlídka měla tradičně

vysokou úroveň a zúčastnilo se jí celkem

300 účinkujících z 54 dětských domovů.

Tradici Nejmilejšího koncertu založili

členové Federace dětských domovů.

Inspirací jim byly festivaly dětských

domovů v zahraničí. Na realizaci tohoto

ročníku poskytla Nadace Naše dítě

finanční částku 180 000 Kč v rámci

individuálních žádostí.

Cesta pro drogově závislé

Zástupkyně Nadace Naše dítě navštívily

terapeutickou léčebnu CESTA v Řevnicích,

která pod vedením MUDr. Ivan Platze již 

10 let pomáhá drogově závislým dětem.

Toto oddělení s výchovně léčebným

režimem pro drogově závislé mladé lidi

založil MUDr. Ivan Platz spolu

s Dr. Miladou Votavovou. Za deset let

prošlo „CESTOU“ 475 teenagerů, aby jim

zde odborníci nabídli změnu postoje

k životnímu stylu a pomohli jim zbavit se

závislosti na drogách. Celkem 314 dětí

a mladých lidí úspěšně zvládlo léčebný

59denní pobyt, který jim otevřel novou

životní cestu. MUDr. Ivan Platz je nositelem

ocenění Zlaté srdce 2006 Nadace Naše

dítě za celoživotní práci ve prospěch dětí

a mladistvých s výchovnými problémy.

Dar pro romské děti z Ovčár 

v Nových Dvorech na Kutnohorsku

Nadace věnovala dvanácti dětem

z romské komunity oblečení, obuv

a vybavení do školy v celkové hodnotě 

13 718 Kč. Zakoupení věcí zajistili zástupci

občanského sdružení Romodrom. Objekt

v Ovčárech je v dezolátním stavu. Ve dvou

sklepních místnostech bydlí 47 lidí, z toho

polovina dětí. Polorozpadlá dvoupatrová

stavba je bez omítky, oken a dveří. Chybí

zde sociální zázemí, neteče voda a nejde

elektřina. Romská komunita, ve které žijí

děti v nepříznivých životních podmínkách,

se dostala do povědomí veřejnosti

v souvislosti s pátráním po zmizelém

čtyřletém chlapečkovi. V pátrací akci po

dítěti pomáhalo policii v březnu 2007 na 

50 místních obyvatel. Chlapec byl později

nalezen mrtvý a na jeho těle se našly stopy

násilí.

Dopisy Ježíškovi s autogramiádou

Heleny Vondráčkové

Ve čtvrtek 22. listopadu 2007 byla

v pražském Europark Shopping Centru ve

Štěrboholích zahájena předvánoční

charitativní akce s názvem Dopisy Ježíškovi.

V rámci slavnostního programu tančily

talentované děti z dětského domova

Býchory a konala se autogramiáda Heleny

Vondráčkové. Dopisy Ježíškovi plnily dětská

vánoční přání. Zájemci mohli darovat dětem

z dětských domovů konkrétní dárky, které si

děti přály k Vánocům. Akce se konala do 

16. prosince 2007 a dobří lidé splnili téměř

500 přání dětí z dětských domovů z celé

České republiky.

Studenti Biskupského gymnázia 

ve Skutči besedovali s ředitelkou

nadace o právech dítěte 

Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana

Baudyšová byla hostem setkání se

studenty Biskupského gymnázia ve Skutči

u Chrudimi, kde pořádali týden věnovaný

lidským právům. S dětmi hovořila na téma

práva a povinnosti dětí. Mluvilo se

o Úmluvě o právech dítěte, Slabikáři

dětských práv, bezpečném internetu,

o kampaních Stop násilí na dětech

a Dejme týrání dětí červenou kartu.

KULTURNÍ, 
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, 

SPOLUPRÁCE SE SPONZORY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Studenti i profesoři se zajímali o témata

spolupráce České republiky a Evropské

unie v rámci ochrany dětí a také o řadu

dalších aktivit spojených s pomocí dětem

týraným, zneužívaným a jinak ohroženým. 

Nadace usiluje o Bezpečný internet

dětem

Jako člen Evropské federace pro

pohřešované a komerčně zneužívané děti

pokračovala nadace druhým rokem v šíření

veřejného povědomí o nutnosti ochránit

děti před nebezpečími, která pro ně skýtá

internet. Posláním projektu Bezpečný

internet dětem je upozornit mládež, učitele,

rodiče a veřejnost na možná rizika spojená

s internetem. Nadace rozesílala samolepky

s Dětským desaterem do školských

zařízení. Ing. Zuzana Baudyšová se na

téma Bezpečný internet dětem zúčastnila

veřejných konferencí, setkání s dětmi na

školách. Činnosti v rámci bezpečí pro děti

na internetu se Nadace Naše dítě dále

věnovala v samostatném rozsáhlém

projektu Internet Hotline. Podrobné

informace jsou uvedeny v kapitole

„Projekty, kampaně, granty a další aktivity“.

Nadace Naše dítě významně podpořila

fungování celostátní Linky bezpečí 

pro děti v tísni

Ředitelka nadace Zuzana Baudyšová

v roce 1994 založila celostátní

a bezplatnou Linku bezpečí. V roce 2004

převzalo plnou odpovědnost nejen za

Linku bezpečí, ale také za Rodičovskou

linku, Linku vzkaz domů a Internetovou

linku Sdružení Linka bezpečí. Nadace

Naše dítě nadále zůstala generálním

sponzorem těchto projektů a je od roku

2007 zastoupena právničkou nadace

v představenstvu Sdružení. V roce 2007

poskytla nadace Sdružení Linka bezpečí

finanční částku 3 miliony Kč na provoz této

významné služby pro děti v krizi.

Poděkování mecenášům a oslava 

14. narozenin nadace 

V historických prostorách pražského

Kaiserštejnského paláce se 2. října 2007

sešli vzácní hosté, kterým Nadace Naše

dítě slavnostní večeří poděkovala za

celoroční spolupráci a podporu. Zároveň

zde nadace oslavila 14 let fungování

v oblasti pomoci dětem v těžkých

životních situacích. Hudebním

vystoupením zpříjemnil atmosféru večera

houslový virtuos Václav Hudeček.

Občerstvení, večeři a slavnostní

vyzdobení tabulí zajistil dlouholetý partner

nadace, společnost Eurest. Ředitelka

nadace převzala od zástupce společnosti

SAZKA, a.s. doc. Ing. Jaroslava

Bernarda, CSc., šek v hodnotě 

500 000 Kč ve prospěch dětí.

Tradiční předvánoční sbírka 

ve spolupráci s Poštovní spořitelnou

Nadace Naše dítě úzce spolupracuje

s Poštovní spořitelnou ČSOB a již více než

10 let pořádá předvánoční sbírku mezi

klienty Poštovní spořitelny. Jedná se

o celostátní sbírku, která představuje

významnou podporu při naplňování

rozpočtu nadace. Finanční prostředky,

kterými klienti Poštovní spořitelny

anonymně Nadaci Naše dítě přispívají, jsou

určeny na pomoc dětem týraným,

zneužívaným, opuštěným, handicapovaným

a jinak ohroženým. Nadace si velmi váží

této dlouhodobé spolupráce a děkuje

všem, kteří se na této sbírce podílejí. Do

31. prosince 2007 vynesla sbírka celkem

částku 3 358 842,37 Kč.
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Den dětí oslavila nadace v soutěžním

pořadu „Ber nebo neber“ na TV Prima

Mediální partner Nadace Naše dítě, TV

Prima, připravil pro nadaci finanční dar ve

prospěch ohrožených dětí. Do televizního

speciálu pořadu Ber nebo neber byly

pozvány osobnosti známé z televizních

obrazovek s cílem získat v soutěži co

nejvíce peněz na pomoc týraným,

zneužívaným, opuštěným

a handicapovaným dětem. Hry se ujali

herec a moderátor Martin Zounar,

moderátorka Světlana Zárubová a dvě

herecké tváře ze seriálu Velmi křehké

vztahy, Daniel Bambas a Sandra

Pogodová. V napínavém klání se podařilo

ve prospěch dětí vyhrát celkem 530

tisíc Kč. Natáčení pořadu, který se vysílal

3. června 2007, se za nadaci zúčastnily

ředitelka Zuzana Baudyšová, právnička

Monika Šimůnková, tajemnice Anna

Žebrová a děti z Dětského domova

Klánovice, jejž nadace dlouhodobě

podporuje. Pořad moderoval Pavel Zuna.

Jeho osobní spolupráce s Nadací Naše

dítě pokračovala dále v rámci projektu

„Dejme týrání dětí červenou kartu!“, pro

který Pavel Zuna ochotně a profesionálně

namluvil rozhlasové a televizní spoty bez

nároku na honorář.

Nadace Naše dítě byla partnerem

charitativního týdne reality show

VyVolení

Nadace Naše dítě byla TV Prima přizvána

do projektu reality show VyVolení, ve

kterém byl soutěžní týden věnován

charitativním aktivitám. Od 15. do 20. října

2007 se účastníci reality show setkávali

s dětmi a klienty, které podporuje nadace.

Navštívili Ústav sociální péče Chlumín,

Denní stacionář AKORD a Dětský domov

Klánovice v Praze, doprovázela je Zuzana

Baudyšová. V závěru charitativního týdne

se v přímém přenosu TV Prima uskutečnil

koncert spojený se sbírkou ve prospěch

dětem, kdy diváci mohli přispět pomocí

DMS. Bez nároku na honorář na koncertě

vystoupili mnohanásobný Zlatý slavík Karel

Gott, Lucie Vondráčková, Helena Zeťová,

Sámer Issa, Aleš Brichta a další. Akci

moderovala Tereza Pergnerová. Díky všem

dobrým lidem, kteří posílali DMS zprávy,

bylo vybráno více než 1 857 195 Kč ve

prospěch dětí. Částkou 1 000 000 Kč

přispěla společnost Synot Lotto.

Na pomoc dětem předala česká

farmaceutická společnost Simply You

nadaci 60 000 Kč

Při příležitosti květnové tiskové konference

Nadace Naše dítě ke Dni pohřešovaných

dětí převzala ředitelka nadace Ing. Zuzana

Baudyšová od Ing. Stanislava Markse,

obchodního ředitele farmaceutické

společnosti Simply You, šek v hodnotě 

60 000 Kč. Tato společnost prezentuje logo

nadace na všech vitaminech a dalších

produktech, které distribuuje do lékáren po

celé republice. Z každého prodaného

produktu pod názvem PargaVit odvádí část

výtěžku na podporu projektů Nadace Naše

dítě. Společnost Simply You a.s. se

zároveň připojila ke kampani „Dejme týrání

dětí červenou kartu!“ prodejem píšťalek

s kartou v síti lékáren. 
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Nadační kalendář „Děti Asie 2008“

Ve spolupráci se společností B.I.G. Prague

a díky fotografiím manželů Schirlových

vznikl v roce 2007 již čtvrtý kalendář

Nadace Naše dítě s názvem „Děti Asie

2008“. Fotografie českých cestovatelů,

kteří snímky pořídili při svém putování po

Asii, mohla veřejnost zhlédnout na výstavě

v létě 2006 v benediktinském klášteře

v Polici nad Metují. Výstava nazvaná „Děti

Asie“ vzbudila tehdy značnou pozornost

veřejnosti, stejně jako myšlenka přispět

zakoupením fotografií asijských dětí na

ochranu dětí českých. Touto charitativní

prodejní výstavou se podařilo získat přes

40 tisíc korun, které byly věnovány několika

potřebným českým dětem. Fotografie byly

v roce 2007 použity k vytvoření kalendáře

s charitativním posláním. Výtěžek z prodeje

nadačního kalendáře přesáhl částku 

70 tisíc korun. Získané prostředky pomohly

realizovat projekty Nadace Naše dítě na

pomoc dětem v tísni. 

Vánoční charitativní aukce přinesla

dětem přes 97 tisíc korun

Již druhý ročník charitativní aukce Nadace

Naše dítě, pořádaný ve spolupráci

s internetovým aukčním portálem Aukro.cz,

začal 26. listopadu a trval do pondělí 

10. prosince 2007. V charitativní aukci byly

darované předměty vydraženy v celkové

částce 97 836,50 Kč. V nabídce se sešla

řada zajímavých dražených darů, například

od hudebních skupin Chinaski, Divokej Bill,

také od sportovců, fotbalistů, nechyběly

ani drobné dárkové předměty nebo poukaz

na víkendový pobyt a řada dalších.

Podepsanou olympijskou tretru věnovala

do aukce mistryně světa v hodu oštěpem

a držitelka titulu Atlet roku 2007 Barbora

Špotáková. 

200 000 Kč na pomoc dětem

z galakoncertu patronky nadace 

Heleny Vondráčkové

10. listopadu 2007 se v pražské Lucerně

konal koncert patronky Nadace Naše dítě

zpěvačky Heleny Vondráčkové. Mezi hosty

koncertu nechyběli ani zpěváci Jiří Korn

nebo Jitka Zelenková. Ředitelka Nadace

Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová převzala

na koncertu šeky s finanční částkou

celkem 200 000 Kč. Prostředky jsou určeny

na pomoc dětem v těžkých životních

situacích. 

Veřejnost podpořila činnost nadace

zasíláním dárcovských SMS

Počet dárcovských SMS zpráv, které

Nadace Naše dítě obdržela za rok 2007,

činí 72 786. DMS je dárcovská SMS

založená na jednoduchém způsobu, kdy

každý držitel telefonu může podpořit menší

finanční částkou Nadaci Naše dítě. Cena

DMS je 30 Kč, z toho Nadace Naše dítě

obdrží 27 Kč. Službu DMS zajišťuje Fórum

dárců. Finanční prostředky získané pomocí

DMS používá nadace na přímou podporu

fyzických a právnických osob, které se

zabývají případy fyzického či psychického

týrání, zneužívání a zanedbávání dětí,

mentálně a fyzicky handicapovaných dětí

a na provoz Linky právní pomoci.

Nadace Naše dítě děkuje všem dobrým

lidem, sponzorům a partnerům za pomoc

dětem!
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Jeden z dílů pořadu TV

Prima „Ber nebo neber

Speciál“ byl věnován

Nadaci Naše dítě.

Zuzana Baudyšová,

moderátor Pavel Zuna

a známé osobnosti

s vítězným kufříkem.

Zprava soutěžící herec

Daniel Bambas,

moderátorka Světlana

Zárubová, herec Martin

Zounar, herečka Sandra

Pogodová.

SNÍMKY Z AKCÍ 
NADACE NAŠE DÍTĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Herec Daniel Bambas, moderátor Pavel Zuna ve hře pořadu 

„Ber nebo neber Speciál“ TV Prima pro Nadaci Naše dítě.

Kaiserštejnský palác

hostil večeři pro

mecenáše spojenou

s oslavou 

14. narozenin nadace.

V rámci večera

vystoupil houslový

virtuos Václav

Hudeček.

Zástupkyně nadace Zuzana Baudyšová,

Monika Šimůnková a Anna Žebrová držely

pěsti soutěžícím v pořadu „Ber nebo neber

Speciál“. Ti se ze všech sil snažili získat pro

ohrožené děti co nejvyšší částku. 
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Na slavnostní večeři

mecenášů 2. října 2007

předal zástupce 

SAZKA a. s.,

Doc. Ing. Jaroslav

Bernard CSc. šek 

ve prospěch nadace 

do rukou paní Zuzany

Baudyšové.

Klienty pražského

stacionáře AKORD

a jeho ředitelku Irenu

Duškovou navštívili

soutěžící reality show

VyVolení a Zuzana

Baudyšová.
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Zuzana Baudyšová

a Helena Vondráčková

převzaly dva šeky 

ve prospěch Nadace

Naše dítě na koncertu

patronky nadace

v pražské Lucerně.

Koncert s názvem „VyVolení pro Nadaci Naše dítě“

moderovala Tereza Pergnerová.

Děti z Dětského

domova Býchory,

Helena Vondráčková

a Zuzana Baudyšová

na zahájení

předvánoční

charitativní akce

Dopisy Ježíškovi.
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Patronka nadace

Helena Vondráčková

pomohla splnit

vánoční přání pro

500 dětí z dětských

domovů v rámci

akce Dopisy

Ježíškovy.

Bez nároku na honorář v rámci koncertu VyVolených

zazpíval pro děti kromě dalších hostů také Zlatý

slavík Karel Gott.

Zástupkyně nadace předaly dar pro romské děti z Ovčár v Nových Dvorech 

na Kutnohorsku.

Zprava: Ministryně Džamila Stehlíková, Margarida

Barroso – manželka prezidenta Evropské komise,

ředitelka nadace Zuzana Baudyšová a Francis

Jacobs – prezident Evropské federace Missing

Children Europe.



Pečovat o děti postižené, z dětských

domovů, děti opuštěné nebo týrané není

jednoduché. Potřebují daleko více lásky,

trpělivosti, pochopení a společného času

než děti zdravé, které vyrůstají ve

šťastných rodinách. Nadace Naše dítě si

velmi váží lidí dávajících lásku dětem

s nelehkým osudem. Proto v rámci

kampaně Stop násilí na dětech již druhým

rokem udělovala ocenění Zlaté srdce,

jehož posláním je veřejně poděkovat

osobnostem působícím ve státních

a nestátních organizacích, jež pomáhají

týraným, zneužívaným, opuštěným,

handicapovaným a jinak ohroženým

dětem. Nominační soutěž je zasvěcena

dílu nestora dětské psychologie

prof. Zdeňku Matějčkovi.

V rámci druhého ročníku bylo do 15. února

2007 Nadaci Naše dítě zasláno celkem

134 hlasů pro 78 ochránců dětí

nominovaných z celé České republiky.

25. března 2007 byla předána Zlatá srdce

těmto ochráncům dětí: 

Vítězi 2. ročníku nominační soutěže se stali

a cenu Zlaté srdce 2006 získali manželé

Marcela a Jaroslav Kopečtí z Hovězí

u Vsetína.

Manželé Kopečtí zasvětili svůj život

opuštěným dětem. Postupně přijali do

pěstounské péče 7 nezletilých dětí:

Václava, Evu, Jiřího, Barboru, Vojtěcha,

Marii a Jana. Čtyři z těchto dětí si již

osvojili, u dalších možnost adopce zvažují.

Všem dětem se plně věnují a rozvíjejí jejich

osobnosti. Tyto děti tančí a zpívají

v národopisném souboru, jsou členy

hasičského sboru, jezdí na různá

vystoupení a soutěže. Dokonce i Vojtěch,

který má jen nepatrné zbytky sluchu

a musí nosit speciální naslouchací přístroj,

tančí a zpívá v souboru a zapojuje se do

všech aktivit rodiny. Manželům Kopeckým

se podařilo vytvořit dětem láskyplné

a podnětné rodinné zázemí. Celé rodině

byl věnován společností Happyland

a Nadací Naše dítě zájezd k moři, na který

nadace přispěla částkou 128 739 Kč.

Na druhém místě se umístil MUDr. Ivan

Platz z Řevnic.

MUDr. Ivan Platz se již 30 let věnuje dětem

a mladistvým s výchovnými problémy. Před

deseti lety spolu s Miladou Votavovou

založil oddělení s výchovně léčebným

režimem pro drogově závislé mladé lidi.

Pomáhá dětem ohroženým drogou, dokáže

je neodsuzovat a být k nim tolerantní.

Terapeutická léčebna CESTA Řevnice je

díky němu v České republice jednou

z mála, která se dokáže o takovéto děti

postarat. Za sebou má celou řadu úspěchů

i neúspěchů a bez ohledu na popularitu či

finanční ocenění je u něj na prvním místě

vždy člověk. 

Třetí Zlaté srdce obdržela Mgr. Eva

Dvořáková z Plzně.

Paní Eva Dvořáková je ředitelkou Dětského

domova Domino v Plzni. Dětem se věnuje

přes 35 let. Podílela se na založení první

rodinné skupinky dětí v dětském domově

a na zajištění garsoniér pro mladé lidi

opouštějící Domino. Nyní se podílí na

projektu Plzeňského kraje „Šance pro

budoucnost“ dětí opouštějících dětský

domov po ukončení přípravy na budoucí

povolání. Děti mají k Evě Dvořákové

důvěru. Není pro ně jen ředitelkou

dětského domova, ale hlavně „tetou Evou“,

na kterou se mohou kdykoliv obrátit. „Pro

mne je „teta Eva“ především člověk, který

umí naslouchat a pomoci s problémy

a který se snaží podat pomocnou ruku

i tomu, kdo ji v minulosti zklamal,“ říká o ní

Míra Bartoš, který v Dětském domově

Domino vyrůstal od svých 13 let spolu se

svou setrou. Nyní žije v Plzni v garsoniéře

a studuje na vysoké škole.

Nadace Naše dítě udělila mimořádnou

cenu MUDr. Ludvíku Hessovi z Prahy za

založení baby boxů v České republice,

které zachránily život několika dětem. 

Vážíme si práce všech ochránců dětí, proto

nadace zajistila ve spolupráci s Divadlem

Na Fidlovačce dárek a poděkování všem

nominovaným, a to v podobě zhlédnutí

úspěšného divadelního představení

Poslední doutník v hlavních rolích

s Tomášem Töpferem a Eliškou Balzerovou.

Také jim patří velké poděkování.

ZLATÉ SRDCE 
PRO OCHRÁNCE DĚTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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SNÍMKY Z UDĚLOVÁNÍ 
ZLATÝCH SRDCÍ
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První místo nominační

soutěže Zlaté srdce za

manželský pár Kopeckých

z Hovězí u Vsetína převzala

paní Marcela Kopecká.

Druhé místo a Zlaté srdce

obdržel MUDr. Ivan Platz

z Řevnic.

Třetí Zlaté srdce získala 

Mgr. Eva Dvořáková z Plzně.

Mimořádnou cenu

a Zlaté srdce nadace

udělila MUDr. Ludvíku

Hessovi z Prahy.

Zleva moderátor večera Jan Musil,

ředitelka nadace Ing. Zuzana

Baudyšová a držitelé ceny Zlaté srdce:

MUDr. Ludvik Hess, Marcela Kopecká,

Mgr. Eva Dvořáková, MUDr. Ivan Platz.



Děkujeme všem uvedeným společnostem, sdělovacím prostředkům, reklamním, mediálním i internetovým partnerům a také stovkám

občanů za jejich spolupráci, pochopení a finanční pomoc Nadaci Naše dítě a jejím projektům v roce 2007.

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

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

Upřímně všem děkujeme!

Patron Nadace Naše dítě 

RWE Transgas a.s.

Hlavní partneři a sponzoři roku 2007

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. • B.I.G. Prague s.r.o. • Československá obchodní banka, a. s. • Eclipse Print a.s. • Ernst & Young Audit 

& Advisory, s.r.o., člen koncernu • EUREST, spol. s r.o. • Globus ČR, k.s. • MERO ČR, a.s. • MOSER, a.s. • NEWTON I.T.,s.r.o. • Poštovní

spořitelna ČSOB, a.s. • Pražská plynárenská, a.s. • Provident Financial s.r.o. • SATPO Pod Slovany, s.r.o., součást skupiny SATPO • 

SAZKA, a.s. • SYNOT Lotto, a.s. • ŠKODA AUTO a.s. • Tiskárna Glos Semily, s.r.o. • UniCredit Leasing CZ, a.s. • Volvo Auto Czech, s.r.o., 

a jeho autorizovaní dealeři • ZFP akademie,a.s.

Dlouhodobí sponzoři:

Aukro s.r.o. • AV MEDIA, a.s. • berolina CZ s.r.o. • Bohemia sekt, Českomoravská vinařská a.s. • BP ČR s.r.o. • CCS Česká společnost

pro platební karty s.r.o. • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha • Česká advokátní komora • České aerolinie a.s. •

Europark Shopping Center s.r.o. • Fujitsu Siemens Computers s.r.o. • Glamour, a.s. • Happyland Bohemia s.r.o. • HEWLETT-PACKARD s.r.o.

• Inexco Argosy spol. s r.o. • Investiční kapitálová společnost KB, a.s. • Johnson & Johnson, s.r.o. • Karlovarské minerální vody, a. s. •

Laube Petr Ing. • Metrostav a.s. • Prestige Management, spol. s r.o. • ProTys, a.s. • Rodinné květinářství Klimešových • Severočeské 

doly a.s. • Skřivánek s.r.o. • STAVITELSTVÍ KROUTIL s.r.o. • STOCK Plzeň, a.s. • URGO - MEDCOM s.r.o. • Velvyslanectví Spojeného

království Velké Británie a Severního Irska

Ostatní sponzoři:

2IN • Agip Česká republika, s.r.o. • ALWIL Trade, spol. s r.o. • AS Computers spol. s r. o. • ASPI Publishing s.r.o. • ATREA spol. s r.o. •

Beiersdorf spol. s r.o. • BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. • Canon CZ s.r.o. • C - CAR s. r. o. • Centrum Praha – Štěrboholy a.s. •

Central European Real Estate Service, s.r.o. • ComAp, spol. s r.o. • CZECH TOP 100, a.s. • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. • Česká Unigrafie, a.s.

• Český národní podnik, s. r. o. - MANUFAKTURA • Daimler Chrysler Automotive Bohemia s.r.o. • DHL Express Czech Republic, s.r.o. •

ECOTEXTIL,s.r.o. • Epravo.CZ, a.s. • EuroCar EC s.r.o. • EUROPRINTY, spol. s r. o., Praha • FIOMO, a.s. • Giese & Partner, v.o.s.

GTS Novera a.s. • GUARANT International spol. s r.o. • HABART, s.r.o. • iAudit International s.r.o. • IDS Media CZ s.r.o. • Jan Becher –

Karlovarská Becherovka, a.s. • KNO Česko, spol. s r.o. • Květiny Cattleya • LEROS, s.r.o. • McAfee, Inc. • M E D I A T E L, spol. s r.o. •

MICROSOFT s.r.o. • Océ-Česká republika, s.r.o. • optitravel s.r.o. • PLAYMAN s.r.o. • Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o. • RUDOLF

HOMOLKA autorizovaný dealer Volvo • Simply You a.s. – PargaVit • Skanska DS a.s. • Směr, v. d. • SMP CZ, a.s. • Sven Car, s.r.o. •

TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. • TNS AISA s.r.o. • TNT Express Worldwide, spol. s r.o. • TYPOS, tiskařské závody, a.s. • UNILEVER 

ČR, spol. s r.o. • UNITEC CS a.s. – Ing. Jiří Hájek • VARIA spol. s r.o.

PODĚKOVÁNÍ 
A SEZNAM SPONZORŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Soukromé osoby:

Vondráčková Helena – patronka Nadace Naše dítě • Balková Ivana • Balzerová Eliška • Benda Ondřej • Bílková Lenka • Crha Pavel •

Čermák Kamil • Dastlíková Alexandra • Divokej Bill • Doležal Vladimír, JUDr. • Dolinová Michaela • Fridrichovský Patrick • Gott Karel •

Horkelová Zdenka • Hudeček Václav • Charamza Pavel • Chinaski • Jalovecká Jaroslava, PaeDr. • Kobera Pavel Ing. • Kozák Čeněk •

Kožíšek Pavel Mgr. • Kratochvíl Jiří • Kuchařová Taťána • Lukešová Anna • Mádlová Klára • Málek Jaromír • Michálek Jaroslav • Musil Jan

• Naxerová Margareta • Nešetřil Petr • Pelan Vladimír • Plaček Karel • Podkonický Juraj, JUDr. • Ptáčková Marta, Ing. • Robinson Lucie –

fotografka • Říhová Martina • Sehnalová Jitka • Schirlovi manželé • Scholzová Magdalena • Slapničková Miluše, JUDr. • Sluková 

Daniela Ing. • Svoboda Petr • Špotáková Barbora • Tichá Eva • Töpfer Tomáš • Vaňková Eva • Vlasatý Petr • Vrbová Marie • Vrtílek Lukáš

– fotograf • Zuna Pavel • Žilákovi Liduše a Pavel 

Reklamní a mediální partneři:

Děkujeme za spolupráci a pomoc všem uvedeným společnostem, sdělovacím prostředkům i osobám, které nadaci bezplatně poskytly

inzertní a reklamní plochy, odvysílaly spot, mediálně spolupracují či se jinak podílejí na propagaci nadace.

Reklamní agentura nadace: FCB Prague

Mediální agentura nadace: MindShare Czech Republic

Hlavní reklamní a mediální partneři Nadace Naše dítě:

BigMedia, spol. s r.o. • Country Radio • Český rozhlas – ČRo1 Radiožurnál – ČRo2 Praha – ČRo Vltava • Super poster, s.r.o. • tb media s. r. o.

• Televize Prima 

Reklamní a mediální partneři:

AD-Net, spol. s r.o. • ASPI, a.s. – Řízení školy – Účetnictví v praxi – Daně a právo • BETTER MARKETING, s.r.o. • Czech Indoor Media, s. r. o.

• Česká advokátní komora – Bulletin advokacie • Česká tisková kancelář • FEBIOFEST s.r.o. • Floren Capital, a.s. – časopis Rodiče •

Hornopočernický zpravodaj • Impax, spol. s r.o. • Inzerce4you • JCDecaux, Městský mobiliář spol.s r.o. • Noviny Prahy 16 • OnlineTV,

EasyCo s. r. o. • Pharmabusiness Magazine • Rádio Impuls, Ráááádio • Rádio Kiss Hády • Rádio Kiss Morava • Rádio Relax s.r.o. •

Řepská sedmnáctka • Skvělá, časopis • STOP – Stodůlecký posel • Vydavatel EUROPRINTY, spol. s r. o., Praha – Zrcadlo doby •

Vydavatel Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska – časopis Profese • Vydavatelství Axel Springer

Praha, a.s. – Top dívky • Vydavatelství Bauer Media v.o.s. – Claudia – Pestrý svět – Šťastný Jim – Tina • Vydavatelství Burda Praha spol. s r.o.

– Burda – Katka • Vydavatelství ECONOMIA a.s. – Hospodářské noviny – IN Journal – IN magazín • Vydavatelství EURONEWS, a.s. –

týdenník EURO • Vydavatelství Geronia Czech Republic, s.r.o. – Cinema • Vydavatelství M1N, s.r.o. – Moje 1. noviny • Vydavatelství

MAFRA, a.s. – Lidové noviny – Mladá fronta DNES – ONA Dnes • Vydavatelství MEDIACOP, s.r.o. – Instinkt • Vydavatelství Mladá fronta, a.s.

– Maminka – MF Plus – Moje psychologie • Vydavatelství RF Hobby, s.r.o. – 21. stoleti junior • Vydavatelství Reader´s Digest Výběr, s.r.o. –

Výběr • Vydavatelství Respekt Publishing a.s. – Respekt • Vydavatelství RINGIER ČR, a. s. – ABC – Blesk pro ženy – Reflex – TV Max – 

TV Plus – TV Revue – Týdeník televize • Vydavatelství Sanoma magazines Praha s.r.o. – Překvapení – Týdeník Květy – Vlasta
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Internetoví partneři:

Děkujeme všem uvedeným internetovým partnerům za jejich spolupráci a pomoc Nadaci Naše dítě a jejím projektům v roce 2007.

ARBOmedia, s.r.o. (http://www.computerworld.cz, http://www.christine.cz, http://www.idg.cz, http://www.ifondy.cz, http://www.interval.cz,

http://www.pcworld.cz, http://www.scienceworld.cz) • Atlas.cz (http://www.atlas.cz) • Babinet.cz (http://www.babinet.cz) • Bajer Patrik –

Giant interactive s. r. o. (http://www.giant.cz) • Centrum.cz (http://www.centrum.cz) • Centrum vzdělávání

(http://www.centrumvzdelavani.com) • Co, kdy v Praze (http://www.cokdyvpraze.cz) • CZI s.r.o. (http://www.czi.cz) • Českénoviny.cz

(http://www.ceskenoviny.cz) • Explorer a.s. – domény a webhosting (http://www.explorer.cz) • Finanční noviny.cz

(http://www.financninoviny.cz) • ChytráŽena.cz – Vaše internetová přítelkyně (http://www.chytrazena.cz) • Jednorožec.cz

(http://www.jednorozec.cz) • Kurzy.cz (http://www.kurzy.cz) • UNIMEX spol. s r.o. – INZERTKA.cz (http://www.inzertka.cz) • Naše děťátko

(http://www.nasedetatko.com) • Patria.cz (http://www.patria.cz)  • Pek Martin – audio-foto.cz (http://www.audio-foto.cz) • Pro mámy

(http://www.promamy.cz) • Respekt (http://www.respekt.cz) • Rodina.cz (http://www.rodina.cz) • Seznam.cz (http://www.seznam.cz) • 

Švamberk NET, s. r. o. (http://www.svamberk.net) • Tomášek Jan (http://www.jantomasek.cz) • VOLNY.cz (http://www.volny.cz) • 

Žena-in.cz (http://www.zena-in.cz) 
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Přijaté příspěvky a výnosy z činnosti v roce 2007

tis. Kč %
Příspěvky od organizací – finanční 5 743 39,00

Příspěvky od soukromých osob 5 308 36,05

Grant EU 1 106 7,51

Příspěvky od organizací na projekt EU 755 5,13

Příspěvky od organizací – věcné plnění 651 4,42

Finanční příspěvky – výnosové 13 563 92,11
Výnosy z NIF – úroky 764 5,19
Účelový dar na projekt Pod křídly Val. Meziříčí 100 0,68

Účelový dar pro děti s vadou sluchu 70 0,48

Účelový dar pro Domov matky s dětmi v tísni 60 0,41

Účelový dar na koupi automobilu pro ÚSP Chlumín 55 0,37

Účelový dar na léčebné výlohy nemocného chlapce 50 0,34

Účelový dar na koupi motomedu 50 0,34

Sbírka na ochranu dětí  v Top hotelu Praha 12 0,08

Ostatní příspěvky 1 0,01

Přijaté příspěvky účelové – rozvahové 398 2,70
Přijaté příspěvky – celkem 14 725 100,00

Získané finanční prostředky byly použity následovně:

tis. Kč %
Rozvahově 3 733
Z toho: Nadační dar Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže 3 000 49,46

Granty poskytnuté z prostředků NIF v roce 07 442 7,29

Příspěvky těžce postiženým dětem 169 2,79

Dar pro děti Krajníkovy – Argentina 58 0,96

Motomed pro postižené dítě 50 0,82

Sbírka na ochranu dětí  v Top hotelu Praha 12 0,20

Převod nevyčerpaných fin. prostředků do fondů příštích let 2 0,03

Výsledkově 2 333
Z toho: Projekt Skládačka – podpora projektů na ochranu dětí 1 149 18,94

Příspěvek na pořízení  bazénu DD Klánovice 333 5,49

Příspěvek na provoz denního  stacionáře AKORD 300 4,95

Individuální žádosti soukromým osobám 291 4,80

Dětské domovy – Nejmilejší koncert 180 2,97

Ostatní příspěvky 80 1,32

Poskytnuté příspěvky – celkem 6 066 100,00

FINANČNÍ ČÁST
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
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Přehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Naše dítě k 31. 12. 2007 v zůstatkových cenách

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

Ostatní hmotný majetek 32 000,00 -17 779,43 14 220,57

Celkem 1 310 798,20 -1 296 577,63 14 220,57

Hospodaření nadace Naše dítě za rok 2007

Výnosy tis. Kč
Finanční příspěvky 13 563
Z toho: Přijaté příspěvky na financování provozu nadace 10 433

Grant z EU (částka 176 tis. je dosud pohledávkou) 1 106

Přijaté příspěvky na projekt EU 755

Přijaté příspěvky na akci Stop násilí na dětech 577

Přijaté příspěvky na akci Skládačka 563

Přijaté příspěvky na Linku právní pomoci 100

Přijaté příspěvky – ostatní 18

Přijaté příspěvky na zahraniční spolupráci 11

Výnosy z NIF – úroky z TV 764
Reklama 663
Prodej píšťalek – akce Stop násilí na dětech 348
Přijaté úroky 251
Prodej předmětů na aukci 98
Ostatní provozní výnosy 12
Výnosy celkem 15 699
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Náklady tis. Kč
Materiálové náklady 267
Z toho: Pohonné hmoty a ND na údržbu osob. aut. 98

Materiálové náklady na projekt EU 68

Kancelářské potřeby a spotřeba materiálu 51

Pozornosti, reklamní předměty pro děti, sponzory 28

Spotřeba energie 18

Drobný hmotný a nehmotný majetek 4

Služby 3 810
Z toho: Inzerce, reklama 1 699

Služby na projekt EU 697

Ůčetní služby, audit, poradenství 483

Ostatní služby (výroba tiskovin, překlady…) 434

Fax, telefon, poštovné 176

Nájem 176

Reprezentace 70

Cestovné 59

Opravy a údržba 16

Osobní náklady 4 586
Z toho: Mzdy zaměstnanců včetně dohod – ostatní projekty 2 395

Mzdy zaměstnanců včetně dohod na projekt EU 1 141

Sociální a zdravotní pojištění – ostatní projekty 817

Sociální a zdravotní pojištění na projekt EU 233

Odpisy dlouhodobého HM 11
Prodané předměty 91
Daně a poplatky 6
Ostatní náklady 459
Daň z příjmů 188
Náklady na provoz celkem 9 418
Poskytnuté finanční dary osobám a jiným organizacím: 2 333
Projekt Skládačka – podpora projektů na ochranu dětí 1 149

Příspěvek DD Klánovice 333

Příspěvek dennímu stacionáři AKORD 300

Individuální žádosti soukromým osobám 291

Dětské domovy – Nejmilejší koncert 180

Ostatní 80

Náklady celkem 11 751

Hospodaření nadace bylo v roce 2007 velmi stabilizované. Nadace při svém hospodaření dodržela pravidlo stanovené statutem pro

omezení nákladů souvisejících s její správou (20 % z nadačního jmění). Nadace zajistila potřebnou výši finančních příspěvků od

organizací i soukromých osob, na zajištění všech projektů nadace na pomoc ohroženým dětem. Nadace tak plně zabezpečovala cíle

a poslání stanovené jejím statutem.



Výrok nezávislého auditora

Správní radě Nadace Naše dítě:

I. Ověřili jsme účetní závěrku Nadace Naše dítě (dále jen „nadace“) k 31. prosinci 2007 uvedenou na stranách 44–54, ke které jsme

vydali výrok následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace Naše dítě, sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince

2007, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o Nadace Naše dítě

jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost správní rady účetní jednotky za účetní závěrku

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

odpovídá 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 2007 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 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 zodpovědné vedení nadace.

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

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

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

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

významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na strachách 44–54

jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2007. 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 & Advisory, s.r.o., člen koncernu

osvědčení č. 401

zastoupený

Magdalena Souček Irena Liškařová

partner auditor, osvědčení č. 1146

14. března 2008 

Praha, Česká republika
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Rozvaha k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč)

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

A. Dlouhodobý majetek celkem 25 14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 311 1 252

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 311 1 252

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 286 -1 238

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -1 286 -1 238

B. Krátkodobý majetek celkem 63 812 63 721
I. Zásoby celkem 143 579

Materiál na skladě 143 579

II. Pohledávky celkem 70 1 167
Odběratelé – 174

Pohledávky za zaměstnanci 6 16

Daň z příjmů 56 –

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem – 176

Jiné pohledávky 2 64

Dohadné účty aktivní 6 737

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 63 562 61 892
Pokladna 3 12

Účty v bankách 63 559 61 880

IV. Jiná aktiva celkem 37 83
Náklady příštích období 37 83

Aktiva celkem 63 837 63 735

44



PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 
účetního období účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 62 213 62 830
I. Jmění celkem 58 621 58 882

Vlastní jmění 36 146 36 146

Fondy 22 475 22 736

II. Výsledek hospodaření celkem 3 592 3 948
Účet výsledku hospodaření 3 592 3 948

B. Cizí zdroje celkem 1 624 905
I. Rezervy celkem  0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 1 624 899

Dodavatelé 105 98

Zaměstnanci 109 203

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 71 126

Daň z příjmů – 137

Ostatní přímé daně 21 44

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 929 –

Jiné závazky 279 221

Dohadné účty pasivní 110 70

IV. Jiná pasiva celkem 0 6
Výnosy příštích období – 6

Pasiva celkem 63 837 63 735
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Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2007 (v tis. Kč)

Za účetní období celkem 2006
A. NÁKLADY hlavní činnost hospodářská činnost Celkem
I. Spotřebované nákupy celkem 267 0 242

Spotřeba materiálu 242 – 219

Spotřeba energie 25 – 23

II. Služby celkem 3 810 0 2 683
Opravy a udržování 22 – 21

Cestovné 106 – 113

Náklady na reprezentaci 70 – 59

Ostatní služby 3 612 – 2 490

III. Osobní náklady celkem 4 586 0 2 914
Mzdové náklady 3 537 – 2 160

Zákonné sociální pojištění 1 049 – 754

IV. Daně a poplatky celkem 6 0 3
Ostatní daně a poplatky 6 – 3

V. Ostatní náklady celkem 459 0 421
Ostatní pokuty a penále 1 – 4

Kurzové ztráty 67 – 62

Dary 265 – 232

Jiné ostatní náklady 126 – 123

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 102 0 6
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11 – 6

Prodaný materiál 91 – –

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 2 333 0 1 592
Poskytnuté členské příspěvky 2 333 – 1 592

VlIl. Daň z příjmů celkem 0 0 0
Náklady celkem 11 563 0 7 861
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Za účetní období celkem 2006
B. VÝNOSY hlavní činnost hospodářská činnost Celkem
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 663 287

Tržby z prodeje služeb – 663 287

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0
III. Aktivace celkem 0 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 1 028 0 1 069

Úroky 1 015 – 1 012

Kurzové zisky 13 – 53

Jiné ostatní výnosy – – 4

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 445 0 143
Tržby z prodeje materiálu 445 – 143

VI. Přijaté příspěvky celkem 13 563 0 9 999
Přijaté příspěvky (dary) 13 563 – 9 999

VII. Provozní dotace celkem 0 0 0
Výnosy celkem 15 036 663 11 498

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 3 473 663 3 637
Daň z příjmů 29 159 45

D. Výsledek hospodaření po zdanění 3 444 504 3 592
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Příloha k účetní závěrce Nadace Naše dítě k 31. prosinci 2007

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 spolupráce nadace s nimi na

společných záměrech.

Zřizovatel nadace: Ing. Zuzana Baudyšová

Nadační jmění k 31. prosinci 2007 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 v minulých letech dále navýšeno o movité věci nezapisované do nadačního jmění, a to v celkové

výši 42 tis. Kč. 

Ředitelka nadace: Ing. Zuzana Baudyšová

Členové správní rady nadace:

Ing. Marta Ptáčková – předsedkyně

PaedDr. Jaroslava Jalovecká

Do 30. prosince 2007 byla členkou správní rady nadace také Ing. Daniela Sluková, na jejíž místo byl s platností od 1. ledna 2008 zvolen 

Mgr. Martin Chalupský.

Členové dozorčí rady nadace:

JUDr. Vladimír Doležal

Kamil Čermák

JUDr. Miluše Slapničková
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II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Nadace používá pouze takové účetní metody, které jsou v souladu s účetními předpisy stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., v.z.p.p., a českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Způsob zpracování a úschovy účetních záznamů

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

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

archivovány v sídle nadace.

Oceňování a odepisování majetku

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

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

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

příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let
Výpočetní technika 3

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

Pohledávky a závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Ocenění zásob

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

dary) jsou oceněny cenou na základě darovací smlouvy.

Vlastní jmění a fondy

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

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

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v tzv. pevném kurzu, který byl stanoven dle kurzu vyhlášeného

Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni účetního období. K rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. prosinci

vyhlášeným Českou národní bankou. 
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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 ty dary a příspěvky, které jsou poskytnuty za účelem plnění poslání nadace a nejsou účelově určeny třetím osobám;

– rozvahově (prostřednictvím fondů) se účtují ty 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 se účtují ty 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 nehmotný a hmotný majetek

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

Pořizovací cena Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek
Samostatné movité věci a soubory věcí 1 279 – -59 1 220

Darovaný majetek 32 – – 32

Celkem 2007 1 311 – -59 1 252
Celkem 2006 1 295 16 – 1 311

Majetek byl vyřazen z důvodů darování třetí osobě.

Oprávky Počáteční Odpisy ZC vyřazeného Vyřazení Konečný Účetní 
zůstatek majetku zůstatek hodnota

Samostatné movité věci 
a soubory věcí -1 279 – – 59 -1 220 –

Darovaný majetek -7 -11 – – -18 14

Celkem 2007 -1 286 -11 – 59 -1 238 14
Celkem 2006 -1 280 -6 – – -1 286 25
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Nároky na dotace (granty)

V roce 2006 uzavřela nadace smlouvu s Evropskou unií, na jejímž základě bude 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 a v rozvaze byla k 31. prosinci 2006 vykázána na řádku

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu. V roce 2007 nadace další finanční prostředky neobdržela. Po zaúčtování výnosů roku 2007

vyplývajících ze smlouvy proto eviduje pohledávku za Evropskou unií ve výši 176 tis. Kč, která je v příloze vykázána na řádku Pohledávky

ze vztahu k státnímu rozpočtu.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2007 zahrnují zejména úrok z termínovaného vkladu, který byl bankou připsán až v následujícím období.

Přehled o změnách vlastního jmění (v tis. Kč)

Vlastní jmění Fondy Nerozdělené výsledky Celkem
hospodaření

Stav k 31. 12. 2006 36 146 22 475 3 592 62 213
Úbytky – -3 733 -3 592 -7 325

Přírůstky – 3 994 – 3 994

Výsledek hospodaření za běžné období – – 3 948 3 948

Stav k 31. 12. 2007 36 146 22 736 3 948 62 830

Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých úlev a jejich využití (v tis. Kč):

Výnosy zdaňované ostatní: 458

Zdaňované příjmy z reklamy: 663

Nadace uplatnila úlevu ve výši 337 tis. Kč, která byla použita ke krytí nákladů z činností, jež nejsou předmětem daně. Daňová povinnost 

k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2007 je ve výši 188 tis. Kč.

tis. Kč 2007 2006
Zisk před zdaněním  4 136 3 637

Nezdanitelné výnosy -14 578 -11 009

Neodečitatelné náklady 11 563 7 859

Zdanitelný příjem před daňovou úlevou 1 121 487

Daňová úleva -337 -300

Základ daně 784 187
Sazba daně z příjmů 24 % 24 %
Daň z příjmů 188 45

Závazky

K 31. prosinci 2007 a 31. prosinci 2006 měla nadace krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 14 tis. Kč a 4 tis. Kč. Tyto závazky

byly nadací uhrazeny během ledna následujícího roku.
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Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění:

Odvody z mezd za prosinec 2007 a prosinec 2006 splatné k datu výplat mezd za tento měsíc, tj. k 10. lednu 2008 a 10. lednu 2007, jsou

v následující výši:

tis. Kč 2007 2006
celkem za nadaci z toho projekt EU

PSSZ Praha 8 90 34 50

OZP Praha 15 8 6

VZP Praha 21 6 15

FÚ Praha 44 19 21

Celkem 170 67 92

Náklady na služby představují náklady spojené s provozem nadace, přičemž největší část představují náklady na reklamu, propagaci 

a celkové zviditelnění nadace.

Údaje o zaměstnancích (mzdy a odměny s oddělením údajů o členech statutárních orgánů)

2007 2006
Počet zaměstnanců Pořet zaměstnanců

celkem za nadaci z toho projekt EU
Hlavní pracovní poměr 5 – 5

Dohoda o provedení práce 5 3 2

Dohoda o pracovní činnosti 3 2 1

tis. Kč 2007 2006
Mzdy 3 537 1 141 2 160

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 049 233 754

Osobní náklady celkem 4 586 1 374 2 914

Z toho mzdové náklady na jednotlivé projekty dle statutu nadace v roce 2007 a 2006:

tis. Kč 2007 2006
Projekt EU 1 374 –

Stop násilí na dětech – osvěta 360 353

Skládačka – přerozdělování nadačních příspěvků 471 354

Linka právní pomoci 202 183

Individuální žádosti 208 203

Bezpečný internet – celostátní projekt 121 118

Nadační investiční fond 294 275

Zahraniční spolupráce 249 242

Ostatní 1 307 1 186

Celkem 4 586 2 914

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

2007 2006
Rozvahově Nákladově Rozvahově Nákladově

Sdružení Linka bezpečí a mládeže 3 000 – 4 094 –

Granty poskytnuté z prostředků NIF * 442 – 437 –

Nejmilejší koncert dětí z dětských domovů – 180 – 180

Nadační příspěvky v rámci projektu Skládačka   – 1 149 – 1 139

Sbírka na nemocné miminko – – 742 –

Sbírka na ochranu dětí – TOP hotel Praha  11 – – –

Děti Krajníkovy – Argentina 58 – 79 –

Příspěvky těžce postiženým dětem – od ZFP akademie 170 – – –

Příspěvky těžce postiženým dětem – ostatní – – 79 –

Příspěvek dennímu stacionáři AKORD – 300 – –

Příspěvek DD Klánovice – 333 – –

Převod nevyčerpaných fin. prostředků do fondů příštích let 2 – – –

Ostatní příspěvky 50 371 – 273

Celkem 3 733 2 333 5 431 1 592

* Granty poskytnuté z prostředků NIF během roku 2007 činily celkem 476 tis. Kč. Jsou však sníženy o částku 34 tis. Kč, jež byla v roce 2008 vrácena nadaci

zpět ještě před ukončením účetní závěrky roku 2007.

Přehled přijatých darů a výnosů v tis. Kč

2007 2006
Rozvahově Nákladově Rozvahově Nákladově

Přijaté dary účelové  398 – 740 –

Přijato od: Česká finanční a pojišťovací služba – – 50 –

Svaz Vietnamců ČR – – 103 –

Cigler Marani Archit – – 50 –

ZFP akademie 170 – – –

Provident Financial 60 – – –

ATREA 40 – – –

Skanska 50 – – –

p. Kobera Pavel 50 – – –

ostatní 28 – 537 –

Přijaté příspěvky na projekt EU – 755 – –

Přijaté příspěvky ostatní – 11 703 – 9 999

Grant z EU * – 1 105 – –

Výnosy – úroky z NIF – 764 – 758

Výnosy – z hospodářské činnosti – 663 – 287

Výnosy –  ostatní – 709 – 454

Celkem 398 15 699 740 11 498

* Finanční prostředky ve výši 929 tis. Kč nadace již obdržela, zbývající částku 176 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 2007:

V roce 2007 a 2006 byly realizovány veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb. s hrubým výtěžkem 4 511 tis. Kč a 2 005 tis Kč. Součástí

výtěžku byly účelově vázané prostředky ve výši 12 tis. Kč a 660 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 2007 a 2006 byly tyto finanční prostředky nadací uloženy na termínovaném účtu u COMMERZBANK. Termínované vklady byly

splatné 14. ledna 2008 a 29. prosince 2006; úroková sazba z termínovaných vkladů v daném období byla sjednána v rozmezí od 2,05 %

do 2,40 %.

Celkový úrok z termínovaných vkladů byl zaúčtován do výnosů roku 2007 a 2006 v celkové výši 764 tis. Kč a 758 tis. Kč.

V roce 2007 a 2006 bylo rozděleno v souladu s podmínkami ve smlouvě celkem 476 tis. Kč a 437 tis. Kč. Zbývající část byla použita na

správu nadace.

Sestaveno dne 14. března 2008

Ing. Zuzana Baudyšová Ing. Marcela Komárková

statutární orgán účetní jednotky osoba odpovědná za účetní závěrku
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Grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků v rámci projektu SKLÁDAČKA 2007 

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 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 nadačního příspěvku: 

1. Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících

se v obtížné životní situaci, dále prevence před násilím na dětech, předcházení negativním jevům u dětí a mládeže a uvádění Úmluvy

o právech dítěte do života. 

2. Žadatelem o nadační příspěvek musí být právnická osoba. 

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

nelze hradit investiční náklady. 

4. Žadatel předloží spolu se žádostí originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace (v případě obč. sdružení –

potvrzení ministerstva vnitra o evidenci v registru o. s., v případě o.p.s. – výpis z rejstříku příslušného krajského soudu, v případě

církevních subjektů – výpis z rejstříku ministerstva kultury). Tento doklad o registraci nesmí být starší 2 měsíců, tzn., že vydávající

subjekt jej vystavil v době kratší než 2 měsíce před podáním žádosti o nadační příspěvek. 

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

Harmonogram řízení: 

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

možností i dalšími způsoby. 

2. Žadatelé zasílají své žádosti na adresu Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, 181 21, Praha 8. Žádosti se podávají v jednom vyhotovení. 

3. Uzávěrka pro podání žádosti je vždy 30. září kalendářního roku (na žádosti s pozdějším datem podání nebude brán zřetel). 

4. Nadace vede evidenci všech žádostí a provede jejich formální kontrolu. Žádosti, které nesplňují formální náležitost, jsou z dalšího

řízení vyřazeny. 

5. Na nadační příspěvek nadace neexistuje právní nárok. O jeho udělení rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení

poradního sboru nadace. 

6. Ke každé přijaté žádosti se nejdříve vyjádří ředitelka nadace, která je s doporučením či zamítnutím předává poradnímu sboru. 

7. Poradní sbor nadace se seznámí s obsahem žádostí a dle grantových pravidel ji 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. 

GRANTOVÁ PRAVIDLA
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007



9. Takto zamítnuté či schválené žádosti s již přesnou specifikací výše grantu a s určením, na jaký účel musí být tento grant použit, předá

správní rada zpět řediteli nadace. 

10. Nadace vyrozumí nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant písemně všechny žadatele o závěrech správní rady.

Nadace však není povinna sdělovat důvody zamítnutí žádosti. 

11. Se všemi žadateli schválených projektů uzavře nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a zajistí jeho převod dle podmínek

smlouvy. Žadatel se podepsáním smlouvy zavazuje ke spolupráci s Nadací Naše dítě a k souhlasu s kontrolou správnosti čerpání

přidělených prostředků, tzn. k předložení zprávy o projektu v podobě průběžné a závěrečné zprávy (textové i finanční). Náklady

vzniklé před podepsáním smlouvy nemohou být hrazeny. Z grantu nelze hradit investiční náklady. 

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 a zároveň doložit alespoň jeden

příběh konkrétní pomoci z uděleného grantu. 

Žádosti o grant musí splňovat následující kritéria: 

– Vyplněný formulář žádosti s informacemi o žadateli. 

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

– Popis projektu včetně harmonogramu. 

– Náklady projektu (rozpočet). Z grantu nelze hradit investiční náklady. 

– Přesnou specifikaci požadovaného finančního příspěvku a jeho čerpání. 

– Přehled, kam jinam byla zaslána žádost o finanční příspěvek na projekt a v jaké výši. 
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Grantová pravidla Nadace Naše dítě pro poskytování nadačních příspěvků z výnosů z finančních prostředků 

Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2007

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 cílem nadace je

i přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.

Podmínky pro udělení grantu:

1. Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících

se v obtížné životní situaci, dále prevence před násilím na dětech, předcházení negativním jevům u dětí a mládeže a uvádění Úmluvy

o právech dítěte do života. 

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

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

4. Žadatel předloží spolu se žádostí originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace (v případě občanského sdružení –

potvrzení ministerstva vnitra o evidenci v registru o. s., v případě o.p.s. – výpis z rejstříku příslušného krajského soudu, v případě

církevních subjektů – výpis z rejstříku ministerstva kultury). Tento doklad o registraci nesmí být starší 2 měsíců, tzn., že vydávající

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

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

Harmonogram řízení:

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

možností i dalšími způsoby.

2. Žadatelé zasílají své žádosti na adresu Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, 181 21, Praha 8. Žádosti se podávají ve třech vyhotoveních.

3. Uzávěrka pro podání žádosti je vždy 31. března kalendářního roku (na žádosti s pozdějším datem podání nebude brán zřetel).

4. Nadace vede evidenci všech žádostí a provede jejich formální kontrolu. Žádosti, které nesplňují formální náležitost, jsou z dalšího

řízení vyřazeny.

5. Na nadační příspěvek nadace neexistuje právní nárok. O jeho udělení rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení

poradního sboru nadace.

6. Ke každé přijaté žádosti se nejdříve vyjádří ředitelka nadace, která je s doporučením či zamítnutím předává poradnímu sboru, a to

vždy k 30. dubnu kalendářního roku.

7. Poradní sbor nadace se seznámí s obsahem žádostí a dle grantových pravidel ji zhodnotí, projedná a vypracuje své doporučení pro

správní radu. Zjistí-li poradní sbor, že žádost má závažné nedostatky, nedoporučí ji správní radě. Své stanovisko zdůvodní poradní

sbor ve vlastním hodnocení, které předloží správní radě. 

8. Správní rada s konečnou platností schválí nebo zamítne poskytnutí nadačních příspěvků jednotlivým žadatelům.



9. Takto zamítnuté či schválené žádosti s již přesnou specifikací výše grantu a s určením, na jaký účel musí být tento grant použit, předá

správní rada zpět řediteli nadace.

10. Nadace vyrozumí nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant písemně všechny žadatele o závěrech správní rady.

Nadace však není povinna sdělovat důvody zamítnutí žádosti.

11. Se všemi žadateli schválených projektů uzavře nadace smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a zajistí jeho převod dle podmínek

smlouvy. Žadatel se podepsáním smlouvy zavazuje ke spolupráci s Nadací Naše dítě a k souhlasu s kontrolou správnosti čerpání

přidělených prostředků, tzn. k předložení zprávy o projektu v podobě průběžné a závěrečné zprávy (textové i finanční). Náklady

vzniklé před podepsáním smlouvy nemohou být hrazeny.

12. Nadace jako poskytovatel grantu si vyhrazuje právo na průběžnou kontrolu, a nesplní-li příjemce grantu cíl projektu, na který grant

dostal, popř. grant použije v rozporu s účelem stanoveným smlouvou, musí příjemce nadaci finanční prostředky vrátit.

13. Příjemce grantu je povinen předložit vyúčtování Nadaci Naše dítě v termínu uvedeném ve smlouvě.

Žádosti o grant musí splňovat následující kritéria:

– Vyplněný formulář žádosti s informacemi o žadateli. 

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

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

– Popis projektu včetně harmonogramu. 

– Náklady projektu (rozpočet). 

– Přesnou specifikaci požadovaného finančního příspěvku a jeho čerpání. 

– Přehled, kam jinam byla zaslána žádost o finanční příspěvek na projekt a v jaké výši.

V Praze dne 7. září 2000

Schváleno správní radou Nadace Naše dítě dne 7. září 2000.

Aktualizace dne 15. ledna 2007. 
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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 2007 ve všech významných ohledech dodržovala podmínky plynoucí ze Smluv.

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

osvědčení č. 401

zastoupený

Magdalena Souček Irena Liškařová

partner auditor, osvědčení č. 1146

14. března 2008

Praha, Česká republika



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;

tiskárně Glos Semily za bezplatné vytištění;

překladatelskému servisu Skřivánek za bezplatný překlad do angličtiny.
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