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VáÏení pfiátelé,

po roce opût otevíráte v˘roãní zprávu Nadace Na‰e dítû a SdruÏení
Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe. Chceme vám v ní pfiedstavit, co jsme ve
dvanácti mûsících roku 2002 spolu s vámi pro dûti udûlali. Ale nejen to!
Kromû ohlíÏení chceme nasmûrovat ná‰ pohled i dopfiedu, pfiipome-
nout si, kdo jsme a kam kráãíme. Je to pro nás zvlá‰tû dÛleÏité v tomto
roce, kdy v záfií uplyne deset let od zaloÏení Nadace Na‰e dítû a my i vy
se mÛÏeme oprávnûnû ptát: Jak vstoupí nadace do druhého desetiletí
své existence? Co nového pfiinese dûtem? Jaká vize ji bude popohánût
stále vpfied?

Co se nám podafiilo v roce 2002, to je zachyceno na následujících stránkách. Na tomto místû bych ale
chtûla fiíci, Ïe to v‰echno bylo moÏné jen díky pfiíspûvkÛm a finanãní podpofie, kterou dostáváme jak od
na‰ich dlouhodob˘ch partnerÛ, tak i od stovek bezejmenn˘ch dárcÛ. JistûÏe jsme si museli jejich dÛvûru
získat a pfiesvûdãit je, Ïe na‰e poslání pomáhat dûtem v obtíÏn˘ch situacích myslíme váÏnû a Ïe svou práci
dûláme z vnitfiního pfiesvûdãení a srdcem. Pfiesto ale rozhodující je schopnost soucítûní vás v‰ech a va‰e
odhodlání pomoci potfiebn˘m skutkem, za kter˘ vám jménem dûtí i jménem sv˘m upfiímnû dûkujeme. Na
jedné stranû je tûÏké Ïít den co den obklopeni dûtsk˘mi pfiíbûhy pln˘mi trápení. KdyÏ se ale na stranû druhé
setkáváte také s teplou lidskou úãastí a ochotou pomoci, svût se probarví do vlídnûj‰ích odstínÛ a spoleãnû
mÛÏeme zaÏít jedineãn˘ pocit povzná‰ející lidské solidarity. 

Na‰ím dlouholet˘m partnerem je âESK¯ TELECOM, kter˘ umoÏÀuje dûtem bezplatné volání na Linku bez-
peãí. Vyjmenovat by si ale zaslouÏily i spoleãnosti Johnson & Johnson, Siemens, âSA, Transgaz, Stfiedo-
ãeská plynárenská, Volvo Auto Czech, Po‰tovní spofiitelna a fiada dal‰ích vãetnû patronky Nadace Na‰e
dítû Heleny Vondráãkové a patrona SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe Daniela HÛlky, ktefií se hlásí
k aktivní spoluúãasti na ochranû na‰ich dûtí. Dûkujeme Vám!

Nadace Na‰e dítû i Linka bezpeãí, která byla nadací vybudována a uvedena do Ïivota v roce 1994, tu jsou
pfiedev‰ím proto, aby pomáhaly dûtem, které se ocitnou v obtíÏné situaci. Pokud bych mûla shrnout do
jedné vûty, jak se nám to v roce 2002 dafiilo, pak si vypomohu nûkolika ãísly: na Lince bezpeãí jsme pfiijali
733 978 telefonátÛ, na Rodiãovské lince jich bylo 349, Krizové centrum poskytlo 1323 odborn˘ch konzul-
tací, prostfiednictvím grantÛ jsme rozdûlili 287 684 korun, v rámci prvního roku projektu Evropské unie 
Podpora dûtsk˘ch práv jsme pro‰kolili témûfi tisíc uãitelÛ základních ‰kol napfiíã celou âeskou republikou.
Zajímají vás podrobnosti kolem tûchto ãísel? Pak prosím listujte na‰í v˘roãní zprávou a najdete v ní odpovû-
di na va‰e otázky!

Rok 2003, kter˘ je nyní v bûhu, nastartovává nûkteré zmûny, které chceme dokonãit, aby na‰e práce pro dûti
byla úãinnûj‰í a pfiínosnûj‰í. K závûru února jsme ukonãili ãinnost Krizového centra Linky bezpeãí, které
dostalo pfii svém vzniku do vínku pomáhat pfiedev‰ím dûtem t˘ran˘m a zneuÏívan˘m, jeÏ se rozhodnou
vystoupit z anonymity. Bylo jich ale velmi málo, a tak Krizové centrum zaãalo pfieváÏnû pracovat jako normál-
ní souãást sítû psychologick˘ch poraden v âeské republice. Tím nenaplÀovalo své poslání, a proto se Nada-
ce Na‰e dítû a SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe rozhodly jeho ãinnost ukonãit. Vystfiídat by je mûla
novû zfiizovaná linka pro dûti vyhozené z domova a dûti na útûku, která jiÏ velice úspû‰nû funguje napfiíklad
ve Velké Británii a je pomocníkem dûtem, stejnû jako okruhu jejich nejbliÏ‰ích. Zavedení této sluÏby bude
novou cestou k tomu, jak ulehãit situaci dûtem, jeÏ se ocitly v men‰í ãi vût‰í krizi. A to je posláním jak Nada-
ce Na‰e dítû, tak i SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe. Cestou, kterou bychom chtûli kráãet ve druhém
desetiletí existence Nadace Na‰e dítû. Pokud nás na ní budete i nadále doprovázet, budeme velmi rádi.

Ing.  Zuzana Baudy‰ová

Ú V O D N Í  S L O V O  Z A K L A D AT E L K Y  A  ¤ E D I T E L K Y  
N A D A C E  N A · E  D Í T ù  A  P ¤ E D S E D K Y N ù  P ¤ E D S TAV E N S T VA  
S D R U Î E N Í  L I N K A  B E Z P E â Í  D ù T Í  A  M L Á D E Î E  
I N G .  Z U Z A N Y  B A U D Y · O V É
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Nadace Na‰e dítû byla zaloÏena v záfií 1993 jako nezisková organizace, jejímÏ posláním je pomáhat dûtem,
které se nacházejí v krizov˘ch situacích. Hlavním projektem vedoucím k dosaÏení tohoto cíle je Linka bez-
peãí. Nadace Na‰e dítû vytváfií pro provoz této celostátní telefonní linky potfiebné zázemí, aby se na ni
mohly dûti, které se ocitnou ve sloÏité situaci, kdykoliv a odkudkoliv z âeské republiky bezplatnû dovolat.
Mimo tento hlavní projekt nadace financuje a vytváfií zázemí pro nûkolik dal‰ích projektÛ, mezi nûÏ patfií
napfiíklad Rodiãovská linka anebo Krizové centrum. 

Aby nadace mohla dûtem úãinnû pomáhat, usiluje o obecné prosazování dûtsk˘ch práv v âeské republice
v souladu s mezinárodní Úmluvou o právech dítûte, která byla pfiijata Valn˘m shromáÏdûním v New Yorku
v roce 1989. âeská republika je signatáfiem této Úmluvy spoleãnû se 192 dal‰ími státy svûta a je jí vázána
od ledna 1993. Na zv˘‰ení povûdomí o dûtsk˘ch právech u nás a na dodrÏování Úmluvy o právech dítûte
v âeské republice je zamûfien druh˘ velk˘ projekt nadace Podpora dûtsk˘ch práv, kter˘ je realizován ve
spolupráci s Evropskou unií a se spoleãností Johnson & Johnson.

K cílÛm, jejichÏ dosaÏení si nadace dále pfiedsevzala, patfií vytvofiení úãinného systému ochrany dûtí
v âeské republice. Na tomto poli nadace spolupracuje s jin˘mi národními i mezinárodními organizacemi
pÛsobícími v oblasti ochrany dûtí a dûtsk˘ch práv a podporuje v‰echny humanitární projekty, které k vytvá-
fiení systému ochrany dûtí u nás pfiispívají. VyuÏívá pfii tom v˘nosy z té ãásti Nadaãního investiãního fondu,
která jí byla svûfiena ke spravování. Pfierozdûlování tûchto v˘nosÛ patfií k jednomu ze základních úkolÛ
Nadace Na‰e dítû.

V˘roãní zpráva Nadace Na‰e dítû
P R O F I L  N A D A C E  N A · E  D Í T ù
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¤editelka nadace:
Ing. Zuzana Baudy‰ová
zakladatelka Nadace Na‰e dítû a SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
pfiedsedkynû pfiedstavenstva SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe 
ãlenka pfiedstavenstva Evropské federace pro pohfie‰ované a komerãnû zneuÏívané dûti se sídlem v Bruselu
ãlenka Sekce pro práva dítûte Rady vlády âR pro lidská práva
ãestná ãlenka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)

Správní rada nadace:
Ing. Marta Ptáãková
pfiedsedkynû správní rady
tajemnice Plynárenské Unie
od zaloÏení Nadace Na‰e dítû poskytuje nadaci finanãní a ekonomické poradenství

Jarmila Knight
místopfiedsedkynû správní rady
pfiekladatelka a ekonomka
spoluzakladatelka Nadace Na‰e dítû
v souãasné dobû externû spolupracuje v oblasti mezinárodních vztahÛ a grantÛ
ãestná ãlenka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)

MUDr. Zdenûk Ba‰n˘
ãlen správní rady
od roku 1990 fieditel Psychiatrické léãebny v Bohnicích
pfiedseda správní rady nadace Bona
ãlen zastupitelstva hlavního mûsta Prahy – pfiedseda zdravotnického v˘boru
ãlen zastupitelstva Prahy 8
místopfiedseda V˘boru psychiatrické spoleãnosti âLS J. E. Purkynû

Dozorãí rada:
Ing. Daniela Sluková
pfiedsedkynû dozorãí rady
soukromá podnikatelka
majitelka spoleãnosti pro daÀové poradenství

PaedDr. Lenka Kubrichtová
ãlenka dozorãí rady
pedagogick˘ pracovník

Kamil âermák
ãlen dozorãí rady
v˘konn˘ fieditel pro korporátní segment âESK¯ TELECOM, a. s.
ãlen vedení Czech Institute of Directors

Zamûstnanci:
Mgr. Michaela Maxová, zástupkynû fieditelky  
Zuzana Hurychová, manaÏerka nadace (do záfií 2002)
Ladislava Soukupová, manaÏerka nadace (od fiíjna 2002)
Petra Kácovská, tajemnice nadace (do kvûtna 2002)
Anna Îebrová, tajemnice nadace (od bfiezna 2002)
Patrik Bajer, autor internetov˘ch stránek

Patronka nadace:
Helena Vondráãková
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Linka bezpeãí
Linka bezpeãí je hlavním projektem Nadace Na‰e dítû, kter˘ byl nadací vybudován a uveden do provozu
rok po zaloÏení nadace, tj. v záfií 1994. Ve stejném roce nadace zaregistrovala SdruÏení Linka bezpeãí
a mládeÏe, které provozuje celonárodní telefonní Linku bezpeãí. Nadace Na‰e dítû pro její provoz zaji‰Èuje
finanãní prostfiedky.

Na telefonní ãíslo Linky bezpeãí 800 155 555 mohou dûti bezplatnû zavolat kdykoliv a odkudkoliv z celé
âeské republiky a pracovníci Linky bezpeãí jim pomohou s fie‰ením obtíÏn˘ch situací, do kter˘ch se dûti
dostaly a které je trápí. âinnosti Linky bezpeãí a na ni navazujících projektÛ (Rodiãovské linky, Internetové
linky a Krizového centra) je vûnována dal‰í ãást této publikace (str. 21–29). 

Podpora dûtsk˘ch práv
Podpora dûtsk˘ch práv je ‰irok˘m pojmem, pod kter˘ lze zahrnout fiadu aktivit Nadace Na‰e dítû v roce
2002. 

Spadá sem podíl nadace na zvy‰ování povûdomí o dûtsk˘ch právech u nás a o obsahu Úmluvy o právech
dítûte. Na tomto poli navázala nadace na Slabikáfi dûtsk˘ch práv, kter˘ pfiipravila ve spolupráci s akademic-
k˘m malífiem Janem Brychtou a ve stotisícovém nákladu vydala koncem roku 2001. Slabikáfi byl rozeslán
spolu s metodikou, jak mají uãitelé dûtská práva vyuãovat, do v‰ech základních ‰kol v âeské republice
a stal se základem k vyuãování dûtsk˘ch práv u nás.

Na Slabikáfi navázalo v roce 2002 vydání pracovního se‰itu pro Ïáky „Vím, co smím“, kter˘ byl v nákladu
166 000 kusÛ opût rozeslán do v‰ech 4020 základních ‰kol v âeské republice. Vydání tohoto pracovního
se‰itu uÏ bylo souãástí dvouletého projektu nadace nazvaného Podpora dûtsk˘ch práv. Projekt byl zahájen
v dubnu 2002 a byl pfiipraven ve spolupráci s Evropskou unií a spoleãností Johnson & Johnson. Jeho úko-
lem je zv˘‰it obecné povûdomí o dûtsk˘ch právech v âeské republice. Toho chce projekt docílit vydáváním
publikací k danému tématu a sérií odborn˘ch semináfiÛ pro pedagogy, na které navazují besedy s dûtmi
a studenty. V prvním roce projektu (od kvûtna 2002 do dubna 2003) se projekt zamûfiil na dûti na základ-
ních ‰kolách, zatímco ve druhém roce (od kvûtna 2003 do dubna 2004) bude osvûta smûrována na stfie-
do‰kolskou mládeÏ. Více informací o celém projektu najdete ve tfietí ãásti této publikace (str. 31–33).

Rozdûlování prostfiedkÛ z v˘nosu Nadaãního investiãního fondu
Jedním z cílÛ Nadace Na‰e dítû je podpora humanitárních projektÛ, které pfiispívají k vytvofiení úãinného
systému ochrany dûtí v âeské republice. ZpÛsob, jak mÛÏe nadace tuto podporu konkrétnû vyjádfiit, je
udûlování grantÛ projektÛm, které souvisejí s ochranou dûtí, s prevencí pfied násilím na dûtech, s prevencí
negativních jevÛ u dûtí a mládeÏe ãi s uvádûním jednotliv˘ch ãlánkÛ mezinárodní Úmluvy o právech dítûte
do Ïivota. Podmínkou pro udûlení grantu je realizace projektu v prÛbûhu jednoho roku s tím, Ïe Ïadatelem
o grant musí b˘t právnická osoba. Finanãním zdrojem pro poskytnutí grantu jsou v˘nosy, které nadace
získá ze jmûní, jeÏ jí bylo svûfieno jako souãást Nadaãního investiãního fondu (NIF).

V 31. 12. 2002 mûla Nadace Na‰e dítû na svém úãtu uloÏeny prostfiedky NIF ve v˘‰i 18 789 000 korun.
Roãní v˘nosy k pfierozdûlení v roce 2002 pfiedstavovaly 287 684 korun. Do grantového fiízení se pfiihlásilo
41 projektÛ obãansk˘ch sdruÏení, humanitárních organizací, církví a obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.
Uspûlo deset z nich a na jejich projekty rozdûlila správní rada Nadace Na‰e dítû v˘‰e uvedenou ãástku.
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Pfiehled projektÛ, kter˘m pfiidûlila Nadace Na‰e dítû prostfiedky 
z v˘nosu Nadaãního investiãního fondu v roce 2002

Pfiedkládající organizace Název projektu V˘‰e grantu v Kã
Pomocné tlapky Pes asistent a canisterapeutické sluÏby 16 000
Diecézní charita Brno Domov pro matky v tísni 15 000
SdruÏení dobroãinn˘ch aktivit Individuální preventivní program Pût P 30 000
PONTIS ·umperk o. p. s. Pomoc dûtem v Domû pro matky s dûtmi 21 684
SPONDEA, o. p. s. Centrum pro t˘rané, zneuÏívané a ohroÏené dûti 30 000
Obãanské sdruÏení pûstounsk˘ch rodin DÛm na pÛli cesty 40 000
Obãanské sdruÏení ACORUS Psychosociální centrum - specifické programy pro dûti 100 000
Charita Zlín Videotrénink na pomoc Ïenám s dûtmi v tísni dar - kamera
Obãanské sdruÏení Kolpingova rodina Kolpinguv dÛm - azyl pro matky s dûtmi 25 000
Obãanské sdruÏení JAN Krizová intervence v rómsk˘ch rodinách 10 000
Celkem 287 684

(Grantová pravidla Nadace Na‰e dítû pro poskytování pfiíspûvkÛ z NIF najdete ve finanãní ãásti v˘roãní zprávy Nadace

Na‰e dítû na str. 39.)

Vzdûlávací a osvûtové programy
V zájmu ochrany dûtí a zv˘‰ení povûdomí o dûtsk˘ch právech v âeské republice pofiádá Nadace Na‰e dítû
kaÏdoroãnû kampaÀ, kterou oslovuje vefiejnost a upozorÀuje ji na problémy, jeÏ dûti trápí. V srpnu 2002 se
v rámci této kampanû objevily pfied prodejnami Interspar, Globus a Tesco v celé âR plakáty s motivem
kamenÛ a sloganem „Ulehãujeme dûtsk˘m srdcím“, které upozorÀovaly na projekty Nadace Na‰e dítû, jeÏ
mají za cíl pomáhat dûtem v tísni. Inzeráty se stejn˘m motivem vy‰ly i v fiadû periodik a doprovodn˘ spot
vysílaly televize Nova a Prima.
Osvûtovou funkci plnily i letáãky vydávané v roce 2002, které byly distribuovány pfii v‰ech akcích pofiáda-
n˘ch nadací, na odborn˘ch semináfiích s pedagogy v rámci projektu Podpora dûtsk˘ch práv i pfii následují-
cích besedách s dûtmi.
Vydané letáãky obsahovaly informace o dûtsk˘ch právech, sexuálním zneuÏívání dûtí, jejich t˘rání, ‰ikanû
a rasismu. Nûkteré byly spoleãné pro dûti i dospûlé, jiné byly zpracovány samostatnû pro dûti a samostat-
nû pro dospûlé. V‰echny vy‰ly v nákladu 10 000 kusÛ.

Vyfiizování individuálních Ïádostí a pomoc dûtem v dûtsk˘ch domovech
Nadace Na‰e dítû dostává kaÏdoroãnû fiadu Ïádostí o finanãní pomoc také od jednotlivcÛ a zafiízení na
ochranu dûtí. Pokud odpovídají jejímu zamûfiení a poslání, tedy jde-li o pomoc dûtem, jeÏ se z nûjak˘ch
dÛvodÛ ocitly v tíÏivé ãi krizové situaci, snaÏí se jim vyjít vstfiíc dle naléhavosti Ïádosti a sv˘ch finanãních
moÏností. V roce 2002 rozdûlila tímto zpÛsobem ãástku cca 85 000 korun, kterou poskytla napfi. na dovy-
bavení elektrického vozíku pro dvanáctiletého tûÏce zdravotnû postiÏeného chlapce, doplatek na elektro-
mechanick˘ vozík pro devatenáctiletou zdravotnû postiÏenou dívku a t˘denní prázdninov˘ pobyt sedmi dûtí
ze Soukromého dûtského domova Markéta v kempu v Mû‰icích na Táborsku. 

Pfiehled finanãních darÛ v roce 2002

Îadatel Úãel, na kter˘ byla ãástka vynaloÏena V˘‰e pfiíspûvku v Kã
Soukrom˘ dûtsk˘ domov  Markéta letní rekreace pro dûti 15 000

ze Soukromého dûtského domova Markéta
Dûtsk˘ domov Domino pfiíspûvek na spoleãenské obleãení 10 000

pro koncertní vystoupení dua 
sourozencÛ Barto‰ov˘ch (operní zpûv)

Dita Barochová pfiíspûvek na invalidní vozík 5 000 
Pavel Bíba pfiíspûvek na gelovou baterii 5 000

do elektrického invalidního vozíku
Federace dûtsk˘ch domovÛ pfiehlídka umûleck˘ch aktivit dûtí z dûtsk˘ch  50 000

domovÛ nazvaná „MÛj nejmilej‰í koncert“
Celkem 85 000

8
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Dûti z dûtsk˘ch domovÛ patfií bezesporu do skupiny dûtí nalézajících se v obtíÏné Ïivotní situaci, jimÏ se
snaÏí Nadace Na‰e dítû tuto situaci usnadnit a pomáhat jim. 

S nûkter˘mi dûtsk˘mi domovy, jako jsou Dûtsk˘ domov Domino v Plzni, Dûtsk˘ domov Vrbno pod Pradû-
dem, Dûtsk˘ domov v Dolních Poãernicích a V˘chovn˘ ústav B˘chory, spolupracuje nadace jiÏ fiadu let. 
Napfiíklad svûfienci dûtského domova Domino - duo sourozencÛ Barto‰ov˘ch spolu s pûveck˘m sborem
domova - pravidelnû zpestfiují spoleãenské akce, které nadace pofiádá pro své sponzory. V záfií 2002 
u pfiíleÏitosti oslavy 9. narozenin Nadace Na‰e dítû zazpívali sourozenci Barto‰ovi nádherné operní árie
a prokázali tím svÛj jedineãn˘ hudební talent.

¤adû dûtsk˘ch domovÛ pomohla nadace jednorázov˘m finanãním pfiíspûvkem napfiíklad na zájmovou ãin-
nost, sportovní turnaje, jarní tábory, prázdninové pobyty, vybavení dûtsk˘ch domovÛ nábytkem, poãítaãi ãi
videopfiehrávaãem. 

Nadace Na‰e dítû se také kaÏdoroãnû podílí na uspofiádání pfiehlídky umûleck˘ch aktivit dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ nazvané Nejmilej‰í koncert. Spolupracuje pfii tom s Federací dûtsk˘ch domovÛ âR a s Nadací
Terezy Maxové. V roce 2002 se pfiehlídka konala koncem kvûtna v Mladé Boleslavi a pfiedstavily se na ní
talentované dûti rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin s taneãními, hudebními a recitaãními vystoupeními.

Také spolupráce nadace s Fondem ohroÏen˘ch dûtí, kter˘ je zamûfien na náhradní rodinnou péãi, má dlou-
hodob˘ charakter. Pûstounsk˘m rodinám byly v minul˘ch letech pfiedány vyfiazené PC, dûti v tûchto rodi-
nách dostávají od nadace pfiíleÏitostnû drobné dárky.

Pomoc lidem postiÏen˘m záplavami
Letní záplavy v roce 2002 postihly sv˘m rozsahem témûfi celou âeskou republiku a zanechaly za sebou
zkázu a desetitisíce postiÏen˘ch lidí a rodin vãetnû dûtí. VÛãi tomuto ne‰tûstí nemohla zÛstat Nadace Na‰e
dítû lhostejná a pomohla postiÏen˘m v obci Hofiín na Mûlnicku. Nejprve v záfií 2002 pfiedala deseti rodinám
s dûtmi ãástku 500 000 korun (souãástí daru byla i pomoc patronky Nadace Na‰e dítû paní Heleny Vond-
ráãkové ve v˘‰i 50 000 korun a podpora spoleãnosti Rothel ve stejné v˘‰i). V listopadu 2002 vûnovala
nadace rodinám v obci Hofiín dal‰ích cca 40 000 korun, které získala od nûmeckého fanklubu Karla Gotta.

Na pomoc dûtem v zaplaven˘ch oblastech zorganizovala nadace v polovinû fiíjna 2002 aukci obrázkÛ
malovan˘ch dûtmi, která se konala v rámci akce „Dûti dûtem“ v paláci knih Luxor v Praze. Zde byly po
dobu dvou mûsícÛ nainstalovány kasiãky, kam mohli náv‰tûvníci vhazovat své pfiíspûvky, které pak byly
pouÏity ve prospûch dûtí ze zaplaven˘ch oblastí. Získaná ãástka ãinila 4 377 korun.

Zuzana Baudy‰ová pfiedává
finanãní dar nejvíce
postiÏen˘m rodinám v Hofiínû
(vlevo)

Nejmilej‰í koncert dûtí
z dûtsk˘ch domovÛ je jiÏ
tradiãnû pofiádán za podpory
Nadace Na‰e dítû (vpravo)

Fanklub Karla Gotta vûnoval
prostfiednictvím Nadace Na‰e
dítû 40 000 korun rodinám
postiÏen˘m povodnûmi v obci
Hofiín
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Náv‰tûva britské velvyslankynû na Lince bezpeãí
Koncem dubna 2002 si velvyslankynû Velké Británie Anne Pringle prohlédla prostory Linky bezpeãí. Projevi-
la pfii tom v˘razn˘ zájem o ãinnost této celostátní linky a o problematiku ochrany dûtí. Pfiislíbila nadaci svou
podporu po dobu svého pÛsobení v âeské republice.

Koncert na britském velvyslanectví 
21. kvûtna 2002 se na britském velvyslanectví v âR konal koncert pro sponzory, partnery a mecená‰e
Nadace Na‰e dítû. Velvyslankynû Velké Británie v âR Anne Pringle tím navázala na tradici tûchto koncertÛ,
které se ve spolupráci s nadací konají jiÏ od roku 1996. Bûhem veãera, kter˘ byl zakonãen malou recepcí
v zahradách pod PraÏsk˘m hradem, vystoupila patronka Nadace Na‰e dítû Helena Vondráãková, skladatel
a klavírista Petr Malásek a vítûz soutûÏe Talent roku – mlad˘ fagotista Václav Voná‰ek, kter˘ získal stipen-
dium ve Velké Británii. 

Náv‰tûva britské
velvyslankynû Anne Pringle 
na Lince bezpeãí a v Nadaci
Na‰e dítû 

Velvyslankynû Anne Pringle
vítá na britské ambasádû
hosty charitativního koncertu
nadace (vlevo)

Generální fieditel spoleãnosti
âesk˘ cement Ludûk Bogdan
pfiedává ‰ek do rukou Zuzany
Baudy‰ové (vpravo)

Helena Vondráãková je
dlouholetou patronkou
Nadace Na‰e dítû



Udûlení Ceny dûtského bezpeãí
Cenu dûtského bezpeãí udílí Nadace Na‰e dítû osobnostem, které se profesnû vûnovaly ochranû dûtí
a dosáhly v této oblasti mimofiádn˘ch v˘sledkÛ. V roce 2002 pfievzali tuto cenu:

Mgr. Eva Dvofiáková, fieditelka Dûtského domova Domino, která od roku 1995 pracuje na projektech
Rodinné bydlení a Ochranné bydlení pro dûti s nafiízenou ústavní v˘chovou a která dbá pfii v˘chovû sv˘ch
svûfiencÛ na rozvoj individuálního talentu dítûte;
PhDr. Vûra Mi‰urcová, CSc., zakládající ãlenka a od roku 1991 pfiedsedkyni âeské sekce Defence Children
International, jejímÏ úkolem je uvádût do Ïivota Úmluvu o právech dítûte a sledovat její plnûní v âR. Cel˘
svÛj profesní Ïivot nezi‰tnû pracovala pro ochranu dítûte a dûtsk˘ch práv;
PhDr. Marie Formáãková, která v roli ‰éfredaktorky Vlasty pomáhala zvefiejÀovat osudy a fotografie opu‰tû-
n˘ch dûtí, pro nûÏ se hledali náhradní rodiãe, a témata t˘kající se ochrany dûtí a dûtsk˘ch práv. 

Ocenûní namalovaná Ivou Hüttnerovou vãetnû ceny vyrobené spoleãností Bohemian Jewellery pfievzali v‰ich-
ni tfii laureáti na slavnostním veãeru uspofiádaném k 9. v˘roãí zaloÏení Nadace Na‰e dítû koncem záfií 2002. 

Slavnostní veãer u pfiíleÏitosti narozenin Nadace Na‰e dítû a Linky bezpeãí 
25. záfií 2002 pozvala Nadace Na‰e dítû své sponzory a partnery do praÏského Top hotelu na slavnostní
veãer, na nûmÏ oslavila své 9. narozeniny a zároveÀ i 8. narozeniny Linky bezpeãí. Veãer probûhl pod zá‰ti-
tou ministrynû ‰kolství a tûlov˘chovy âR Petry Buzkové a zúãastnilo se ho mnoho v˘znamn˘ch hostÛ vãet-
nû velvyslankynû Velké Británie Anne Pringle. 
¤editelka nadace Ing. Zuzana Baudy‰ová vyuÏila veãera k podûkování v‰em sponzorÛm, ktefií umoÏÀují
nadaci pomáhat dûtem. Patfií mezi nû i zástupci âeského Telecomu, âSA, Sazky a spoleãnosti Fujitsu 
Siemens Computers, ktefií bûhem veãera pfiedali nadaci své finanãní a hmotné dary. Souãástí veãera bylo
také udílení Cen dûtského bezpeãí, které pfievzaly tfii osobnosti, jeÏ se na základû rozhodnutí správní rady
nadace mimofiádnû zaslouÏily o ochranu dûtí a mládeÏe u nás. 
PrÛvodkyní programem byla Martina Kociánová, moderátorka televize Prima (televize Prima je od roku
2002 mediálním partnerem nadace). Pfiítomné potû‰ila sv˘m vystoupením také Helena Vondráãková,
patronka Nadace Na‰e dítû, a Daniel HÛlka, kter˘ je patronem Linky bezpeãí.
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Ing. Vladan Crha z âESKÉHO
TELECOMU (vpravo nahofie)
a vedoucí palubních prÛvodãí
âSA Michal Krejãí (vpravo
dole) pfiedávají nadaci ‰eky
s finanãním pfiíspûvkem

PhDr. Vûra Mi‰urcová (vlevo
nahofie) a Mgr. Eva Dvofiáková
(vlevo dole) pfiebírají Cenu
dûtského bezpeãí



¤editelka Nadace Na‰e dítû Ing. Zuzana Baudy‰ová je ãlenkou pfiedstavenstva Evropské Federace pro
pohfie‰ované a komerãnû zneuÏívané dûti (European Federation for Missing and Sexually Exploited Children)
v Bruselu. V prÛbûhu roku 2002 pokraãovaly její aktivity pravidelnou úãastí na zasedáních pfiedstavenstva,
kde se projednávaly otázky úzké spolupráce ãlensk˘ch zemí EU a ãekatelsk˘ch zemí pfii dohledávání
pohfie‰ovan˘ch dûtí v rámci celé Evropy, prevence komerãního zneuÏívání dûtí a moÏnosti sjednocení legis-
lativy a metod spolupráce jednotliv˘ch zemí. 

Z titulu ãestného ãlenství v prestiÏní britské organizaci na ochranu dûtí NSPCC (National Sociaty for the
Prevention of Cruelty to Childern) se Ing. Zuzana Baudy‰ová a místopfiedsedkynû správní rady Nadace
Na‰e dítû Jarmila Knight zúãastnily v fiíjnu 2002 v˘roãního zasedání NSPCC v Lond˘nû, kde se seznámily
s nov˘mi projekty této instituce a s nov˘mi smûry koncepce ochrany dûtí ve Velké Británii. Nav‰tívily zde
také pracovi‰tû Missing Persons Helpline, jehoÏ dÛleÏit˘m ãlánkem je celostátní bezplatná linka pro pohfie-
‰ované dûti a mládeÏ Message Home. Zde získaly základní informace o sluÏbách této linky pro pohfie‰ova-
né dûti a mládeÏ, jejíÏ zavedení v âeské republice nadace plánuje na rok 2003.

V fiíjnu 2002 se fieditelka Nadace Na‰e dítû Ing. Zuzana Baudy‰ová zúãastnila mezinárodní konference 
na podporu obûtí trestních ãinÛ a domácího násilí v Irsku, kterou pofiádala mezinárodní organizace Victim
Support za podpory programu Evropské unie Phare. Cílem konference bylo sjednocení politiky vÛãi obûtem
trestních ãinÛ a obûtem domácího násilí vãetnû dûtí v rámci zemí EU, ale i neãlensk˘ch zemí Evropy. Závûry
konference pak byly vyuÏity pfii jednání V˘boru pro práva dítûte a pfii dal‰ích jednáních t˘kajících se ochrany
dûtí v âeské republice.

M E Z I N Á R O D N Í  A K T I V I T Y  N A D A C E  N A · E  D Í T ù  V  R O C E  2 0 0 2
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Sbírka âSA dûtem probíhá
úspû‰nû na palubách letadel
âSA jiÏ fiadu let (vlevo)

Prodej ãerven˘ch klaunsk˘ch
nosÛ pfiinesl nadaci v roce
2002 v˘tûÏek témûfi pÛl
milionu korun (vpravo)

Ing. Milan Koza ze spoleãnosti
Volvo pfiedává finanãní dar
Nadaci Na‰e dítû

Zuzana Baudy‰ová (ve druhé
fiadû vpravo) spolu se zástupci
Národni linky pro pohfie‰ované
osoby Velké Británie 
a zástupci European 
Federation for Missing and
Sexually Exploited Children 
na setkání v Lond˘nû 
v fiíjnu 2002
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Nadace Na‰e dítû financuje své aktivity konané ve prospûch dûtí, které se ocitnou ve sloÏité Ïivotní situaci,
pfiedev‰ím ze sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ. Více neÏ 60 % tûchto pfiíspûvkÛ pochází od spoleãností, z nichÏ
mnohé jsou partnery nadace jiÏ fiadu let a vystupují v roli jejích generálních ãi hlavních sponzorÛ (viz str. 16,
kde najdete seznam sponzorÛ). Za zmínku stojí ale i témûfi 30 % pfiíspûvkÛ, které získává nadace anonym-
nû od stovek neznám˘ch obãanÛ.

Finanãní a hmotné dary
Nûkteré pfiíspûvky mají podobu ‰eku, kter˘ pfiedávají sponzofii nadaci pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech (napfiíklad
pfii oslavû 9. v˘roãí zaloÏení Nadace Na‰e dítû a 8. v˘roãí zahájení provozu Linky bezpeãí v polovinû záfií
2002 pfiedali ‰ek do rukou fieditelky nadace Ing. Zuzany Baudy‰ové zástupci spoleãností âesk˘ Telecom,
âSA a Sazka), jiné mají podobu vûcného daru. Napfiíklad spoleãnost Fujitsu Siemens Computers vûnovala
nadaci pfii stejné pfiíleÏitosti laptop v hodnotû 60 000 korun. Dlouhodob˘m partnerem a podporovatelem
nadace jsou i spoleãnosti Bohemia Sekt, Karlovarské minerální vody, Cukrárna Marcipánka ãi Kvûtináfiství
Klime‰ov˘ch, které dodávají své v˘robky na rÛzné akce nadace a Linky bezpeãí. Existuje ale i fiada dal‰ích
sponzorÛ (SâE, Stfiedoãeská plynárenská, PraÏská plynárenská atd.), ktefií velkoryse a skromnû pfiispívají
na projekty Nadace Na‰e dítû.

Akce partnerÛ konané ve prospûch Nadace Na‰e dítû
Finanãní pfiíspûvky získává nadace od sv˘ch stál˘ch sponzorÛ také tím zpÛsobem, Ïe tito její partnefii pofiá-
dají rÛzné akce, jejichÏ v˘tûÏek je vûnován nadaci. Nûkteré z tûchto projektÛ, které byly realizovány v roce
2002, vám nyní pfiedstavíme.

âSA dûtem
T̆ m palubních prÛvodãích na palubách letadel této spoleãnosti upozorÀuje jiÏ nûkolik let cestující na moÏ-
nost vloÏit bankovky nebo mince (ãeské koruny, eura a volnû smûnitelné mûny) do obálek nacházejících se
v kapsách jejich sedadel. V˘nos této sbírky za rok 2002, kter˘ putoval na konto Nadace Na‰e dítû, pfied-
stavoval 378 267 korun.  

Volvo dûtem
Nûkolikaletá spolupráce mezi spoleãností Volvo Auto Czech a Nadací Na‰e dítû pokraãovala i v roce 2002.
Z kaÏdého prodaného vozu Volvo v âeské republice pfiispívá spoleãnost nadaci ãástkou 500 korun. âást-
ka, která pfiipadla nadaci za prodeje uskuteãnûné v roce 2002, dosáhla v˘‰e 405 000 korun. 

Prodej klaunsk˘ch nosÛ
KampaÀ Den ãerven˘ch nosÛ uspofiádala britská letecká spoleãnost British Airways ve prospûch Nadace
Na‰e dítû opakovanû v letech 1998 a 1999. âervené klaunské nosy se v‰ak prodávaly na fiadû míst âeské
republiky i v letech následujících. V˘tûÏek z jejich prodeje v roce 2002, kter˘ putoval na úãet nadace, pfied-
stavoval ãástku 568 000 korun.

Sbírky konané ve prospûch Nadace Na‰e dítû
Vánoãní sbírka Po‰tovní spofiitelny

Po‰tovní spofiitelna, která je souãástí âSOB, spolupracuje s Nadací Na‰e dítû jiÏ fiadu let. Pfii rozesílání
v˘pisÛ z úãtÛ koncem roku umoÏÀuje nadaci oslovit její klienty formou dopisu a uspofiádat mezi nimi vánoã-
ní sbírku. Tato celostátní vánoãní sbírka uskuteãnûná mezi klienty Po‰tovní spofiitelny v roce 2002 umoÏnila
shromáÏdit finanãní prostfiedky, které pfiesáhly hranici 3 milionÛ korun.

Kasiãky v prodejnách spoleãnosti Citroen
Spoleãnost Citroen âR se rozhodla podpofiit aktivity Nadace Na‰e dítû v roce 2002 tím, Ïe umístila kasiãky
na 43 sv˘ch prodejních místech, kde bylo bûhem kvûtna a ãervna vybráno od klientÛ této spoleãnosti
kolem 30 000 korun.

Finanãní dar pilotÛ âSA
V listopadu 2002 vybrali mezi sebou piloti âSA létající na strojích Boeing pfii doletné letky Boeing ãástku
pfievy‰ující 5000 korun, kterou vûnovali ve prospûch Nadace Na‰e dítû.

Vefiejná sbírka na premiéfie filmu Harry Potter II
Na premiéfie filmu Harry Potter II v prosinci 2002 v Praze se uskuteãnila finanãní sbírka pod zá‰titou fieditele
spoleãnosti Volvo Desmonda Mullana a jeho choti. V˘tûÏek sbírky ve v˘‰i 21 000 korun putoval na konto
nadace.

S P O L U P R Á C E  S E  S P O N Z O R Y
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Pfiedstavení hlavních sponzorÛ

âESK¯ TELECOM je nejvût‰ím poskytovatelem telekomunikaãních sluÏeb v âeské republice a zároveÀ
také nepfiehlédnutelnou souãástí Ïivota ãeské spoleãnosti. SnaÏíme se b˘t dynamickou, pfiátelskou a pfie-
dev‰ím komunikující spoleãností, která se aktivnû hlásí ke spoluúãasti na sociálním a celospoleãenském
dûní. A nejedná se pouze o klasické sponzorské aktivity v oblasti sportu a kultury, ale také o podporu fiady
humanitárních a charitativních projektÛ. A právû takov˘m projektem, k nûmuÏ se hrdû hlásíme a kter˘ patfií
k na‰im nejv˘znamnûj‰ím, je partnerství âESKÉHO TELECOMU s Linkou bezpeãí Nadace Na‰e dítû.  
Skvûlá my‰lenka zfiídit linku pro dûti a mládeÏ v krizov˘ch Ïivotních situacích vznikla jiÏ pfied osmi lety. My
jsme rádi, Ïe se na âESK¯ TELECOM obrátila Nadace Na‰e dítû s dÛvûrou a Ïe jsme po cel˘ch osm let
mohli b˘t souãástí ve‰ker˘ch aktivit Linky bezpeãí, aÈ uÏ se jednalo o tvorbu kampaní nebo spoleãn˘ch
osvûtov˘ch aktivit. 
Linka bezpeãí stále nabízí pomoc dûtem a mládeÏi, jeÏ ji potfiebují a které se nemohou samy bránit. Její
aktivity v‰ak zasahují mnohem dále. Apeluje na rodiãe, aby nemûli strach z toho, Ïe jejich dûti na Linku
bezpeãí volají. Obrací pozornost nás dospûl˘ch na to, Ïe i dûti mají svá práva, která bychom mûli respekto-
vat, dodrÏovat, ale hlavnû chránit. 
Spoleãnost âESK¯ TELECOM povaÏuje Linku bezpeãí za v˘znamn˘ nástroj, kter˘m chce ve spolupráci
s Nadací Na‰e dítû pomáhat dûtem, trpícím vût‰inou moÏná jen kvÛli lhostejnosti ãi nev‰ímavosti svého
okolí. V‰ichni pracovníci Linky bezpeãí mají za tuto pomoc, kterou dûtem poskytují, ná‰ nesmírn˘ obdiv. 
Nadaci Na‰e dítû v ãele s paní fieditelkou Ing. Zuzanou Baudy‰ovou bychom chtûli podûkovat za pfiínosnou
spolupráci a jsme velice rádi, Ïe v ní mÛÏeme pokraãovat.  

PhDr. Milan Smutn˘
v˘konn˘ fieditel marketingové a korporátní komunikace
âESK¯ TELECOM, a. s.

âESK¯ TELECOM umoÏÀuje
dûtem bezplatné volání 
na Linku bezpeãí. 
Na fotografii je Jana Biens
(vlevo) z âESKÉHO
TELECOMU v rozhovoru
s vedoucím Linky bezpeãí
Petrem Hanu‰em (vpravo)
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Ohlédnu-li se dnes zpût na dobu, kdy Linka bezpeãí vÛbec nefungovala, zdá se mi pfiímo neuvûfiitelné, Ïe
dûti, ktefií dnes volají - 24 hodin dennû, 365 dnÛ v roce - nevûdûly, jak najít cestu. A pr˘ staãí tak málo –
otevfiít srdce a umût naslouchat. Bez práce dobrovolníkÛ Nadace Na‰e dítû bychom pravdûpodobnû ani
nemûli ponûtí o tom, jak velké utrpení mÛÏe nûkdy skr˘vat navenek bezstarostn˘ dûtsk˘ svût. My ve spo-
leãnosti Transgas bereme za svou povinnost pomoci a b˘t na blízku dûtem, odkázan˘m v nûkter˘ch Ïivot-
ních situacích na radu a pomoc druh˘ch. Pomáhat jim, aby Ïily pokud moÏno stejnû kvalitní Ïivot jako jejich
vrstevníci. To je dÛvod, proã jsme i v roce 2002 podpofiili projekt kouzelného sluchátka pro dûti a fie‰ení
jejich trápení, obav, strachu a ãasto i bezmocnosti.
·tûstí je pr˘ nemûfiitelné, tak tedy aspoÀ díky za miliony dûtsk˘ch úsmûvÛ, díky za moÏnost podpofiit profe-
sionálnû pfiíkladnou práci.

Ing. Alena Vitásková
generální fieditelka 
Transgas, a. s.

Podnikatelská filosofie spoleãnosti Siemens po více neÏ 150 let její úspû‰né existence spojuje úsilí o vysok˘
technologick˘ standard s úsilím o co nejlep‰í servis zákazníkovi a co nejvût‰í rozvoj celé spoleãnosti ve více
neÏ 150 zemích svûta, v nichÏ firma Siemens pÛsobí.
I v âeské republice se chceme stát dobr˘m podnikov˘m obãanem – Corporate Citizen. Proto rozsáhle
podporujeme nejrÛznûj‰í v˘zkumné, vzdûlávací a kulturní projekty. Na‰e spoleãnost podporuje zamûstna-
nost, vzdûlání a aktivnû se úãastní na humanitárních projektech. Spolupráce s institucemi, které pomáhají
dûtem, mladist˘m a lidem se zdravotním postiÏením ãi Ïivotními problémy, tak tvofií samozfiejmou a nedíl-
nou souãást na‰í ãinnosti. Dlouhodobé partnerství s Nadací Na‰e dítû, V˘borem dobré vÛle, Jedliãkov˘m
ústavem, nadací âlovûk v tísni a nadací Pangea je jen jasn˘m dÛkazem toho, jak jsou nám my‰lenky a cíle
tûchto institucí velmi blízké.

Ing. Pavel Kafka
generální fieditel Siemens s.r.o.
a reprezentant Siemens v âeské republice

Ernst & Young patfií v celosvûtovém mûfiítku mezi nejv˘znamnûj‰í organizace poskytující odborné poraden-
ské sluÏby. Dobfie známe podnikatelské problémy, s nimiÏ se vrcholov˘ management podnikÛ v nejrÛznûj-
‰ích ãástech svûta pot˘ká. Rozsáhlé odborné znalosti a zku‰enosti s fiadou ekonomick˘ch odvûtví nám
umoÏÀují poskytovat ‰iroké spektrum poradensk˘ch sluÏeb, díky nimÏ mohou na‰i klienti kdekoli na svûtû
roz‰ifiovat svou podnikatelskou ãinnost, zlep‰ovat hospodáfiské v˘sledky i efektivnû fiídit rizika.
Ve v‰ech zemích, v nichÏ mezinárodní poradenská síÈ Ernst & Young pÛsobí, jiÏ tradiãnû vûnujeme znaãnou
pozornost charitativní ãinnosti. Chtûli bychom, aby svût, ve kterém Ïijeme, byl pfiívûtivûj‰ím místem pro nás
pro v‰echny. Jsme rádi, Ïe mÛÏeme podpofiit Nadaci Na‰e dítû v její snaze o vytvofiení úãinného systému
ochrany dûtí v âeské republice.

Dirk Kroonen
Country Managing Partner
Ernst & Young



Partner Nadace Na‰e dítû:
âESK¯ TELECOM, a.  s.

Generální sponzofii:
âSA, a. s.
Fujitsu Siemens Computers, s. r. o.
Johnson & Johnson, spol. s r. o.
Po‰tovní spofiitelna âSOB, a. s.
SAZKA, a. s.
Siemens komunikaãní systémy, s. r. o., 
Divize ICN
Stfiedoãeská energetická, a. s.
Transgas, a. s.
Volvo Auto Czech, s. r. o.

Hlavní sponzofii:
ABN AMRO Bank, N.V.
Atelier Spektrum
BigBoard, s. r. o.
B.I.G. Prague, s. r. o.
Bohemia Sekt, âeskomoravská vinafiská, 
a. s.
CAC LEASING, a. s.
Citibank, a. s.
âeskomoravsk˘ cement, a. s., nástupnická spoleãnost 
âeskoslovenská obchodní banka, a. s.
Durabo – Iva Vodáková
ERNST & YOUNG AUDIT, s. r. o.
EUREST, spol. s r. o.
Big Board Group
MOSER, a. s.
NEWTON I.T., s. r. o.
OCT International, s. r. o.
Philip Morris âR, a. s.
PraÏská energetika, a. s.
PraÏská plynárenská, a. s.
PraÏská teplárenská, a. s.
Procter & Gamble – Rakona, a. s.
Shell Czech Republic, a. s.
Siemens, s. r. o.
Stfiedoãeská plynárenská, a. s.
TELE DATA SYSTÉM, spol. s. r. o.

Ostatní sponzofii:
AB AUTO Brno, spol. s r. o.
ALBI, v. o. s.
Allianz poji‰Èovna, a. s.
Allied Domecq, s. r. o.
ALLPHOTO
ALWIL Trade, spol. s r. o.
Anthea, s. r. o. 
Arthur Andersen âeská republika, k. s. AstraZeneca
Czech Republic, s. r. o.
AUTO ADAM, a. s.

AUTO HASE, spol. s r. o.
Autocentrum Bohnice, a. s.
AVON Cosmetics, spol. s. r. o.
AV MEDIA, s. r. o
berolina CZ, s. r. o.
BONTON, a. s.
BRAMAC stfie‰ní systémy, spol. s r. o.
Buffalo S:G., a. s.
Cafe Galerie âerná labuÈ
CCS âeská spoleãnost pro platební karty, a. s.
CENTRUM âESKÉHO VIDEA, a. s.
Centrum Praha – ·tûrboholy, a. s.
COMMERZBANK Aktiengesellschaftt, poboãka Praha
Cukrárna Marcipánka manÏelÛ Semeck˘ch
City Channel
DDB, a. s.
DEKOM SYSTÉM, s. r. o.
eBanka, a. s.
Eurotel Praha, spol. s r. o.
Fanclub Karla Gotta
Fann, a. s.
GAMATREX, s. r. o. – Ing. Jifií Nûmeãek
Generali Poji‰Èovna, a. s.
HSF, spol. s r. o.
Inexco Argosy, s. r. o.
Interexpert Bohemia
Interexpert, s. r. o.
Karlovarské minerální vody, a. s.
Kooperativa poji‰Èovna, a. s.
Léãiva, a. s.
LEGO TRADING, s. r. o.
LEXEL – ELECTRIC, a. s.
LNT, s. r. o.
MEDIATEL, spol. s r. o.
MICROSOFT, s. r. o.
Océ–âeská republika, s. r. o.
Protys, a. s.
Pfiekladatelsk˘ servis Skfiivánek, s. r. o.
REDA, s. r. o.
RENCAR PRAHA, a. s.
Restaurant Monika – manÏelé Bártovi
Rodinné kvûtináfiství Klime‰ov˘ch
Rothel Praha, s. r. o.
Severoãeské doly, a. s.
SLUÎBY MùSTA JIHLAVY, s. r. o.
SPX – CAR, s. r. o.
Stavby silnic a Ïeleznic, a. s.
Sven Car, s. r. o.
Systemprint Drescher, spol. s r. o.
Tchibo Caffé Service 
Tiskárna Pema
UNITEC CS a.s. – Ing. Jifií Hájek
Velvyslanectví Velké Británie
WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v. o. s
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Podûkování sponzorÛm

Dûkujeme v‰em níÏe uveden˘m spoleãnostem, institucím, sdûlovacím prostfiedkÛm a soukrom˘m osobám
za jejich spolupráci, pochopení a finanãní pomoc v roce 2002. Na‰e podûkování patfií i stovkám anonymních
dárcÛ, ktefií zde nejsou uvedeni, a pfiesto podpofiili Nadaci Na‰e dítû a její projekty. Upfiímnû vám dûkujeme!
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Dotace a granty:
Magistrát hlavního mûsta Prahy
MPSV âR
M·MT âR
MZ âR 

Soukromé osoby – finanãní dary:
âapek Jan
Frajt Daniel
Janeãek Marek A.
Kotouãová Helena
Kozák âenûk Ing.
Kuãerová Jarmila
LaÏansk˘ Jifií Ing.
Lembas Jan Ing.
Navrátil Martin Ing.
Polertová Irena
Strupek David
Svoboda Petr
Vávra Jifií
Vondráãková Helena 
Zídek Ale‰ 
In memoriam a s úctou dûkujeme 
Krátké Milenû za odkaz finanãní hotovosti

Soukromé osoby – spolupráce bez nároku na honoráfi: 
Bajer Patrik
Ba‰n˘ Zdenûk MUDr.
manÏelé Brychtovi
âermák Kamil
Dûtsk˘ domov Domino 
Daniel HÛlka – patron Linky bezpeãí
Knight Jarmila
Kociánová Martina
Krekule Petr MUDr.
Marx David MUDr.
Malásek Petr
Ptáãková Marta Ing.
Skalick˘ Ivo JUDr.
Sluková Daniela Ing.
Smitková Lucie
Svobodová Ivana
·atavová Irena Ing.
manÏelé Eva a Ladislav ·paãkovi
Vondráãková Helena – patronka Nadace Na‰e dítû
Voná‰ek Václav

Sdûlovací prostfiedky:
Televize PRIMA
âeská televize
Televize NOVA
âesk˘ rozhlas
Rádio Frekvence 1
Blesk
âeská tisková kanceláfi
Dûti a my
ELLE
EXTRA ELIXÍR
Haló noviny
Hospodáfiské noviny
Lidové noviny
Magazín Dáma
Maminka
Metro âeská republika
Mladá fronta Dnes
Mlad˘ svût
Na‰e rodina
Podnikatel
Praktická Ïena
Právo
Pfiekvapení
RING
Rodina a ‰kola
Rytmus Ïivota
¤í‰e divÛ
STORY
Strategie
·Èastn˘ Jim
TINA
T̆ den
T̆ deník Kvûty
T̆ deník TELEVIZE
Uãitelské noviny
Veãerník Praha
Vlasta
XANTYPA
Zdraví
Zdravotnické noviny
ZN



Z dopisÛ

VáÏená nadace,
dovoluji si podûkovat správní radû Nadace Na‰e dítû, Ïe sv˘m kladn˘m rozhodnutím podpofiila mou Ïádost
t˘kající se mého syna. Pfiála bych v‰em dûtem ‰Èastné dûtství bez problémÛ a nadaci co nejménû t˘ran˘ch
a zneuÏívan˘ch dûtí. Tyto dûti mají alespoÀ to ‰tûstí, Ïe je tu pro nû Va‰e nadace.
Pfieji Vám hodnû úspûchÛ.

Eva Sagulová
Praha 9 

VáÏená nadace,
Díky Va‰í finanãní pomoci jsme strávili krásnou dovolenou v jiÏních âechách. Mockrát Vám za ni dûkujeme.
V‰e, co jsme mohli proÏít, nám zÛstane uchováno v pamûti. Leto‰ní léto nám nadûlilo spoustu pfiekvapení,
zejména v poãasí, a díky tomu nebylo v‰e tak, jak jsme si pfiedstavovali. Ale my se domníváme, Ïe i to je
v˘born˘ v˘chovn˘ prostfiedek pro na‰e dûti.
Na‰e dovolená byla krásná, proÏili jsme spoustu dobrodruÏství. Zpoãátku jsme zaãali dûlat v˘pravy za
poznáním do okolí. Dûti se také koupaly, i kdyÏ nebylo zrovna nejtepleji. Tfietí den na‰eho pobytu zaãalo
pr‰et. To nám nevadilo, protoÏe jsou hrady a zámky, kam nepr‰í. JenÏe pr‰elo ãím dál víc a voda se vyléva-
la z fiek a potokÛ a pomalu se nedalo nikam dostat. Také voda v rybníku, u kterého jsme byli ubytováni,
stoupala. Pfies noc se dostala do pfiízemí na‰eho hotelu a vyplavila jídelnu. Dûti se oblékly do kraÈasÛ
a sandálÛ a ‰li jsme pomáhat zamûstnancÛm v boji s Ïivlem. Pracovali jsme usilovnû skoro cel˘ den. Dûti
nefiekly jediné slovo o únavû. Byly bájeãné. V‰ichni zamûstnanci hotelu si jich v‰imli a jak by také ne, vÏdyÈ
jsme byli jediní, kdo jim pomáhal. Jediní ze v‰ech ubytovan˘ch hostÛ, kdo se sehnul k práci, byly dûti
z dûcáku! Vztah mezi personálem a dûtmi se zmûnil na velmi pfiátelsk˘. Dûti mohly chodit v‰ude po hotelu,
kaÏd˘ je tam mûl rád. Jednou jsme dokonce na‰li kluky v kuchyni, jak myjí nádobí. Tykali si s ãí‰níky
a dokonce jim bylo podstrojováno. 
My dospûlí jsme se tro‰ku smáli té velké zmûnû v chování nás velk˘ch. KdyÏ jsme pfiijeli, byli jsme jen divná
skupiny s cikány a Vietnamkou a náhle, kdyÏ jsme ukázali, Ïe jsme dobfií, jsme se stali tou nejvzácnûj‰í
náv‰tûvou. Na‰e dûti si mohly dovolit cokoliv, dokonce mûly k dispozici bezplatnû i lodû a ‰lapadla –
dostaly od nich klíãe a mohly jezdit, kam chtûly. Nikdo uÏ na nás nechtûl vydûlávat a najednou uÏ jsme
nebyli jen zdrojem penûz. Najednou nikomu nevadilo, Ïe na‰e dûti jsou i ãerné a jiné...
Dûti si cel˘ pobyt uÏily. Jakmile voda trochu opadla, dojeli jsme do Tábora a prohlédli si nûkteré památky.
Dostali jsme se i na terénní tfiíkolky, na nichÏ si dûtiãky pûknû zafiádily. Hlavnû klukÛm se to moc líbilo, pro-
toÏe po záplavách bylo v‰ude hodnû bahna. Nav‰tívili jsme nûkolik hradÛ a zámkÛ, dostali jsem se i na
divadelní pfiedstavení pro dûti. Také jsme byli v podzemí Tábora a v Ch˘novsk˘ch jeskyních. 
Celkovû hodnotíme tuto dovolenou jako zdafiilou. Teì, s odstupem nûkolika t˘dnÛ, to mÛÏeme je‰tû více
potvrdit, protoÏe na‰e dûti na ni rády vzpomínají a ãerpají z ní radost a sílu. Uvûdomujeme si, Ïe tyto pûkné
chvíle jsme mohli strávit jen díky Vám a dûti Vám za to moc dûkují. Pfiejeme Vám mnoho zdaru ve Va‰í
zásluÏné práci a zveme nás na náv‰tûvu k nám domÛ.

S pozdravem
Hana Ochová

Soukrom˘ dûtsk˘ domov Markéta, Radho‰È
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O TÁ Z K A  P R O  PAT R O N K U  N A D A C E  N A · E  D Í T ù  
H E L E N U  V O N D R Á â K O V O U

Proã si myslíte, Ïe dûti potfiebují zvlá‰tní péãi a pomoc
podobnou té, kterou jim poskytuje Nadace Na‰e dítû?
Myslíte si, Ïe se jim této podpory dostává v dostateãné
mífie, anebo jsme jim je‰tû nûco dluÏní?

„Vím, Ïe dûti se samy neumí bránit. Vzhledem ke své zranitel-
nosti potfiebují zvlá‰tní péãi a ochranu, a proto by mûlo b˘t
takov˘ch organizací, jako je Nadace Na‰e dítû, mnohem
a mnohem více. VÏdyÈ dûtí, které nemají oporu a zázemí
v dobré rodinû, jsou bohuÏel stále tisíce! Domnívám se, Ïe
ochranû dûtí jsme my dospûlí je‰tû mnoho dluÏní. Osobnû jsem
velmi ráda, Ïe v roli patronky nadace mám ‰anci ohroÏen˘m
dûtem alespoÀ trochu ulehãit jejich trampoty a pomáhat jim.“
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Dítû má právo
vyrÛstat 
v rodinném
prostfiedí, 
v atmosféfie
‰tûstí, lásky 
a porozumûní



Linka bezpeãí je hlavním projektem Nadace Na‰e dítû. Nadace uvedla Linku do provozu 1. záfií 1994 podle
vzoru britské ChildLine. Jde o linku telefonické krizové intervence, jeÏ je urãená dûtem a dospívajícím, a to
zejména tûm, ktefií se ocitnou v nelehké aÏ krizové Ïivotní situaci. Na telefonní ãíslo Linky bezpeãí 
800 1 55555 se mohou dovolat dûti zdarma z kteréhokoliv místa âeské republiky a v kteroukoliv denní
i noãní hodinu. 

Za osm let svého pÛsobení se Linka bezpeãí stala ‰iroce známou a dûtmi hojnû vyuÏívanou - dennû pfiijímá
kolem 2000 telefonátÛ. S volajícími zde hovofií speciálnû vy‰kolení konzultanti, ktefií jsou pfiipraveni pomoci
jim prostfiednictvím telefonického rozhovoru.

Pokud dûti ãi dospívající zavolají na bezplatnou Linku bezpeãí, dostanou prostor svûfiit se konzultantÛm 
se svou tíÏivou situací, pfiiãemÏ mohou zÛstat v anonymitû. Konzultanti s nimi hovofií trpûlivû a empaticky
o jejich pocitech a moÏnostech, jak vzniklou situaci fie‰it. Díky tomu volající získávají náhled na svÛj problém
a velmi ãasto sami dospûjí k tomu, jak mohou v dané situaci dále jednat. 

Ve váÏn˘ch pfiípadech, kdy je volající ochoten vystoupit z anonymity, zaji‰Èuje mu Linka bezpeãí i dal‰í
formy pomoci. Pokud se volající rozhodne fie‰it svÛj problém pomocí pfiíslu‰n˘ch institucí, pak mu konzul-
tant Linky bezpeãí poskytne kontakty na vhodné instituce a sdûlí mu, jak mÛÏe pomoc takové instituce
vypadat a jak to mÛÏe ovlivnit jeho situaci, anebo mu tuto pomoc pfiímo zprostfiedkuje. To znamená, 
Ïe sociální pracovnice Linky bezpeãí zkontaktuje pfiíslu‰né instituce, které seznámí se situací klienta (viz graf
intervenovan˘ch pfiípadÛ na str. 23), a v fie‰ení pfiípadu se pak uÏ angaÏuje pouze orgán, jemuÏ byl pfiípad
Linkou bezpeãí pfiedán.
Jde-li o pfiípady, které podléhají oznamovací povinnosti (napfi. t˘rání, zneuÏívání apod.) a klient sdûlí své
osobní údaje, pak sociální pracovnice Linky bezpeãí pfiedává tento pfiípad odpovûdn˘m institucím.
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V˘roãní zpráva SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe

P R O F I L  S D R U Î E N Í  L I N K A  B E Z P E â Í  D ù T Í  A  M L Á D E Î E  

Telefonní ãíslo Linky bezpeãí

800 1 55555
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S L O Î E N Í  V E D O U C Í C H  O R G Á N Ò  S D R U Î E N Í  L I N K A  B E Z P E â Í  D ù T Í
A  M L Á D E Î E

Pfiedstavenstvo SdruÏení Linka bezpeãí a mládeÏe:
Ing. Zuzana Baudy‰ová
pfiedsedkynû pfiedstavenstva
zakladatelka Nadace Na‰e dítû a SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
fieditelka Nadace Na‰e dítû
ãlenka pfiedstavenstva Evropské federace pro pohfie‰ované a komerãnû zneuÏívané dûti se sídlem v Bruselu
ãlenka Sekce pro práva dítûte Rady vlády âR pro lidská práva
ãestná ãlenka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)

MUDr. David Marx
místopfiedseda pfiedstavenstva
pfiedseda akademického senátu a odborn˘ asistent 3. lékafiské fakulty UK
poradce fieditele Ústfiední vojenské nemocnice Praha
poradce pfiedsedkynû V˘boru pro zdravotní a sociální péãi Senátu âeské republiky

Jarmila Knight
ãlenka pfiedstavenstva
pfiekladatelka a ekonomka
spoluzakladatelka SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
v souãasné dobû spolupracuje se SdruÏením Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe v oblasti mezinárodních vztahÛ
ãestná ãlenka NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)

Ivana Svobodová
ãlenka pfiedstavenstva
fieditelka odboru podpory fiízení Komerãní banky
ãlenka pfiedstavenstva Nadace Jistota Komerãní banky
pfiedsedkynû správní rady Nadace VIA

Dozorãí rada:
MUDr. Petr Krekule
pfiedseda dozorãí rady
psychiatr
aktivnû se podílel na zaloÏení SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe

Mgr. Michaela Maxová
místopfiedsedkynû dozorãí rady
manaÏerka Nadace Na‰e dítû zodpovûdná za vztahy se sponzory a spoleãenské akce

Mgr. Eva ·paãková
ãlenka dozorãí rady
zástupkynû fieditele ‰koly pro I. stupeÀ
ãlenka Komise pro v˘chovu a vzdûlávání 
pfii Mûstské ãásti Prahy 1

Vedoucí Linky bezpeãí:
Mgr. Petr Hanu‰

Vedoucí Krizového centra:
·árka Laipoldová
PhDr. Hana Halfarová 
(do kvûtna 2002)

Vedoucí Linky bezpeãí
Mgr. Petr Hanu‰

Konzultant 2
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Linka bezpeãí
V roce 2002 zaji‰Èovalo provoz Linky bezpeãí 136 pracovníkÛ: vedoucí Linky bezpeãí, hlavní psycholoÏka,
sociální pracovnice, datová analytiãka, personální pracovnice, 11 supervizorÛ a kolem 120 konzultantÛ.

V prÛbûhu celého roku 2002 bylo na Lince bezpeãí pfiijato celkem 733 978 telefonátÛ od dûtí a mladist-
v˘ch, pfiiãemÏ 46 % tûchto hovorÛ spadalo do kategorie tzv. fie‰en˘ch hovorÛ. Více neÏ tfietinu z nich
(13,2 % v‰ech telefonátÛ) lze zaãlenit mezi tematické hovory k urãitému problému. U tûchto hovorÛ byly
nejfrekventovanûj‰ími tématy vztahy s kamarády, seznamování, pfiehnaná pfiísnost rodiãÛ, konfliktní vztah,
gravidita, rozchod a strach z reakce rodiãÛ. Obecnû lze fiíci, Ïe s konkrétním problémem se konzultantÛm
Linky bezpeãí svûfiují spí‰e dûvãata (67 % v rámci tematick˘ch hovorÛ) neÏ chlapci. Podrobnosti k tematic-
k˘m hovorÛm zobrazují první dva grafy.

V roce 2002 kontaktovala Linka bezpeãí celkem 265 institucí kvÛli 258 váÏn˘m pfiípadÛm dûtí a dospívají-
cích (61 % dûvãata, 39 % chlapci). Nejãastûji byly intervence realizovány u následujících institucí: orgán
sociálnû-právní ochrany dítûte (78 %), policie (11 %), nemocnice (3 %), Krizové centrum (2 %) a jiné institu-
ce (6 %). Podrobnosti k váÏn˘m pfiípadÛm dûtí, kvÛli nimÏ se Linka bezpeãí obracela na odpovûdné institu-
ce, zobrazuje poslední graf.
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Tematické skupiny problémÛ, s nimiÏ se dûti obracejí na Linku bezpeãí

Rodinné vztahy (20 %)

Problémy s láskou, partnerství (21 %)

Problémy sexuálního zrání a souÏití (9 %)

Vrstevnické vztahy (10 %)

·ikana, etnické a rasové problémy (3 %)

·kolní problémy (8 %)

CAN – Syndrom t˘raného a zneuÏívaného dítûte (5 %)

Závislosti (3 %)

Osobnostní a zdravotní problémy (7 %)

Ostatní témata (7 %)

Nekategorizováno (7 %)

Tematika intervenovan˘ch pfiípadÛ 
CAN – tûlesné t˘rání (27,52 %)

CAN – tûlesné t˘rání – alkohol (3,10 %)

CAN – psychické t˘rání (2,33 %)

CAN – psychické t˘rání – alkohol (1,16 %)

CAN – zanedbávání (12,40 %)

Sexuální zneuÏívání (4,26 %)

·ikana (5,04 %)

Rodinné problémy (10,47 %)

Útûk (17,44 %)

Vyhození z domova (5,81 %)

Spor o dítû (0,78 %)

Násilí mezi rodiãi (0,78 %)

Ostatní (8,91 %)
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PrÛbûh telefonického hovoru na Lince bezpeãí
Poté, co dítû nebo mladistv˘ vytoãí ãíslo Linky bezpeãí, nastane jedna ze tfií následujících situací: buì ho
pfiivítá pfiímo konzultant na jedné ze tfií ústfieden, anebo - pokud jsou v‰echny ústfiedny obsazeny - se nej-
dfiíve ozve hláska: „Ahoj. Dovolal jsi se na Linku bezpeãí. Vyãkej prosím!“ a poté si volajícího pfievezme kon-
zultant na ústfiednû. Tomu volající krátce sdûlí svÛj problém a pak je pfiepojen na jedno z devíti konzultant-
sk˘ch pracovi‰È, kde s ním konzultant bude rozebírat jeho situaci. MÛÏe ale nastat i situace, Ïe Linka bez-
peãí je plnû vytíÏena - v tom pfiípadû se volajícímu ozve hláska „Ahoj, tady Linka bezpeãí. Právû je bohuÏel
obsazeno, zkus prosím zavolat pozdûji.“
V jednu chvíli se mÛÏe na Linku bezpeãí dovolat souãasnû 15 klientÛ.

Personální zaji‰tûní provozu Linky bezpeãí
Vzhledem k nonstop provozu Linky bezpeãí je tfieba zajistit nepfietrÏité personální obsazení pracovi‰tû, proto
konzultanti pracují ve smûnném provozu. Denní smûny trvají 4,5 – 6,5 hodin, noãní smûny 12,5 hodin. 
Poãet pracovníkÛ na smûnû je závisl˘ na vytíÏenosti linky - nejvíce dûtí se dovolává v odpoledních hodi-
nách, a proto jsou odpolední smûny obsazovány co moÏná nejvy‰‰ím poãtem pracovníkÛ.
Telefonní hovory s dûtmi vedou konzultanti, váÏnûj‰í pfiípady jsou vedeny za asistence supervizora anebo
jsou supervizorÛm pfiímo pfiedávány. Supervizofii jsou zároveÀ vedoucími smûny a kontrolují kvalitu vedení
hovorÛ tím, Ïe prÛbûÏnû (namátkovû i cílenû) provádûjí pfiíposlechy konzultantÛ. 
Po skonãení kaÏdé smûny probíhá tzv. debriefing, kde konzultanti rozebírají hovory, které s dûtmi a mladist-
v˘mi vedli, mluví o sv˘ch pocitech a konzultují prÛbûh hovorÛ. 

Kvalifikace pracovníkÛ Linky bezpeãí
ZájemcÛm o práci na Lince bezpeãí musí b˘t minimálnû 20 let a musí mít stfiedo‰kolské vzdûlání zakonãe-
né maturitní zkou‰kou. Jejich osobnostní pfiedpoklady jsou ovûfiovány na základû orientaãního psychologic-
kého vy‰etfiení. Ti, u kter˘ch se prokáÏe zpÛsobilost pro práci konzultanta, jsou pfiijati do iniciálního v˘cviku
v telefonické krizové intervenci. Tento v˘cvik trvá cca 100 hodin a zahrnuje jak teoretickou ãást (odborné
pfiedná‰ky a semináfie vztahující se k dûtské psychologii a krizové intervenci, modelaci telefonick˘ch hovorÛ
a ‰kolení na poãítaãi), tak i ãást praktickou (20 hodin práce s dûtsk˘mi klienty pod pfiímou supervizí a kon-
trolní náslech s psychologem, kter˘ je garantem v˘cviku).
Po dokonãení v˘cviku se zájemci stávají konzultanty a mohou zaãít pracovat na Lince bezpeãí. Ale i zde si
musí neustále doplÀovat vzdûlání a zvy‰ovat kvalifikaci, a to na základû tzv. kreditního vzdûlávacího systé-
mu urãeného pro v‰echny konzultanty, kdy bûhem roku musí získat urãit˘ poãet kreditÛ. Podobn˘ reÏim je
zaveden˘ i pro supervizory.
Zvy‰ováním kvalifikace postupují konzultanti do vy‰‰ích funkcí (I - konzultant, II - samostatn˘ konzultant, 
III – asistent náslechÛ a IV – externí supervizor smûny) a mûní se jejich pracovní náplÀ. Setrvání ve dvou
nejvy‰‰ích kategoriích je ãasovû limitováno – konzultantÛm je totiÏ udûlována ãasovû omezená licence -
a pro prodlouÏení licence musí konzultant projít jak˘msi „kontrolním fiízením s hlavním psychologem“, pfii
nûmÏ se rozhodne, zda mu bude licence ponechána, ãi odebrána. 
Souãástí vzdûlávacího systému jsou také víkendová soustfiedûní pracovníkÛ Linky bezpeãí, která se zamû-
fiují jak na odborná témata, tak na problematiku budování t˘mu. V roce 2002 probíhala ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením UÏiteãn˘ Ïivot.
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Pohled na pracovi‰tû Linky
bezpeãí, kam se dennû
dovolá kolem 2000 dûtí



Technické zaji‰tûní provozu na Lince bezpeãí
V technické oblasti se v roce 2002 pracovalo pfiedev‰ím na zlep‰ení kvality telefonického spojení pfiecho-
dem z analogového na digitální pfiipojení. Vlastní vybavení pracovi‰tû poãítaãi a dal‰í technikou umoÏnil
zmodernizovat grant financovan˘ Evropskou unií v rámci programu Phare - Access 99. 

V˘zkumné aktivity
V roce 2002 jiÏ druh˘m rokem pokraãovala reprezentativní studie nazvaná „Retrospektivní studie fyzického
a psychického t˘rání v dûtství u dospûlé populace âR". Data získaná v roce 2001 od 1104 respondentÛ
byla podrobena základní matematicko-statistické anal˘ze. První zpracované v˘sledky t˘kající se psychické-
ho t˘rání byly publikovány v mûsíãníku Psychologie dnes a dal‰í odborná staÈ byla pfiipravena pro publikaci
v ãasopise Child abuse and neglect.

Internetová linka
Dûti, které nemají moÏnost telefonického spojení, ale mají pfiístup k internetu, se mohou na Linku bezpeãí
obracet pfies email na adrese: lb@linkabezpeci.cz. Takovou moÏnost vyuÏívají ãastokrát dûti v zahraniãí.
V roce 2002 bylo na Lince bezpeãí zaznamenáno 98 dotazÛ prostfiednictvím Internetové linky.

Rodiãovská linka
Rodiãovská linka je urãená rodiãÛm, ktefií se chtûjí poradit ve vûci v˘chovy sv˘ch dûtí. SvÛj provoz zahájila
2. dubna 2001 a funguje na telefonním ãísle 282 832 222 kaÏdé pondûlí od 13:00 hodin do 16:00 hodin
a kaÏdou stfiedu od 16:00 hodin do 19:00 hodin. V této dobû zde poskytuje poradenství dûtsk˘ psycholog
a psychoterapeut. 
V roce 2002 bylo na Rodiãovské lince zaregistrováno 349 telefonátÛ. 31 % telefonátÛ se t˘kalo dûvãat,
41 % chlapcÛ, 17 % volání tvofiili dospûlí klienti a u 11 % telefonátÛ nebylo volajícím pohlaví dítûte upfiesnû-
no. Informace o vûku dûtí a jejich problémech, kvÛli nimÏ kontaktovaly dospûlé osoby Rodiãovskou linku,
zachycují níÏeuvedené grafy.
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Tematické skupiny fie‰en˘ch problémÛ

Rodinné vztahy (37,62 %)

Problémy s láskou, partnerství (0,94 %)

Problémy sexuálního zrání a souÏití (3,45 %)

Vrstevnické vztahy (4,08 %)

·ikana, etnické a rasové problémy (0,31 %)

·kolní problémy (14,42 %)

CAN – Syndrom t˘raného a zneuÏívaného dítûte (6,90 %)

Závislosti (4,08 %)

Osobnostní a zdravotní problémy (10,66 %)

Ostatní témata (17,24 %)

Neurãeno (0,31 %)
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Iniciátor kontaktu s Krizov˘m centrem

Klient (13 %)

Rodiã (47 %)

Jin˘ pfiíbuzn˘ (15 %)

Jiná osoba (8 %)

Instituce (17 %)

Vûková struktura klientÛ Krizového centra

do 6 let (23 %)

7-10 let (24 %)

11-14 let (13 %)

15-18 let (24 %)

nad 18 let (9 %)

neurãeno (7 %)

Problematika, se kterou se klienti na Krizové centrum obracejí

rodinné problémy (35 %)

syndrom t˘raného a zneuÏívaného dítûte (26 %)

problematika v˘voje (5 %)

psychické problémy (16 %)

‰kolní a v˘chovné problémy (11 %)

trauma (1 %)

sociální problematika (1,5 %)

drogy (1,5 %)

násilí v rodinû (3 %)

Krizové centrum 
Krizové centrum Linky bezpeãí pfiedstavuje dal‰í z projektÛ Nadace Na‰e dítû a úzce navazuje na Linku
bezpeãí. Jde o nestátní zdravotnické zafiízení poskytující odbornou pomoc v podobû krizové intervence,
psychologické diagnostiky, psychologického poradenství, individuální a rodinné psychoterapie a sociálnû
právního poradenství. ZaloÏeno bylo v lednu 1995 s tím, Ïe má b˘t urãeno pro dûtské klienty a jejich rodiny
ocitnuv‰í se v krizi ãi tíÏivé Ïivotní situaci. Mûlo jít pfiedev‰ím o dûti volající na Linku bezpeãí a o klienty
z Rodiãovské linky s tím, Ïe do nûho mohou pfiicházet i dal‰í klienti pfiímo z ulice ãi ti, ktefií na nû dostali
kontakt od Policie âR, ‰koly, o‰etfiujícího lékafie, sociální pracovnice ãi ktefií získali kontakt z internetu.
V roce 2002 poskytli pracovníci Krizového centra odbornou pomoc celkem 177 klientÛm, pfiiãemÏ ve 133
pfiípadech se jednalo o klienty nové. Dohromady jim bylo poskytnuto celkem 1323 odborn˘ch konzultací ãi
intervencí. 
Krizové centrum ukonãilo svou ãinnost v únoru 2003 (viz úvodní slovo Ing. Zuzany Baudy‰ové na str. 3).
Strukturu klientÛ, ktefií se na Krizové centrum v roce 2002 obrátili, zachycují níÏe uvedené grafy, ze kter˘ch
mÛÏete vyãíst i ãetnost fie‰ení urãit˘ch problémÛ.
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Na Linku bezpeãí volá Jakub. Rozhodl se, Ïe uteãe z domova. Bydlí doma jen s otcem, matka jim zemfiela.
Otec mûl pfiítelkyni, která bydlela s nimi, teì v‰ak od nich ode‰la. Otec je nervózní, ãasto na Jakuba kfiiãí,
nerozumí si spolu. Dnes Jakuba zbil, protoÏe donesl ze ‰koly poznámku. Jakubovi vyãítá, Ïe vÛbec existu-
je, Ïe by Ïivot bez nûj byl mnohem jednodu‰‰í. Jakub by nejradûji utekl z domu a vrátil se, aÏ mu bude
osmnáct let. Je mu ale teprve ãtrnáct. Má v plánu útûk z domova s tím, Ïe bude pfiespávat s pomocí
kamarádÛ ve sklepû nûjakého domu. 
Konzultant probírá s Jakubem jeho emoce. Chlapec fiíká, Ïe se cítí ‰patnû, nemá to komu fiíci, cítí se opu‰-
tûn˘, nikdo pro nûho nemá dobré a vstfiícné slovo. KdyÏ se Jakub vypovídá, pfiiznává, Ïe se mu trochu ule-
vilo. Co má tedy dûlat? Konzultant zkou‰í hledat spolu s ním nûkoho v jeho okolí, kdo by mu mohl pomoci.
Jakub pfii‰el na to, Ïe by to mohla b˘t babiãka z matãiny strany. Pak si vzpomnûl i na tetu a str˘ce, ktefií
jsou milí a se kter˘mi si rozumí. Zkusí jim zavolat a domluvit se s nimi, jestli by mu pomohli promluvit si
s tátou. Jakub nakonec pfiipou‰tí, Ïe je asi hloupost utíkat z domova, protoÏe by se tûÏko mohl skr˘vat
celé ãtyfii roky, neÏ mu bude osmnáct let. Na závûr fiíká: „Ulevilo se mi, Ïe jsem se mohl vypovídat, cítím se
teì klidnûj‰í.“

Na Linku bezpeãí volá dívka, která zaãala konzultantovi sprostû nadávat a byla agresivní. Zaãala ho osoão-
vat: „Jsi totální blb…“. Konzultant zachovává naprost˘ klid, zrcadlí dívce její pocity, nic jí nevyvrací, nechává
voln˘ prÛchod jejím emocím. Po chvíli se dívka rozpláãe a zmûní své chování. ¤íká, Ïe uÏ neví, co má
dûlat, Ïe je úplnû vykolejená a Ïe kdyÏ se jí ze sluchátka ozval muÏsk˘ hlas, vrátily se jí v‰echny její negativ-
ní emoce, v‰echno na‰tvání, a proto takto zareagovala. Byla totiÏ pfied t˘dnem znásilnûná na diskotéce
a nikomu o tom je‰tû nefiekla. Bojí se, Ïe je tûhotná. Je z toho otfiesená, zmatená, zdá se jí, Ïe je na v‰ech-
no sama, nikdo ji nemá rád. Konzultant ji nechal vypovídat o jejích pocitech a pak spoleãnû hledali, co by
se v této chvíli dalo dûlat. Dívka pfii‰la s návrhem, Ïe by o tom mohla fiíci své matce, ke které má dÛvûru
a má ji ráda, a mohla by se s ní poradit, jestli je teì uÏ dobré zajít ke gynekologovi nebo si koupit tûhoten-
sk˘ test. O muÏi, kter˘ ji znásilnil, nic neví, pomalu si ani nevzpomíná, jak vypadal. Je‰tû jednou se konzul-
tantovi omlouvá, Ïe na nûj byla ze zaãátku rozhovoru agresivní, a pak se louãí.

Chlapec stojí kousek od dvefií dûtského domova a bojí se zazvonit na zvonek. S tímto problémem volá na
Linku bezpeãí. Co se stalo? Pfied vánocemi utekl z dûtského domova, protoÏe se bál, Ïe jej po‰lou k rodi-
ãÛm strávit svátky s nimi. Má ale s rodiãi ‰patné zku‰enosti, a proto k nim nechtûl. Utekl ke své sestfie,
která je jiÏ vdaná, a proÏil Vánoce u ní. Sestra hned volala do dûtského domova a domluvila se, Ïe chlapec
u nich mÛÏe zÛstat do konce svátkÛ. 25. prosince mûl chlapce dovézt zpût do dûtského domova její man-
Ïel. BohuÏel se mu ale pokazilo auto a ne‰lo opravit, tak chlapce posadili 26. prosince na vlak, aby dojel
do domova sám, a on teì stojí pfied dûtsk˘m domovem a má strach, Ïe se na nûj budou vychovatelky zlo-
bit, Ïe nepfiijel ve stanoven˘ den. 
Konzultant na Lince bezpeãí zkou‰í hledat s chlapcem moÏné fie‰ení a také to, proã se tak moc bojí. Má
v˘ãitky svûdomí, Ïe nedodrÏel nûco, na ãem se domluvili. Konzultant mu vysvûtluje, Ïe ‰lo o ne‰Èastnou
shodu náhod, ne o zl˘ úmysl, chlapec pfiesto nemá dost odvahy zazvonit na zvonek dûtského domova.
Proto do domova volá pfiímo konzultant, vysvûtlí vychovatelce situaci a ta jde chlapci otevfiít. 

P ¤ Í B ù H Y  Z  L I N K Y  B E Z P E â Í



Na Linku bezpeãí se obrací otec dívky, která nav‰tûvuje první stupeÀ zvlá‰tní ‰koly. ¤íká, Ïe se dítû v posled-
ní dobû chovalo velmi zvlá‰tnû, ãasto se lekalo, v‰eho se bálo. Otec nikdy pfied tím takové chování u dívky
nepozoroval, proto se o ni víc zajímal a mluvil s ní, zda se nûkde v jejím okolí nûco neudálo, jak se má mezi
kamarády, co nového se stalo ve ‰kole. Dûvãe se po del‰í dobû s pláãem rozpovídalo, Ïe jí ve ‰kole dva
star‰í spoluÏáci napadají a kopou. Stává se to nejen jí, ale i dal‰ím dûtem ze tfiídy. Dûti se to ale bojí fiíci paní
uãitelce, protoÏe mají strach, Ïe by jim tito „agresofii“ je‰tû víc ublíÏili. Otec nestaãil nic udûlat, neboÈ dûvãe
dostalo takové záchvaty, Ïe muselo b˘t odvezeno do nemocnice s podezfiením na epileptické záchvaty.
Podle lékafiské zprávy se nejedná o epilepsii, dívka nemá ani Ïádné somatické zranûní, nemocnici opustila
a jela znovu domÛ. Po pfiíjezdu do domácího o‰etfiení má znovu záchvat, je odvezena opût na dûtskou klini-
ku. Lékafii charakterizují její stav jako záchvat panické úzkosti, kter˘ je spojen s jejím strachem ze ‰koly. 
Otec je rozhodnut nechat dceru doma aÏ do doby, neÏ se nûco vyfie‰í. Jeho otázka zní: „Co mám dûlat?“.
Konzultant mu nabídne, aby ‰el do ‰koly, promluvil s tfiídní uãitelkou a fieditelkou a domluvili se na dal‰ím
postupu. Pro jeho dceru doporuãuje v jejich mûstû kontakt na psychologickou poradnu, anebo pokud by
chtûl pfiijet do Prahy, pro podobné situace je zde Krizové centrum Linky bezpeãí. Otec se louãí s tím, Ïe se
mu ulevilo a Ïe teì uÏ záleÏitost snad nûkam efektivnû posune.

Na Linku bezpeãí se obrací dívka, která pr˘ volá zprostfiedkovanû za svou kamarádku. ¤íká, Ïe kamarádka
je stydlivá, a proto se neodvaÏuje zavolat sama. Popisuje její pfiíbûh: kamarádka Ïije se sv˘mi rodiãi
a v poslední dobû se nûkolikrát stalo, Ïe ji podle jejích slov rodiãe t˘rají. Pfiijdou domÛ ãasto aÏ pozdû
veãer, vytáhnou ji z postele, zaãnou na ni kfiiãet a bít ji za naprosté maliãkosti - nûkdy se jim zdá, Ïe není
dobfie utfiené nádobí, jindy není vytfiená podlaha, nûkdy na ni jenom kfiiãí, Ïe je nemoÏná. Dívka neví, proã
to dûlají, nûkdy je jí to líto a pláãe, nûkdy má vztek. Volající dívka se ptá, jak mÛÏe své kamarádce pomoci.
Konzultantka ji pochválí, Ïe se zajímá o starosti své kamarádky, a pak zkou‰ejí spolu najít v˘chodisko z této
situace. Podle konzultantky by bylo nejlep‰í, kdyby postiÏená dívka zavolala sama a ona by se s ní mohla
domluvit, zda má ve svém okolí nûkoho, komu dÛvûfiuje a kdo by jí mohl pomoci. Dívka na konci telefonní-
ho aparátu zesmutní, stane se málomluvnou a nakonec na v˘zvu konzultantky pfiizná, Ïe se to vlastnû dûje
jí, ale nemá teì sílu o tom dál mluvit. ¤íká, Ïe zavolá pozdûji, protoÏe nyní je rozru‰ená a nemÛÏe mluvit.
Skuteãnû volá za dvû hodiny a sdûluje, Ïe by s tím opravdu chtûla nûco dûlat. Myslí si, Ïe by nûkdo mohl
pomoci i jejím rodiãÛm a mohl by zjistit, co se stalo, Ïe se chovají jinak neÏ dfiív. S konzultantkou pfiijdou na
to, Ïe dívka má dobrou tetu, máminu sestru, které by mohla v‰echno fiíci a která by mohla promluvit
i s mámou a zjistit, co se vlastnû dûje. Dívka je na konci hovoru jiÏ uklidnûná a slibuje, Ïe tuto alternativu
hned vyzkou‰í.
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Proã si myslíte, Ïe dûti potfiebují zvlá‰tní péãi a pomoc
podobnou té, kterou jim poskytuje Nadace Na‰e dítû? 
Myslíte si, Ïe se jim této podpory dostává v dostateãné mífie,
anebo jsme jim je‰tû nûco dluÏní?

Vzhledem k tomu, Ïe dûti se o sebe je‰tû nedokáÏí postarat,
myslím si, Ïe péãi nás dospûl˘ch potfiebují. A jestli se jim této
péãe dostává v dostateãné mífie? V plné mífie asi ne, neboÈ jinak
by kolem nás nebylo tolik dûtí, které se trápí a jimÏ schází poda-
ná pomocná ruka.

O TÁ Z K A  P R O  PAT R O N A  L I N K Y  B E Z P E â Í  D A N I E L A  H Ò L K U



Dítû má právo
Ïít se sv˘mi
rodiãi, Ïít
v rodinû



Dvoulet˘ projekt Evropské unie Podpora dûtsk˘ch práv si klade za cíl zv˘‰it povûdomí o dûtsk˘ch právech
v âeské republice. Popis a náplÀ dûtsk˘ch práv jsou obsaÏeny v mezinárodní Úmluvû o právech dítûte,
která byla podepsána na pÛdû OSN v New Yorku 20. listopadu 1989. âeská republika patfií spolu se 192
dal‰ími zemûmi k signatáfiÛm Úmluvy (âeská a Slovenská Federativní Republika ratifikovala tuto mezinárod-
ní a obecnû závaznou právní normu 7. ledna 1990 a Úmluva vstoupila v platnost 2. záfií 1990; âeská
republika jako jeden z nástupnick˘ch státÛ âeské a Slovenské Federativní republiky pfievzala v‰echny její
závazky, takÏe se stala vázána i Úmluvou o právech dítûte, a to od 1. ledna 1993).

Projekt Podpora dûtsk˘ch práv je realizován Nadací Na‰e dítû za finanãní podpory Evropské unie a spoleã-
nosti Johnson & Johnson. Zahájen byl v kvûtnu 2002 s tím, Ïe v prvním roce (tj. do dubna 2003) je zamû-
fien na zvy‰ování povûdomí o právech dûtí niÏ‰ích roãníkÛ základních ‰kol (tj. ‰esti- aÏ desetilet˘ch ‰kolákÛ)
a v následujícím, druhém roce se bude vûnovat právÛm stfiedo‰kolské mládeÏe. 

Projekt oslovuje jak pfiímo dûti a mládeÏ, tak jejich pedagogy, rodiãe a celou ‰irokou vefiejnost. Cestami
vedoucími ke zv˘‰ení povûdomí o právech dítûte jsou vydávání odborn˘ch broÏur a publikací, cyklus
odborn˘ch semináfiÛ pro pedagogické pracovníky, besedy s dûtmi, zprovoznûní serveru 
www.detskaprava.cz a medializace tématu v celostátních i regionálních periodikách, v rozhlase a v televizi.
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Projekt Podpora dûtsk˘ch práv

P ¤ E D S TAV E N Í  P R O J E K T U  

www.detskaprava.cz
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O R G A N I Z A â N Í  Z A J I · T ù N Í  P R O J E K T U  
P O D P O R A  D ù T S K ¯ C H  P R ÁV

Koordinátorka projektu 
Jarmila Knight      
spoluzakladatelka Nadace Na‰e dítû
místopfiedsedkynû správní rady Nadace Na‰e dítû
ãlenka pfiedstavenstva SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
od roku 1995 ãestná ãlenka NSPCC (National Sociaty for the Prevention of Cruelty to Children) 
autorka a vedoucí projektÛ Evropské unie pro Nadaci Na‰e dítû a Linku bezpeãí  

Organizaãní t˘m
PaedDr. Lenka Kubrichtová koordinátorka vzdûlávacích aktivit projektu
Ing. Irena ·atavová mediální poradce projektu
Zuzana Hurychová asistentka projektu

Lektorsk˘ t˘m 
PhDr. Hana Halfarová

vedoucí Krizového centra Linky bezpeãí do kvûtna 2002
psycholoÏka se specializací klinické psychologie a psychoterapie
autorka fiady odborn˘ch publikací

Mgr. Petr Hanu‰              
absolvent Zdravotnû-sociální fakulty Jihoãeské University v âesk˘ch Budûjovicích 
– obor Rehabilitaãní péãe o postiÏené dûti, dospûlé a staré lidi
od roku 1998 pracoval jako sociální pracovník SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe
od roku 2000 je vedoucím Linky bezpeãí
vûnuje se pfiedná‰kové ãinnosti v oblasti sociálnû-patologick˘ch jevÛ a jejich prevence

Doc. PhDr. Jifií Kovafiík   
dûtsk˘ psycholog a vûdeck˘ a v˘zkumn˘ pracovník  
vedoucí Stfiediska náhradní rodinné péãe
lektor Jihoãeské Univerzity
autor fiady v˘zkumn˘ch prací vãetnû v˘zkumu Právní povûdomí a pojetí práva u ãesk˘ch 
dûtí ‰kolního vûku  

PaedDr. Lenka Kubrichtová  
doktorka pedagogiky
lektorka a organizátorka mnoha projektÛ M·MT âR v rámci podpory zdraví a postgraduálního 
vzdûlávání
autorka semináfiÛ v rámci rodinné v˘chovy

Monika Lainová   
lektorka Linky bezpeãí
autorka statistick˘ch v˘zkumÛ Linky bezpeãí 

pplk. PhDr. Alena Pl‰ková 
doktorka v oboru pedagogiky-psychologie, forenzní psychologie se specializací na trestnou 
ãinnost mládeÏe a trestnou ãinnost páchanou na mládeÏi, mravnostní trestnou ãinnost 
a drogovou problematiku
policejní rada na Policejním prezidiu âR zamûfiená na problematika mládeÏe s celorepublikovou 
pÛsobností
pfiedná‰ková a publikaãní ãinnosti

kpt. Zdenûk Smola  
specializace na trestnou ãinnost mládeÏe, mravnostní trestnou ãinnost a drogovou problematiku 
vedoucí odboru problematiky mládeÏe s celorepublikovou pÛsobností Policejního Prezidia âR 

PhDr. Ilona ·paÀhelová 
vystudovala jednooborovou psychologii a vûnuje se dûtské psychologii a psychoterapii
absolvovala psychoterapeutick˘ v˘cvik v Rogersovské psychoterapii 
pracuje jako hlavní psycholoÏka a odborná garantka práce na Lince bezpeãí 
lektorka kurzÛ komunikaãních technik

PhDr. Lenka ·ulová   
vedoucí oddûlení sociální psychologie Katedry psychologie FF UK se zamûfiením na dûtskou 
a v˘vojovou psychologie, rodinné vztahy a formy náhradní rodinné péãe
autorka metodiky Slabikáfie dûtsk˘ch práv a dal‰ích publikací



Slabikáfi dûtsk˘ch práv
Koncem roku 2001 vydala Nadace Na‰e dítû Slabikáfi dûtsk˘ch práv, kter˘ v lednu 2002 zdarma rozeslala
po dvaceti kusech do v‰ech základních ‰kol v âeské republice. Slabikáfi pfiibliÏuje dûtem vesel˘mi obrázky
akademického malífie Jana Brychty jednotlivé ãlánky Úmluvy o právech dítûte tak, aby je pochopily i ty
nejmen‰í, jimÏ je Slabikáfi urãen a které se teprve uãí ãíst. ·koláci se z nich dozvídají, Ïe jim nikdo nesmí
ubliÏovat, nikdo je nesmí t˘rat, nikdo jim nesmí nabídnout drogu, Ïe mají právo fiíci názor na v‰e, co se jich
t˘ká, Ïe nepatfií do ústavu, ale do rodiny, a pokud nemají rodinu vlastní, tak do rodiny náhradní, ne v‰ak do
dûtského domova. Slabikáfi vy‰el v nákladu 100 000 kusÛ a nadace ho vydala ve spolupráci se spoleãností
Johnson & Johnson. Do ‰kol byl rozeslán spoleãnû s metodikou PhDr. Lenky ·ulové, Csc., z katedry psy-
chologie Univerzity Karlovy, která se stala pro uãitele vodítkem, jak mají se Slabikáfiem pracovat. 

První rok projektu Podpora dûtsk˘ch práv
Na Slabikáfi dûtsk˘ch práv navázalo v roce 2002 vydání pracovního se‰itu ke Slabikáfii, kter˘ byl tvofien vol-
n˘mi listy, na nichÏ byla zobrazena jednotlivá dûtská práva, a kter˘ se jmenoval „Vím, co smím“. Tento
pracovní se‰it vy‰el jiÏ v rámci projektu EU Podpora dûtsk˘ch práv ve spolupráci Nadace Na‰e dítû, Evrop-
ské unie a spoleãnosti Johnson & Johnson v nákladu 166 000 kusÛ.  Opût byl zdarma rozeslán do v‰ech
základních ‰kol, tentokrát spolu s 20 000 plakáty o dûtsk˘ch právech, se 6000 kusy metodiky ke Slabiká-
fiÛm, s 10 000 broÏurkami zab˘vajícími se tématy sexuálního zneuÏívání dûtí, t˘rání dûtí, ‰ikanou, rasismem
a dûtsk˘mi právy obecnû. První dvû broÏurky vy‰ly ve dvojí verzi - jednak pro rodiãe, jednak pro dûti -,
druhé dvû byly urãené spoleãnû dûtem i dospûl˘m, poslední se obracela pouze na dospûlé. Balíãek se
v‰emi tûmito materiály byl doplnûn informací o pfiipravovan˘ch semináfiích pro pedagogy, které se konaly
v rámci projektu Podpora dûtsk˘ch práv. 

Dal‰í ãástí projektu Podpora dûtsk˘ch práv, kter˘ si klade za cíl oslovit ‰irokou vefiejnost napfiíã v‰emi regio-
ny âeské republiky, jsou metodické semináfie pro pedagogické pracovníky základních ‰kol. Na jejich
pofiádání získala Nadace Na‰e dítû akreditaci od Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR, takÏe
tvofií souãást dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ. První semináfie se rozebûhly od fiíjna 2002,
do konce roku 2002 jich probûhlo 16 a zúãastnilo se jich více neÏ 500 uãitelÛ (do konce prvního roku pro-
jektu v dubnu 2003 se uskuteãnilo 30 semináfiÛ a absolvovalo je cca 1000 pedagogÛ). 

Celodenní semináfie byly rozdûleny do tfií blokÛ. V první ãásti se posluchaãi seznamovali s obsahem Úmluvy
o právech dítûte, s tím, jak jsou dûtská práva upravena v dokumentech Ministerstva ‰kolství a mládeÏe âR,
a s metodikou, jak mají dûti uãit jejich právÛm. 
Ve druhém bloku hovofiili lektofii z Linky bezpeãí, která pracuje pfii Nadaci Na‰e dítû, o uplatÀování práv dûtí
v prevenci sociálnû-patologick˘ch jevÛ, kam patfií ‰ikana, gamblerství, rasismus ãi tûlesné a psychické t˘rá-
ní. Uãitelé se dozvídali, podle ãeho lze rozpoznat, Ïe mají mezi sv˘mi Ïáky takto postiÏené dítû, a jak˘m
zpÛsobem mu mohou pomoci.
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A K T I V I T Y  V  R O C E  2 0 0 2

Pfii slavnostním kfitu Slabikáfie
dûtsk˘ch práv vystoupily i dûti
ze základní ‰koly Brána
jazykÛ  v Praze 1 (vlevo)

Na závûr prvního roku
projektu EU na Podporu
dûtsk˘ch práv se uskuteãnily
besedy s dûtmi
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Závûreãná ãást semináfiÛ se zab˘vala multidisciplinárním pfiístupem k problematice dûtsk˘ch práv a ochra-
ny dûtí. Dûtská práva totiÏ spadají do kompetence jak sociálních pracovníkÛ, tak i zdravotníkÛ, policie, kri-
zov˘ch center a samozfiejmû pedagogÛ. Spolupráce mezi v‰emi tûmito sloÏkami je nesmírnû dÛleÏitá, má-li
se pomoci dûtem, jejichÏ práva jsou poru‰ována. Lektofii z Prezidia âeské policie informovali posluchaãe
o formách spolupráce policie se ‰kolami a poskytli jim fiadu praktick˘ch informací, kam se uãitelé mohou
v pfiípadû poru‰ování práv dítûte obrátit, co mají konkrétnû udûlat a kdo je pro nû kontaktní osobou
v daném regionu. 

Série semináfiÛ pro pedagogy byla v závûru prvního roku projektu, kter˘ pfiipadl jiÏ na jaro 2003, zakonãena
dvaceti besedami se ‰koláky v jednotliv˘ch regionech. 

Projekt Podpora dûtsk˘ch práv byl ve svém prvním roce podpofien také reklamní kampaní, sérií ãlánkÛ
v tisku, rozhovory v rozhlase a prezentací v televizi. ZároveÀ byly vytvofieny speciální webové stránky
www.detskaprava.cz, které jsou neustále aktualizovány a roz‰ifiovány .
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Finanãní ãást



Finanãní ãást
Nadace Na‰e dítû



Nadace Na‰e dítû získala v roce získala v roce 2002 finanãní pfiíspûvky na své projekty v celkové v˘‰i
20 490 tis. Kã. V této ãástce jsou zahrnuty:

Pfiijaté pfiíspûvky a v˘nosy z ãinnosti v roce 2002

tis.Kã %

pfiíspûvky od soukrom˘ch osob 7 613 37,1

pfiíspûvky od âeského Telecomu 6 000 29,3

pfiíspûvky od organizací 4 729 23,1

ostatní v˘nosy 1 570 7,7

v˘nosy z akcí 578 2,8

Celkem 20 490 100,0

V roce 2002 poskytla Nadace Na‰e dítû nadaãní pfiíspûvky v celkové v˘‰i 17 299 tis. Kã. V této ãástce jsou
zahrnuty:

Nadaãní pfiíspûvky v roce 2002

tis. Kã %

Nadaãní dar SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe 16 281 94,2

z toho:

provozní náklady Linky bezpeãí¨ 6 138 

telefonní úãty za bezplatnou Linku bezpeãí 5 943

osobní náklady Linky bezpeãí 4 200

Pfiíspûvek rodinám postiÏen˘m povodnûmi 541 3,1

Granty poskytnuté z prostfiedkÛ NIF 288 1,7

Grant ACCESS 114 0,6

Dûtské domovy 75 0,4

Celkem 17 299 100,0

V‰echny v˘‰e uvedené nadaãní dary byly pfiíjemci ãerpány pro uvedené úãely.

Nejvût‰í ãást z poskytnut˘ch pfiíspûvkÛ – 94,2 % – smûfiovala do SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe,
které provozuje celostátní Linku bezpeãí a Rodiãovskou linku, jeÏ jsou hlavními projekty Nadace Na‰e dítû.

V rámci nadaãních pfiíspûvkÛ jsou uvedeny i granty poskytnuté nadací z v˘nosÛ Nadaãního investiãního
fondu (NIF). V roce 1999 byly Nadaci Na‰e dítû svûfieny do správy prostfiedky NIF ve v˘‰i  5 917 tis. Kã,
v roce 2002 k nim pfiibyly dal‰í prostfiedky ve v˘‰i 12 872 tis. Kã. Koncem roku 2002 tak mûla Nadace
Na‰e dítû na svém úãtu uloÏeny prostfiedky NIF ve v˘‰i 18 789  tis. Kã, z nichÏ roãní v˘nosy urãené k pfie-
rozdûlení prostfiednictvím grantÛ ãinily 287 684 Kã. Pfiehled projektÛ, kter˘m nadace udûlila grant z v˘nosu
NIF, najdete v tabulce na str. 8. 

Celkové roãní náklady nadace související se správou nadace ãinily v roce 2002 1 797 tis. Kã, coÏ je 10,4 %
poskytnut˘ch nadaãních pfiíspûvkÛ (17 299 tis. Kã).

Pfiehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Nadace Na‰e dítû ke dni 31. 12. 2002

Kã Vstupní cena Oprávky ZÛstatková cena

Hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 2 927 506 2 568 566 358 940

Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 1 589 017 1 589 017 0

Nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek 124 470 124 470 0

Celkem 4 640 993 4 282 053 358 940

K 31. 12. 2002 nemûla Nadace Na‰e dítû Ïádné závazky po lhÛtû splatnosti. 

37
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V¯NOSY  

v tis. Kã

Pfiíspûvky od organizací 62

z toho pfiíspûvek od â. TELECOMU 57

Ostatní v˘nosy 2132 

z toho

pfiijaté úroky 762 

v˘nosy z NIF 639

prodej klaunsk˘ch nosÛ 568

reklama 85     

prodej investiãního majetku 57     

ostatní v˘nosy (IGA) 11     

prodej vánoãních pfiání 5     

dar piloti 5

V˘nosy mimo grantu z EU 2 194

Grant EU na projekt Dûtská práva 6 087

V˘nosy celkem 8 281

NÁKLADY

Materiálové náklady 65

Spotfieba energie 64

SluÏby 253     

z toho

fax,telefon,po‰tovné 52     

úãetní sluÏby 31     

opravy a údrÏba 13     

cestovné 78     

reprezentace, inzerce, reklama 48     

nájem 13     

ostatní sluÏby 18

Osobní náklady 293     

z toho

mzdy zamûstnancÛ vãetnû dohod 220     

sociální a zdravotní poji‰tûní 73

Odpisy dlouhodobého majetku 53

Ostatní náklady 36

DaÀ z pfiíjmÛ 120

Náklady na provoz 884

Finanãní dary jin˘m organizacím

Finanãní dar povodnû 541

Finanãní dar dûtské domovy 75

Finanãní dar Grant Access 114

Finanãní dar Grant NIF 288

Finanãní dary a pfiíspûvky ostatní 15

Finanãní dary celkem 1 033

Grant EU na projekt Dûtská práva 6 087

Náklady celkem 8 004

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK 277
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Cílem Nadace Na‰e dítû je podpora humanitárních projektÛ, které pfiispívají k vytvofiení úãinného systému
ochrany dûtí v âeské republice a k zaji‰Èování ochrany lidsk˘ch práv v rámci Úmluvy o právech dítûte.
Humanitární projekty budou podporovány poskytováním grantÛ na programy slouÏící k dosaÏení cílÛ nadace.

Souãasnû cílem nadace je i pfiímá podpora dûtí, které se ocitají ve velmi obtíÏn˘ch Ïivotních situacích.
Pfiedmûtem ãinnosti nadace je zaji‰tûní finanãního zázemí Linky bezpeãí a jejího Krizového centra.
Nadace podporuje a rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi ãinn˘mi v oblasti ochrany dûtí a spo-
lupracuje s nimi na spoleãn˘ch zámûrech.

Podmínky pro udûlení grantu:
1. Cílem projektu musí b˘t ochrana dûtí v âeské republice, pfiípadnû projekt pfiímo související s ochranou

dûtí, prevence pfied násilím na dûtech, uvádûní „Úmluvy o právech dítûte“ do praxe nebo prevence
negativních jevÛ u dûtí a mládeÏe. 

2. Projekty musí b˘t realizovány bûhem jednoho roku a rozpoãet se sestavuje na jeden rok. Pfiíjemce grantu
musí  podávat zprávu o projektu v podobû prÛbûÏné a závûreãné zprávy (textové i finanãní).

3. Îadatelem o grant musí b˘t právnická osoba. Îádosti fyzick˘ch osob budou z grantového fiízení vyfiazeny.

Harmonogram fiízení:
1. Grantov˘ program nadace na následující rok je vyhla‰ován fieditelem Nadace Na‰e dítû po rozhodnutí

správní rady o v˘‰i ãástky urãené na granty  a je publikován na internetov˘ch stránkách Nadace Na‰e
dítû, a to vÏdy k 15. lednu kalendáfiního roku.

2. Îadatelé zasílají  své Ïádosti na adresu Nadace Na‰e dítû, Ústavní 91/95, 181 21, Praha 8.  Îádosti se
podávají ve tfiech vyhotoveních. 

3. Uzávûrka pro podání Ïádosti o grant Nadace Na‰e dítû je vÏdy k 31. bfieznu kalendáfiního roku.
4. Nadace vede evidenci v‰ech Ïádostí a provede jejich formální kontrolu. Îádosti, které nesplÀují formální

náleÏitosti, jsou z dal‰ího fiízení vyfiazeny. 
5. Na granty Nadace Na‰e dítû neexistuje právní nárok. O jeho udûlení rozhoduje správní rada Nadace

Na‰e dítû na základû doporuãení poradním sborem nadace.
6. Ke kaÏdé pfiijaté Ïádosti se nejdfiíve vyjádfií fieditel Nadace Na‰e dítû, kter˘ je s doporuãením ãí zamítnu-

tím pfiedává poradnímu sboru, a to vÏdy k 30. dubnu  kalendáfiního roku. 
7. Poradní sbor nadace se seznámí s obsahem Ïádostí a dle grantov˘ch pravidel je zhodnotí, projedná

a vypracuje své doporuãení pro správní radu. Zjistí-li poradní sbor, Ïe Ïádost má závaÏné nedostatky,
nedoporuãí je správní radû. Své stanovisko zdÛvodní poradní sbor ve vlastním hodnocení, které pfiedlo-
Ïí správní radû a které bude jako dÛvod neudûlení grantu postoupeno Ïadateli. 

8. Správní rada s koneãnou platností schválí, nebo zamítne poskytnutí grantÛ. 
9. Takto schválené ãi zamítnuté Ïádosti s jiÏ pfiesnou specifikací v˘‰e grantu a na jak˘ úãel musí b˘t tento

grant pouÏit pfiedá správní rada zpût fiediteli nadace.
10. Nadace vyrozumí nejpozdûji do 3 mûsícÛ od uzávûrky pro podání Ïádosti o grant Nadace Na‰e dítû

písemnû v‰echny Ïadatele o závûrech správní rady. Nadace v‰ak není povinna sdûlovat dÛvody zamít-
nutí Ïádosti.

11. Se v‰emi Ïadateli schválen˘ch projektÛ uzavfie  Nadace Na‰e dítû smlouvu na fie‰ení projektu a poskyt-
nutí finanãních prostfiedkÛ a zajistí jejich pfievod dle podmínek smlouvy. Îadatel se podepsáním smlou-
vy zavazuje ke spolupráci s Nadací Na‰e dítû a k souhlasu s kontrolou. Náklady vzniklé pfied podepsá-
ním smlouvy nemohou b˘t hrazeny. 

12. Nadace Na‰e dítû jako poskytovatel grantu si vyhrazuje právo na prÛbûÏnou kontrolu a nesplní-li pfií-
jemce grantu cíl projektu, na kter˘ grant dostal, musí poskytovateli, Nadaci Na‰e dítû, vrátit finanãní
prostfiedky.

13. Pfiíjemce grantu Nadace Na‰e dítû je povinen pfiedloÏit vyúãtování Nadaci Na‰e dítû v termínu uvede-
ném ve smlouvû. 

Îádosti o grant Nadace Na‰e dítû musí splÀovat následující kritéria:
1. Informace o Ïadateli.
2. Popis projektu vãetnû harmonogramu.
3. Náklady projektu (rozpoãet).
4. Pfiesnou specifikaci poÏadovaného finanãního pfiíspûvku a jeho ãerpání.
5. Pfiehled, kam jinam byla zaslána Ïádost o finanãní pfiíspûvek na projekt a v jaké v˘‰i.

V Praze dne 7. 9. 2000
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Ovûfiili jsme úãetní závûrku Nadace Na‰e dítû, k 31. prosinci 2002 v souladu se zákonem ã. 254/2000 Sb.,
o auditorech, a s auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âR. Ná‰ audit zahrnoval ovûfiení
informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupÛ a odhadÛ pouÏit˘ch vedením pfii jejím
sestavení. Na‰e auditorské postupy byly provedeny v˘bûrov˘m zpÛsobem s ohledem na v˘znamnost vyka-
zovan˘ch skuteãností.

Vedení Nadace je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby úãetní závûrka
sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz majetku, závazkÛ, vlastního kapitálu, v˘sledku
hospodafiení a finanãní situace spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako
celek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorsk˘mi smûrnicemi.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech vûrnû a poctivû  zobrazuje maje-
tek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci Nadace Na‰e dítû k 31. prosinci 2002 a v˘sledky jejího hospo-
dafiení za rok 2002 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a s pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy.

Ovûfiili jsme také úãetní závûrku Nadace Na‰e dítû, k 31. prosinci 2001 resp. k 31. prosinci 2000 a na‰e
zpráva z 15. kvûtna 2002 resp. 11. dubna 2001 obsahovala  v˘rok bez v˘hrad. V˘roãní zpráva za rok 2002
obsahuje údaje o dÛleÏit˘ch skuteãnostech, které se vztahují k úãetní závûrce k 31. prosinci 2002 Nadace
a v˘klad o uplynulém a pfiedpokládaném v˘voji hospodafiení a o finanãní situaci spoleãnosti. Úãetní informa-
ce obsaÏené ve v˘roãní zprávû jsme sesouhlasili s informacemi uveden˘mi v úãetní závûrce k 31. prosinci
2002. Jiné neÏ úãetní informace získané z úãetní závûrky a úãetních knih Nadace jsme v‰ak neovûfiovali.

Ernst & Young âR, s.r.o.
osvûdãení ã. 401

Vûra Vlasáková
auditor, osvûdãení ã. 820

17. dubna 2003
Praha, âeská republika
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tis Kã. 1. 1. 2002 31. 12. 2002

Aktiva 36 264 52 927

A Stálá aktiva 501 359

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 124 124

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -124 -124

3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 2 907 4 517

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -2 406 -4 158

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek

B ObûÏná aktiva 35 763 52 568

1. Zásoby 0 319

2. Pohledávky 1 672 1 292

3. Krátkodob˘ finanãní majetek 34 021 50 478

4. Pfiechodné úãty aktivní 70 479

tis Kã. 1.1.2002 31.12.2002

Pasiva 36 264 52 927

A Vlastní zdroje krytí stál˘ch a obûÏn˘ch aktiv 35 509 50 626

1. Jmûní 20 694 35 533  

Vlastní jmûní 6 417 19 347

Fondy 14 277 16 186

2. Hospodáfisk˘ v˘sledek 14 815 15 093

Hospodáfisk˘ v˘sledek úãetního období 4 815 277

Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta minul˘ch let 10 000 14 816

B Cizí zdroje 755 2 301

1. Zákonné rezervy 0 0

2. Dlouhodobé závazky 0 0

3. Krátkodobé závazky 750 1 032

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0 0

5. Pfiechodné úãty pasivní 5 1 269
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Hlavní ãinnost Hospodáfiská Celkem

tis Kã. ãinnost

V˘nosy 7 592 689 8 281

TrÏby za prodej vlastních  v˘robkÛ a sluÏeb 11 85 96

Provozní dotace 6 076 6 076

Ostatní v˘nosy 636 636

Pfiijaté pfiíspûvky 62 62

Úroky 168 604 772

V˘nosy z krátkodobého fin.majetku 639 639

Náklady 7 884 0 7 884

Spotfieba materiálu a energie 4 658 4 658

Náklady na nakoupené sluÏby 1 075 1 075

Mzdové náklady 711 711

Náklady na sociální poji‰tûní 73 73

Odpisy dlouhodobého majetku 53 53

Ostatní náklady 281 281

Poskytnuté pfiíspûvky 1 033 1 033

DaÀ z pfiíjmÛ 0 120 120

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní -292 569 277
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v tis. Kã

Název údaje pfiijato skuteãnost

Dotace na dlouhodob˘ majetek   

z toho: systémové dotace na dlouhodob˘ majetek

z toho na: vûdu a v˘zkum

vzdûlávání pracovníkÛ

informatiku

individuální dotace na jmenovité akce

Pfiijaté prostfiedky ze zahraniãí na dlouhodob˘ majetek (celkem )

Dotace na dlouhodob˘ majetek z rozpoãtu územnû správních celkÛ

Dotace na provoz celkem ze státního rozpoãtu

z toho na: vûdu a v˘zkum

vzdûlávání pracovníkÛ

informatiku

Dotace na provoz celkem z rozpoãtu územnû správních celkÛ

Pfiijaté prostfiedky ze zahraniãí na provoz 7 252 6 076 *)

Pohledávky celkem (úãt.skup. 31,34, 35 a úãet 378) x 1 292**)

Závazky celkem (úãt.skup. 32,34, 36, 95 a úãet 379) x 1 032

Komentáfi:
*) rozdíl mezi pfiijat˘mi a ãerpan˘mi prostfiedky pfiedstavuje ãasové rozli‰ení v˘nosÛ ve v˘‰i 1 176 tis. Kã
**) v poloÏce je obsaÏena dlouhodobá pohledávka z titulu technického zhodnocení pronajat˘ch prostor,

která je zapoãítávána na roãní nájemné ve v˘‰i 443 tis.Kã
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Finanãní ãást
SdruÏení Linka 
bezpeãí dûtí 
a mládeÏe



SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe získalo v roce 2002 finanãní prostfiedky na své projekty v celkové
v˘‰i 20 110 tis. Kã. V této ãástce jsou zahrnuty tyto pfiíspûvky:

Pfiijaté pfiíspûvky a v˘nosy z ãinnosti v roce 2002

tis. Kã %

Nadaãní dar Nadace Na‰e dítû 16 281 80,0

Pfiíspûvek Nadace Na‰e dítû – Grant Access 114 0,5

Dotace MZ âR 820 4,0

Dotace MPSV 834 4,1

Dotace M·MT 500 2,4

Finanãní dar Magistrátu hlavního mûsta Prahy 100 2,0

Grant IGA MZâR 284 1,4

Grant EU Access 697 3,4

Grant EU – Dítû v soudním fiízení 249 1,2

Ostatní pfiíspûvky 92 0,4

Ostatní v˘nosy 139 0,6

Celkem 20 110 100,0

Financování Linky bezpeãí a dal‰ích projektÛ probíhalo v roce 2002 plynule a nebylo nutné omezovat ãin-
nost celostátní Linky bezpeãí v dÛsledku nedostatku finanãních prostfiedkÛ.

80 % pfiíspûvkÛ pfiijalo SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe od Nadace Na‰e dítû, dotace ze státního
rozpoãtu a z Magistrátu hlavního mûsta Prahy pfiedstavovaly 12,5 % z pfiijat˘ch pfiíspûvkÛ. Granty 
od Evropské unie na restrukturalizaci softwaru a hardwaru  Linky bezpeãí a na vydání publikace PrÛvodce
dûtského svûdka v trestním fiízení se podílely na celkov˘ch pfiíspûvcích 8 %. 

V nákladech SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe za rok 2002 jsou zahrnuty náklady na realizaci grantu
IGA a náklady na realizaci dvou grantÛ Evropské unie, a to grantu Access na restrukturalizaci softwaru
a hardwaru Linky bezpeãí a náklady projektu Práva dûtí v trestním fiízení.

Pfiehled hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe 
ke dni 31. 12. 2002

Kã Vstupní cena Oprávky ZÛstatková cena

Hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 403 732 27 240 376 492

Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek 228 061 228 061 0

Nehmotn˘ dlouhodob˘ majetek 134 000 8 376 125 624

Celkem 765 793 263 677 502 116
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V¯NOSY 

v tis. Kã

Dotace MPSV âR 834

Dotace MZ âR 820

Dotace M·MT 500

Finanãní dar Magistrátu hl. m. Prahy 100

Projekt IGA 284

Projekt IGA – vratka -8

TrÏby VZP 128

Pfiijaté úroky 15

Kurzové rozdíly 4

Fin.dar NND na provoz Linky bezpeãí 6 138

Fin.dar NND na mzdy Linky bezpeãí 4 200

Fin.dar NND na bezplatné volání na  Linku bezpeãí 5 943

Pfiíspûvky od organizací – Ernst & Young 34

Pfiíspûvky od organizací – NND (Access) 114

Pfiíspûvky na v˘cvik 51

âlenské pfiíspûvky 7

Grant Access na restrukturalizaci softwaru a hardwaru Linky bezpeãí 697

Grant EU na projekt Práva dûtí v trestním fiízení 249

V˘nosy celkem 20 110

Náklady

Materiálové náklady 418     

z toho

kanceláfiské potfieby a spotfieba materiálu 167     

drobn˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek 117     

pohonné hmoty 121

Spotfieba energie 294

SluÏby 11 435     

z toho

fax, telefon, po‰tovné 6 287     

úãetní sluÏby 311     

opravy a údrÏba 126     

cestovné 75     

reprezentace, inzerce, reklama 438     

nájem 363     

‰kolení, kurzy 286    

reÏie IGA 11     

ostatní sluÏby (pfiefakturace mzdy, poji‰tûní, odpisy z NND) 3 912

Osobní náklady 6 885     

z toho

mzdy zamûstnancÛ vãetnû dohod 5 233     

sociální a zdravotní poji‰tûní 1 652

Odpisy dlouhodobého majetku 36

Ostatní náklady 152

DaÀ z pfiíjmÛ

Grant Access na restrukturalizaci softwaru a hardwaru Linky bezpeãí 493

Grant EU na projekt Práva dûtí v trestním fiízení 249

Náklady na provoz 19 962

Náklady celkem 19 962

HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK 148
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Ovûfiili jsme úãetní závûrku SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe, k 31. prosinci 2002 v souladu se záko-
nem ã. 254/2000 Sb., o auditorech, a s auditorsk˘mi smûrnicemi vydan˘mi Komorou auditorÛ âR. Ná‰
audit zahrnoval ovûfiení informací prokazujících údaje úãetní závûrky a úãetních postupÛ a odhadÛ pouÏi-
t˘ch vedením pfii jejím sestavení. Na‰e auditorské postupy byly provedeny v˘bûrov˘m zpÛsobem s ohle-
dem na v˘znamnost vykazovan˘ch skuteãností.

Vedení SdruÏení je odpovûdné za sestavení úãetní závûrky a za vedení úãetnictví tak, aby úãetní závûrka
sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz majetku, závazkÛ, vlastního kapitálu, v˘sledku
hospodafiení a finanãní situace spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit názor na úãetní závûrku jako
celek na základû ovûfiení provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorsk˘mi smûrnicemi.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch souvislostech vûrnû a poctivû zobrazuje maje-
tek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe, k 31. prosinci 2002
a v˘sledky jejího hospodafiení za rok 2002 v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a s pfiíslu‰-
n˘mi pfiedpisy.

Ovûfiili jsme také úãetní závûrku SdruÏení Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe, k 31. prosinci  2001 resp. 
k 31. prosinci 2000 a na‰e zpráva z 15. kvûtna 2000 resp. 11. dubna 2001 obsahovala v˘rok bez v˘hrad.

V˘roãní zpráva za rok 2002 obsahuje údaje o dÛleÏit˘ch skuteãnostech, které se vztahují k úãetní závûrce
k 31. prosinci 2002 SdruÏení a v˘klad o uplynulém a pfiedpokládaném v˘voji hospodafiení a o finanãní situ-
aci spoleãnosti. Úãetní informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû jsme sesouhlasili s informacemi uveden˘mi 
v úãetní závûrce k 31. prosinci 2002. Jiné neÏ úãetní informace získané z úãetní závûrky a úãetních knih
SdruÏení jsme v‰ak neovûfiovali.

Ernst & Young âR, s.r.o.
osvûdãení ã. 401

Vûra Vlasáková
auditor, osvûdãení ã. 820

30. dubna 2003
Praha, âeská republika
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tis Kã 1. 1. 2002 31. 12. 2002

Aktiva 1 040 2 547

A Stálá aktiva 0 502

1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 0 134

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0 -8

3. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 0 631

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 -255

5. Dlouhodob˘ finanãní majetek 0 0

B ObûÏná aktiva 1 040 2 045

1. Zásoby 0 0

2. Pohledávky 43 97

3. Krátkodob˘ finanãní majetek 996 1 948

4. Pfiechodné úãty aktivní 1 0

tis Kã 1. 1. 2002 31. 12. 2002

Pasiva 1 040 2 547

A Vlastní zdroje krytí stál˘ch a obûÏn˘ch aktiv 334 632

1. Jmûní 0 150

Vlastní jmûní 0 150

Fondy 0 0

2. Hospodáfisk˘ v˘sledek 334 482

Hospodáfisk˘ v˘sledek úãetního období -458 148

Nerozdûlen˘ zisk, neuhrazená ztráta minul˘ch let 792 334

B Cizí zdroje 706 1 915

1. Zákonné rezervy 0 0

2. Dlouhodobé závazky 0 0

3. Krátkodobé závazky 601 812

4. Bankovní v˘pomoci a pÛjãky 0 0

5. Pfiechodné úãty pasivní 105 1 103
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Hlavní ãinnost Hospodáfiská Celkem

tis. Kã. ãinnost

V˘nosy 20 110 0 20 110

TrÏby za prodej vlastních  v˘robkÛ a sluÏeb 128 128

Provozní dotace 3 476 3 476

Ostatní v˘nosy 4 4

Pfiijaté pfiíspûvky 16 487 16 487

Úroky 15 15

V˘nosy z krátkodobého fin.majetku 0 0

Náklady 19 962 0 19 962

Spotfieba materiálu a energie 981 981

Náklady na nakoupené sluÏby 11 450 11 450

Mzdové náklady 5 483 5 483

Náklady na sociální poji‰tûní 1 693 1 693

Odpisy dlouhodobého majetku 36 36

Ostatní náklady 313 313

Poskytnuté pfiíspûvky 6 6

DaÀ z pfiíjmÛ 0 0

Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní 148 0 148
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v tis. Kã

Název údaje pfiijato skuteãnost

Dotace na dlouhodob˘ majetek   

z toho: systémové dotace na dlouhodob˘ majetek

z toho na: vûdu a v˘zkum

vzdûlávání pracovníkÛ

informatiku

individuální dotace na jmenovité akce

Pfiijaté prostfiedky ze zahraniãí na dlouhodob˘ majetek (celkem ) 387 387

Dotace na dlouhodob˘ majetek z rozpoãtu ÚSC

Dotace na provoz celkem ze státního rozpoãtu 2 438 2 438

z toho na: vûdu a v˘zkum

vzdûlávání pracovníkÛ

informatiku

Dotace na provoz celkem z rozpoãtu ÚSC 100 100

Pfiijaté prostfiedky ze zahraniãí na provoz 1563 559*)

Pohledávky celkem (úãt.skup. 31,34, 35 a úãet 378) x 97

Závazky celkem (úãt.skup. 32,34, 36, 95 a úãet 379) x 812

Komentáfi:
*) rozdíl mezi pfiijat˘mi a ãerpan˘mi prostfiedky pfiedstavuje ãasové rozli‰ení v˘nosÛ ve v˘‰i 1 004 tis. Kã

P ¤ Í L O H A  K Ú â E T N Í  U Z ÁV ù R C E
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Projekt Podpora dûtsk˘ch práv je dvoulet˘m projektem, kter˘ zapoãal v kvûtnu roku 2002 a skonãí v kvût-
nu 2004. Je financován pfieváÏnû z Evropské unie (80 %) s tím, Ïe 20 % nákladÛ musí b˘t hrazeno domá-
cím sponzorem, kter˘m se stala spoleãnost Johnson & Johnson.

Financování projektu v roce 2002 probíhalo pfiísnû v souladu se schválen˘m projektem. Proti správnosti
a úãelnosti vynakládan˘ch prostfiedkÛ nebyly vzneseny Ïádné námitky ani ze strany Evropské unie, ani
ze strany auditora. 

Pfiehled prostfiedkÛ pfiidûlen˘ch grantem na první rok ãinnosti projektu vãetnû nákladÛ vynaloÏen˘ch
na projekt zachycuje následující tabulka.

tis. Kã

Pfiijaté pfiíspûvky a v˘nosy z ãinnosti 7264

Grant EU celkem 7252

toho ãerpání v roce 2002 6076

zb˘vá k ãerpání v roce 2003 1176

Úroky 11

Náklady 6087

Materiálové náklady (kanc.potfieby, pohonné hmoty) 234

Propagaãní materiál 4295

SluÏby 823 

z toho

fax, telefon, po‰tovné 16     

úãetní sluÏby 9     

opravy a údrÏba 19     

cestovné 2     

reprezentace 16     

nájem 77     

ostatní sluÏby 684

Osobní náklady 491

Kurzové ztráty 239

Bankovní poplatky 5

Z P R ÁVA  O  H O S P O D A ¤ E N Í  P R O J E K T U  P O D P O R A  D ù T S K ¯ C H
P R ÁV  V  R O C E  2 0 0 2
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Dûkujeme v‰em, ktefií se sponzorsky podíleli na vydání této publikace. 
Na‰e speciální podûkování patfií:

kolektivu pracovníkÛ B.I.G. Prague za bezplatné grafické zpracování a zlom publikace,
tiskárnû Durabo za bezplatné vyti‰tûní publikace,
spoleãnosti Allphoto images za bezplatné poskytnutí diapozitivÛ,
fotografovi Petru Horníkovi za bezplatné poskytnutí fotografií 
a Pfiekladatelskému servisu skfiivánek za bezplatn˘ pfieklad publikace.

Podûkování sponzorÛm
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