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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové, milí přátelé.
Když jsem vloni v červnu psal úvodní řádky
pro výroční zprávu Nadace Sirius za rok 2019,
věnoval jsem velkou část koronavirové pandemii.
Optimisticky jsem tehdy doufal, že právě končící
první vlna epidemie by mohla být zároveň vlnou
poslední. Nikdo z nás v té době ještě netušil, jak
hluboce a dlouhodobě tato nemoc změní náš
svět a jak obrovské ztráty lidské, celospolečenské
i ekonomické z ní vzejdou.
Teď, koncem května roku 2021, se nacházíme
v podobné situaci jako před rokem. Počty
nakažených v naší zemi – stejně jako ve většině
evropských zemí – klesají, což by mohlo znovu
vést k opatrnému optimismu. Bohužel to tak není.
Situace v některých asijských zemích se dostala
do tak kritického stadia, jaké jsme od vypuknutí
pandemie ještě nezažili, a ani v zemích, kde se
podařilo proočkovat velkou část populace, se
zatím nedá slavit. Stále na nás číhá latentní
nebezpečí nových mutací, které budou více
nakažlivé a zároveň rezistentní proti současným
vakcínám. Jinými slovy: v tuto chvíli je velmi obtížné
říci, zda už z bouře, v níž jsme se ocitli, pozvolna
vyplouváme nebo zda se nacházíme pouze v oku
uragánu.
Takto popsaná situace samozřejmě klade
velké nároky na všechny z nás. V lidské rovině je
důležité zůstat trpělivý, tolerantní a nenechat se
strhnout k zjednodušeným soudům nebo pocitu,
že tato krizová situace ospravedlňuje ústupky od
slušného jednání či morální kompromisy. V rovině
institucionální je důležité, aby všichni ti, jejichž
hlas je ve společnosti dobře slyšitelný – počínaje
politiky a konče reprezentanty neziskových
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organizací – byli maximálně zodpovědní, uvážliví,
empatičtí a schopní vidět jednotlivé jevy v širších
souvislostech.
S pocitem určité hrdosti mohu konstatovat, že
vedení i pracovníkům Nadace Sirius se to podle
mého názoru v uplynulém roce dařilo. Za to jim
patří můj velký dík.
Na
mimořádnou
pandemickou
situaci
jsme dokázali rychle zareagovat především
prostřednictvím projektu Patron dětí. Ten
poskytoval v loňském roce mimořádnou pomoc
rodinám, které se dostaly do finanční tísně. Takto
jsme podpořili více než tisíc rodin, které obdržely
balíky základních potravin a hygienických potřeb
(či příspěvek na ně), nebo peníze na zaplacení
nájemného. A protože Patron dětí nezanedbával
ani svou „běžnou“ agendu, je jeho konečná,
celoroční, bilance úctyhodná: potřebným rodinám
s dětmi rozdělil přes 20 milionů korun.
Dalším projektem, který s koronavirovou epidemií
přímo souvisí, byla prognóza dalšího vývoje
v rodinách s dětmi, kterou jsme zpracovali na
základě ankety mezi více než stovkou špičkových
odborníků z různých oblastí. Výsledky toho
unikátního průzkumu ukazují, jaká hlavní nebezpečí
rodinám v důsledku pandemie hrozí. Je bohužel
jen málo překvapivé, že výsledná zpráva se
zmiňuje především o ekonomických problémech
rodin a hrozbě ztráty bydlení v materiální oblasti,
a o vyčerpání rodičů, prohloubení různých forem
závislosti a nárůstu domácího násilí v oblasti
psychické. I z tohoto důvodu jsme právě na
oblast domácího násilí zaměřili svou letošní,
v pořadí už jedenáctou, grantovou výzvu. Rovněž
jsme investovali do projektů, které mají usnadnit
rozpoznávání případů, kdy je dítě ohroženo
týráním, zanedbáváním či zneužíváním.
Nadace Sirius se však v roce 2020 samozřejmě
neomezovala pouze na činnosti související
s mimořádnou epidemiologickou situací a jejími

důsledky. Nezanedbávali jsme ani ostatní projekty.
Za zmínku určitě stojí transformace dětských
center na organizace poskytující zdravotní služby
a dlouhodobou lůžkovou péči. Tato transformace
– kterou jsme zatím úspěšně odpilotovali
v Choceradech, Ostravě a Kolíně – by měla zajistit,
že v budoucnu budou v těchto centrech pečovat
jen o děti s těžkým zdravotním postižením, zatímco
všechny zdravé děti do tří let se dostanou do
rodinné (především pěstounské) péče.
V této souvislosti je logické, že naše nadace
zachovala podporu společným projektům z oblasti
náhradní rodinné péče, které vede společně
s dalšími institucemi (Amalthea, Centrum
psychologické pomoci, Středisko náhradní rodinné
péče). Formou přímých grantů jsme těmto
projektům rozdělili přes 7 milionů korun.

Všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům,
partnerům i dárcům za to upřímně děkuji …
… a všem lidem dobré vůle přeji co nejlepší rok
2021.

Jiří Šmejc
předseda správní rady

Pokračujeme také v projektech na změnu
postoje veřejnosti k lidem se zdravotním
postižením. Chystáme putovní interaktivní
výstavu
určenou
především
školákům
a zůstáváme rovněž partnery obdobně
tematicky pojaté sekce Lidé odvedle
promítané v rámci Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových
Varech. V neposlední řadě se nám
podařilo výrazně zkvalitnit webové
stránky Šance dětem, které si
za dobu své existence (od
roku 2011) vydobyly značný
respekt odborné veřejnosti
a pro mnoho rodičů se staly
první instancí, kde hledají
informace
v
případě
nejrůznějších
problémů
svých dětí.
Sečteno a podtrženo: rok 2020
je za námi, v jeho průběhu
jsme rozdělili rekordních 60
milionů korun a – jak upřímně
věřím – celkově jsme obstáli.
3
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE NADACE SIRIUS

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí
Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě
dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné
dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.
Nadace Sirius je soukromá nadace založená
v roce 2008. Její činnost je zaměřená na pomoc
znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně financují
manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje
širokou škálu projektů, které pomáhají ohroženým
dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na
systematické, dlouhodobé řešení problémů, které
spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny,
náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně
znevýhodněných dětí. Prostřednictvím pravidelně
vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje
aktivity jiných neziskových organizací, které se danou
problematikou zabývají. Nadace také dlouhodobě
spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem
Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle
věnované filmům s tematikou zdravotního postižení.
V roce 2017 spustila Nadace Sirius projekt nazvaný
Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc
potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek.

1. CHARITA NENÍ PR
Primárním cílem charitativní činnosti Nadace Sirius
je snaha pomoci, nikoliv záměr získat za dobročinné
jednání jakoukoliv kompenzaci, například v podobě
propagace nebo pozitivního PR. Ve skutečné charitě
musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne o snahu zviditelnit
sebe samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je cílem
motivovat další dárce, avšak i zde musí být zachováno
pravidlo, že nejde o popularizaci k vlastnímu
prospěchu. PR nadace vytváříme v souladu s výše
uvedeným principem – tedy nikoli k prvoplánovému
zvýhodnění, ale v zájmu budování dobrého jména
u laické i odborné veřejnosti. Dobré jméno nadace
umožňuje získávat širší podporu pro její projekty.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2. DŮSLEDNÉ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí
principy projektového řízení. Zpracováváme finanční
plány a detailní harmonogramy aktivit, pravidelně
je sledujeme a vyhodnocujeme a jasně definujeme
cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž průběžně
vyhodnocujeme rizika a sledujeme efektivní nakládání
s finančními i lidskými zdroji.

3. DARY NEVYUŽÍVÁME NA ÚHRADU NÁKLADŮ
NADACE, VŠECHNY SMĚŘUJÍ DO JEDNOTLIVÝCH
PROJEKTŮ
Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími
osobami v plné výši přerozdělujeme mezi realizátory
projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci
udělení přímých grantů. Provozní náklady nadace jsou
hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.
4. ZAMĚŘENÍ NA PROJEKTY SE SYSTÉMOVÝM
VÝZNAMEM
Činnost Nadace Sirius je zaměřená na projekty,
jejichž realizací napomáháme k hledání systémových
a koncepčních změn v dané oblasti.

5. PRIMÁRNÍ PŮSOBENÍ NA ROZUM, NIKOLIV NA CIT
Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů
vždy využívá primárně racionální argumentaci, nikdy
nesklouzne k citovému vydírání. Případná emotivita
takové komunikace slouží pouze k posílení či lepšímu
pochopení racionálních argumentů.

6. TRANSPARENTNOST
Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě
a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná
vždy čestně a transparentně.

Založení:

26. 3. 2008, Smlouva o zřízení Nadace Sirius

Zakladatelé:

Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč

Registrace:

20. 6. 2008, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 693

IČ:

284 18 808

Bankovní spojení:

PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu:

2009700002/6000

Sídlo:

Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika

E-mail:

info@nadacesirius.cz

Telefon:

+420 702 026 600

Web:

www.nadacesirius.cz

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2020
Správní rada

Ředitel nadace

Jiří Šmejc, předseda

Dana Lipová

Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Zuna, člen
Pavel Charamza, člen
Vladimír Uhde, člen

Odborná rada
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.
JUDr. Šárka Špecianová

Dozorčí rada

PhDr. Jaroslav Šturma

Tomáš Kočka, předseda

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Michal Krnoš, člen
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4.1.2. X. grantové řízení 2019

ČINNOST

X. grantové řízení na téma: Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu
rozvodu a bezprostředně po rozvodu jsme vyhlásili dne 9. září 2019.

4.1. GRANTOVÁ ŘÍZENÍ NADACE SIRIUS
Nadace Sirius pravidelně vyhlašuje grantová řízení zaměřená na řešení problematiky ohrožených dětí.
Témata řízení vybíráme na základě odborné analýzy, která vytipovává oblasti vyžadující grantovou
podporu. Cílem udělených grantů je hledat systémová řešení problémů, doplnit či změnit zavedené
postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe.
Grantové řízení je založeno na principech:

Cíle grantového řízení:
• Prevence rozpadu rodiny ohrožené rozvodem/rozchodem
• Podpora dětí a rodičů v průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně po rozvodu/rozchodu
• Podpora odborníků v rámci interdisciplinárního týmu řešícího rozvod/rozchod

• transparentnosti,

• Podpora systematických a podpůrných opatření v procesním řízení, která mají pozitivní dopad 		
na děti, rodiče a odborníky v interdisciplinárním týmu, v průběhu rozvodu/rozchodu.

• důrazu na prevenci a efektivní řešení,
• podpory osvědčených postupů,
• aktivní role dárce.
Proces grantového řízení probíhá ve dvou kolech na základě odborného posouzení grantovou komisí.
Řídí se dokumenty nadace tj. Statutem Nadace Sirius a Grantovými pravidly.
4.1.1. Přehled vyhlášených grantových řízení Nadace Sirius od jejího založení

Z celkem 52 grantových žádostí postoupilo do druhého kola 15 žádostí. Vzhledem k aktuální situaci
vyvolané pandemií covid-19 bylo grantové řízení dne 12. 5. 2020 nestandardně předčasně ukončeno bez
udělení grantu. Organizace, které se zúčastnily druhého kola grantového řízení, obdržely kompenzaci ve
výši 20 000 Kč.
Celkem bylo vyplaceno 280 tis. Kč níže uvedeným příjemcům:

ROK

OBLAST

POŘADÍ
GŘ

POČET
PROJEKTŮ

VÝŠE GRANTU
(v tis. Kč)

2008

Sanace ohrožené rodiny

I.

5

11 853

Dům tří přání

2009

Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR

II.

3

11 495

SPONDEA, o.p.s.

2010

Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením

III.

6

12 729

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

2011

Podpora pracovníků *OSPOD

IV.

NEUDĚLENO

2013

Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na
zdravotní postižení dítěte

V.

4

15 993

2015

Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče

VI.

5

9 613

2016

Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné
péče

VII.

5

2 617

2017

Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím

VIII.

3

3 222

2018

Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvoření vhodných
podmínek pro optimální vývoj jejich dětí

IX.

3

2 504

2019

Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a
bezprostředně po rozvodu

X.

2020

Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně
ohrožujícím zacházením

XI.

CELKEM

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

PŘEDČASNĚ

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o. s.
Dětský průvodce rozvodem, z.s.
Město Žatec
TreMediaS
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
RATOLEST BRNO, z.s.

UKONČENO

ESPEDIENTE, z.s.

V BĚHU
34

HoSt Home - Start Česká republika

70 026

Mgr. Magdaléna Skřivánková

*OSPOD = orgán sociálněprávní ochrany dětí
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4.1.3. Aktuální XI. grantová výzva 2020

Celkem byly poskytnuty nadační příspěvky ve výši 494 tis. Kč níže uvedeným organizacím.

V návaznosti na situaci vyvolanou pandemií covid-19 a výsledky výzkumné studie, jejíž cílem bylo
odhadnout další vývoj v rodinách s dětmi, jsme vyhlásili XI. grantovou výzvu, jejíž téma bylo Rozvoj služeb
pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením. Výzvu jsme zveřejnili
dne 26. října 2020.

Cesta z krize, z. ú.

Grantová výzva cílí na následující oblasti:
•

Měřitelné zkvalitnění přímé práce s dítětem, které se setkalo s násilím v rodinných vztazích
a zanedbáváním (např. diagnostika, terapie, podpora, poradenství).

•

Rozvoj efektivních programů pro děti, které preventivně rozvíjejí dovednosti vhodné pro vlastní 		
ochranu před násilím v blízkých vztazích (např. co už není správné, když se dítěti děje, zvyšování 		
tzv. měkkých dovedností dětí, jak a na koho se může dítě obrátit o pomoc).

•

Zkvalitnění práce s ohroženou rodinou (např. terénní forma práce s ohroženou rodinou, programy 		
na zvyšování kompetence v klíčových rodičovských dovednostech).

•

Rozvoj metod práce s celým širším rodinným systémem ohroženého dítěte (např. aktivizace zdrojů
širší rodiny či komunity).

•

Edukace a metodická podpora odborníků přicházejících do kontaktu s traumatizovanými dětmi 		
(např. pedagogové, pediatři) k rozvoji včasné detekce ohroženého dítěte/rodiny (např. 			
doporučené postupy, zaškolení do nových nástrojů).

•

•

Tvorba a implementace efektivních postupů a nástrojů pro detekci a identifikaci míry ohrožení 		
dítěte, určení rizikových a protektivních faktorů a následná volba vhodných intervencí 			
(např. manuály, programy).
Komplexní evaluace efektivity a hospodárnosti vlastních poskytovaných programů a služeb, jejich 		
úprava a zkvalitnění.

Grantového řízení se zúčastnilo celkem 30 organizací. Uzávěrka prvního kola proběhla v termínu
10. prosince 2020.
4.1.4. Mimořádné granty v souvislosti s covid-19
Mimořádná grantová výzva
V souvislosti s propuknutím pandemie covid-19 v České republice vyhlásila dne 31. března 2020 Nadace
Sirius mimořádné grantové řízení s cílem podpořit organizace, které poskytují služby a podporu rodinám
s dětmi, v distančním zajištění služeb.

Centrum LOCIKA, z.ú.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Oblastní charita Kutná Hora
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Dětské krizové centrum, z.ú.
Autis Centrum o.p.s.
Společnost pro ranou péči, z.s
SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI České Budějovice
Portimo o.p.s.
Pomoc v nouzi o.p.s
SOS dětské vesničky, z.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Grant pro krizovou linku
V souvislosti epidemiologickou situací Nadace dále poskytla přímý grant ve výši 75 tis. Kč organizaci Cesta
z Krize, z. ú. na podporu provozu bezplatné telefonní linky, která po vypuknutí epidemie zaznamenala
značný nárůst svých klientů.
4.2. PODPOŘENÉ PROJEKTY UKONČENÉ V ROCE 2020
V roce 2020 byl ukončen následující projekt z VIII. grantového řízení na téma Včasná pomoc pro rodinu
a dítě ohrožené sociálním prostředím
NÁZEV PROJEKTU: NA SPRÁVNÉ CESTĚ
Organizace: RC Vikýrek, z. s.

Výzva byla určena neziskovým organizacím poskytujícím rodinám s dětmi terénní a ambulantní služby.
Sloužila k posílení jejich technického vybavení, telekomunikačních služeb a on-line propagace.

Realizace: 12. 7. 2018 – 28. 02. 2020

Žádosti jsme vyřizovali ve zrychleném procesu a mimořádné grantové řízení bylo ukončeno 30. dubna 2020.

Čerpaná částka: 1 055 757 Kč
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Částka dle uděleného grantu: 1 088 440 Kč
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Cílem projektu bylo zavést nové a vzájemně se doplňující formy přímé práce, sloužící k preventivní
podpoře rodin s dětmi. Jednalo se zejména o tyto aktivity:
• preventivní intervence pro rodiny (realizace tzv. otevřených kruhů);
• zajištění profesionální psychologické poradny RC Vikýrek;
• kvalitativní zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi (preventivní přednášky a rozvojové aktivity „Být spolu“).
V roce 2020 byly dále ukončeny následující projekty z IX. grantového řízení na téma Včasná podpora
a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem vytvořit pro těhotné ženy vhodné podmínky pro
optimální vývoj jejich dětí.
NÁZEV PROJEKTU: PODPORA MATEK A JEJICH DĚTÍ
Organizace: KAPPA-HELP, z. s.
Realizace: 1. 7. 2019 – 30. 4. 2020
Částka dle uděleného grantu: 173 280 Kč
Čerpaná částka: 173 280 Kč
Cílem projektu bylo poskytnout podporu a včasnou pomoc těhotným ženám a matkám s dětmi do
3 let věku v nepříznivé životní situaci. Nová služba organizace zahrnuje psychologickou, terapeutickou
a sociálně-právní podporu, dále zprostředkování pomoci v oblasti bydlení a zprostředkování případné léčby.
V rámci projektu byla poskytnuta pomoc 14 klientkám. Zároveň byla navázána mezioborová spolupráce
s dalšími institucemi a poskytovateli služeb a byly zavedeny nové služby, které mohou být klientkám
nápomocny v řešení jejich situace. Výstupem projektu je dále metodika mezioborové spolupráce.
www.kappa-help.cz
NÁZEV PROJEKTU: AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI V HAMRECH U HLINSKA
Organizace: Obecně prospěšná společnost Dlaň života
Realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020
Částka dle uděleného grantu: 810 000 Kč
Čerpaná částka: 810 000 Kč
Cílem projektu je podpora těhotných žen a maminek s dětmi v tísni v rámci azylového domu.
V uvedeném období byla poskytnuta podpora 15 matkám a 19 dětem. Vedle individuálních potřeb byly
u klientek posilovány dovednosti spojené s mateřstvím, vedením domácnosti a rozvojem rodičovských
kompetencí. Během projektu byla vytvořena metodika práce s klientkami.
www.dlanzivota.cz
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NÁZEV PROJEKTU: PODPORA TĚHOTNÝCH ŽEN NA CESTĚ K MATEŘSTVÍ
Organizace: ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
Realizace: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020
Částka dle uděleného grantu: 1 521 200 Kč
Čerpaná částka: 1 436 053 Kč
Cílem projektu byla propagace pomoci a přímá podpora ohrožených těhotných žen. Podpora probíhala
v 5 poradnách organizace v Praze, Plzni, Frýdku Místku, Olomouci a Rožnově pod Radhoštěm a zahrnovala
materiální a psychologickou pomoc. Organizace pomáhá těhotným ženám zorientovat se v nové situaci,
poskytuje podporu při řešení vztahových potíží, nabízí poradenství posilující rodičovské kompetence,
a v neposlední řadě pomoc při navázání na další služby. V rámci projektu byla poskytnuta pomoc
a podpora cca 162 těhotným ženám, byly vytvořeny propagační materiály a navázána spolupráce
s organizacemi poskytující návazné služby a s místy možné detekce.
www.poradnaprozeny.eu
4.3. PŘÍMÁ PODPORA
Vedle projektů, vybraných v grantových řízeních, podporuje Nadace Sirius formou přímých grantů
další projekty reagující na aktuální potřeby v oblasti péče o ohrožené děti, podporující inovační návrhy
a umožňující spolupráci a sdílení dobré praxe mezi neziskovými organizacemi. V roce 2020 podpořila
Nadace Sirius následující projekty zaměřené na podporu rodin, které se starají o dítě se zdravotním
postižením, podporu a rozvoj náhradní rodinné péče a na rozvoj specializované adiktologické péče
pro děti:
4.3.1. Centra provázení
Provázení je nový typ zdravotně-sociální péče v českém zdravotnictví. Základem této péče je podpora
rodinám těžce nemocných dětských pacientů, tato podpora začíná již od okamžiku sdělení nepříznivé
diagnózy dítěte rodině. Rodina je podporována v celé první fází sžívání se s nepříznivou skutečností,
jde obvykle o období několika týdnů až měsíců. Provázení přispívá k zajištění komplexní péče o těžce
nemocného dětského pacienta přímo v prostředí zdravotnického zařízení.
Provázení je přemostěním zdravotní a sociální péče o těžce nemocného dětského pacienta. Cílovou
skupinou jsou děti se závažným onemocněním, s těžkým zdravotním postižením, předčasně narozené
a narozené s nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností.
Odbornými garanty jsou prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
První Centrum provázení vzniklo jako specializované pracoviště při Klinice dětského a dorostového
lékařství při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v rámci projektu podpořeného v V. grantovém řízení
Nadace Sirius a v lednu 2015 začalo poskytovat péči rodinám s těžce nemocnými dětmi.
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V roce 2018 byla zřízena Centra provázení při FN Hradec Králové a FN Brno financovaná Nadací Sirius za
účelem rozšířeného pilotního ověření přínosnosti péče provázení.
Na základě dosavadních výsledků daných pracovišť rozhodla VZP v závěru roku 2019 o finanční podpoře
činností Center provázení při těchto zdravotnických zařízeních:
• Všeobecná fakultní nemocnice Praha
• Fakultní nemocnice Brno
• Fakultní nemocnice Hradec Králové
• Ústav pro péči o matku a dítě Praha – Praha Podolí
• Fakultní nemocnice Ostrava.
Finanční podporu péče provázení v nemocnicích začaly v průběhu roku 2020 hradit také Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
V roce 2020 byly ukončeny následující projekty, které bezprostředně souvisely s rozvojem a podporou
provázení v nemocnicích:
NÁZEV PROJEKTU: CENTRUM PROVÁZENÍ – PORADENSTVÍ, PODPORA A POMOC DĚTEM A RODINÁM OD
OKAMŽIKU SDĚLENÍ NEPŘÍZNIVÉ DIAGNÓZY DÍTĚTE
Organizace: Fakultní nemocnice Brno
Realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020
Částka dle uděleného grantu: 2 975 680 Kč
Čerpaná částka: 2 137 596 Kč
Cílem projektu bylo rozšířené pilotní ověření přínosnosti, funkčnosti a přenositelnosti péče provázení.
V rámci projektu bylo zřízeno pracoviště Centrum provázení při Dětské nemocnici FN Brno, které následně
poskytlo péči provázení 188 rodinám. Nejčastější onemocnění provázených dětí byla neurologická,
nervosvalová, kardiologická, metabolická a závažné infekční stavy. Od ledna 2020 dané pracoviště
pokračuje v poskytování péče provázení za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny.
www.centrumprovazeni.cz
NÁZEV PROJEKTU: METODICKÉ CENTRUM CENTER PROVÁZENÍ
Organizace: Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Realizace projektu: 1. 2. 2018 – 30. 4. 2020
Částka uděleného grantu: 3 908 720 Kč
Čerpaná částka: 3 873 210 Kč
12

Společnost pro mukopolysacharidosu stála u zrodu prvního Centra provázení, které vzniklo při Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze, a je nositelem know-how činnosti provázení.
Cílem uděleného grantu bylo vytvořit Metodické centrum nově vzniklých Center provázení.
Metodické centrum zajišťuje:
• zpracování a úspěšnou implementaci vytvořené metodiky Centrům provázení v nových nemocnicích,
• organizaci školení, supervize pracovníků Center provázení a průběžnou metodickou podporu,
• zpracovávání statistik a dalších výzkumných podkladů a účast na aktivitách směřujících
k systémovému ukotvení center v České republice.
www.centrumprovazeni.cz
NÁZEV PROJEKTU: CENTRUM PROVÁZENÍ – PORADENSTVÍ, PODPORA A POMOC DĚTEM A RODINÁM OD
OKAMŽIKU SDĚLENÍ NEPŘÍZNIVÉ DIAGNÓZY DÍTĚTE
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice Praha
Realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020
Částka dle uděleného grantu: 1 412 840 Kč
Čerpaná částka: 1 412 840 Kč
Cílem projektu bylo rozšířené pilotní ověření přínosnosti, funkčnosti a přenositelnosti péče provázení.
Přímý grant zajistil návazné financování Centra provázení. V průběhu projektu bylo podpořeno 169 nových
rodin. Nejčastější onemocnění provázených dětí byla metabolická a mitochondriální, dále genetické
a vrozené vývojové vady. Od ledna 2020 dané pracoviště pokračuje v poskytování péče provázení za
finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny.
www.centrumprovazeni.cz
NÁZEV PROJEKTU: METODICKÉ VEDENÍ CENTER PROVÁZENÍ ČR
Organizace: Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Realizace projektu: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2021
Částka dle uděleného grantu: 2 629 220Kč
Společnost pro mukopolysacharidosu stála u zrodu prvního Centra provázení, které vzniklo při Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze, a je nositelem know-how činnosti provázení.
Cílem uděleného grantu je zajištění úspěšného fungování všech Center provázení v ČR, zahájení činnosti
případných nových Center provázení ve stejné kvalitě, získání podpory zdravotních pojišťoven pro
financování provozu CP a zajištění výkonového a finančního ukotvení v systému zdravotnictví.
www.centrumprovazeni.cz
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4.3.2. Náhradní rodinná péče
NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÝ KONTAKT DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S BIOLOGICKOU RODINOU
Organizace: Amalthea z.s.
Realizace: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021
Částka dle smlouvy: 4 650 000 Kč
V rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickými rodiči šíří Amalthea do
praxe výstupy předchozího projektu Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jejich rodiči. Využití manuálu
Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou a Formuláře pro vyhodnocování rizik kontaktu
dítěte s biologickou rodinou by mělo pomoci zajistit, aby se realizovalo rozhodování o kontaktu dětí
v náhradní rodinné péči s jejich rodinou s důrazem k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte.
Cílem projektu je, aby byl kontakt pro dítě nastaven bezpečně a smysluplně. Dále projekt cílí na zvýšení
kompetencí pracovníků Orgánů sociálně právní ochrany dětí, neziskových organizací a krajských úřadů,
při rozhodování o způsobu kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou.
www.amalthea.cz
NÁZEV PROJEKTU: CENTRUM PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE III.
Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2021
Částka dle smlouvy: 8 750 000 Kč

ze záměrů projektu je zjistit, jaký druh pomoci a jaké způsoby práce reflektují potřeby příbuzných v jejich
nové roli náhradního rodiče, a následně navrhnout konkrétní metody práce pro tuto skupinu pěstounů.
www.cepp.cz
NÁZEV PROJEKTU: REALIZACE AKTIVIT PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Organizace: Asociace Dítě a rodina
Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Částka dle smlouvy: 1 400 000 Kč
Asociace Dítě a Rodina je sdružení neziskových organizací působících v celé České republice
v oblasti péče o ohrožené děti. Společným cílem je, aby každé dítě, zejména předškolního věku,
mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. K dalším cílům patří prosazování zlepšení systému péče
o ohrožené děti, sjednocení oblasti pod jedno kompetentní ministerstvo, zvýšení kvality poskytovaných
služeb, a především podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče. Grant byl poskytnut na
zajištění provozu a aktivit asociace.
www.ditearodina.cz
4.3.3. Adiktologická péče pro děti a dorost
NÁZEV PROJEKTU: FEASIBILITY STUDY 1 - ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE SPECIALIZOVANÉ
ADIKTOLOGICKÉ PÉČE PRO DĚTI A DOROST V ČR

Projekt úzce navazuje na předchozí projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II. a rozvíjí ho
především v oblasti osvojování. Výzkumy a analýzy předchozího projektu ukázaly, že osvojené děti
mají obdobné specifické potřeby jako děti v pěstounské péči, a jim i osvojitelům je tedy třeba zajistit
obdobnou péči. Cílem projektu je posílit znalosti všech aktérů procesu osvojování a podpořit tak zdravý
vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

www.nahradnirodina.cz

Cílem projektu byla příprava záměru komplexního Centra pro dětské a dospívající adiktologické pacienty
na území Prahy a návrhu celostátní sítě dětských referenčních ambulancí na úrovni krajů. Centrum by se
mělo stát vzorem a školícím pracovištěm pro plánovanou síť krajských specializovaných center a mělo
by zajišťovat průběžné vzdělávání, podporu a realizaci společných výzkumných a rozvojových projektů
a propojení s obdobnými strukturami v zahraničí. Projekt byl v roce 2020 úspěšně dokončen.

NÁZEV PROJEKTU: PĚSTOUNSKÁ PÉČE PŘÍBUZNÝCH
Organizace: Centrum psychologické pomoci, p.o.
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 28. 2. 2023
Částka dle smlouvy: 1 676 800 Kč
Projekt reaguje na aktuální situaci příbuzenských pěstounů. V současné době se jedná o nejrozšířenější typ
dlouhodobé pěstounské péče, která má svá specifika – například vysoký věk pěstounů, patologie v rodině,
problematika vzdělávání. Ve své podstatě se jedná o jiný typ péče než klasická pěstounská péče. Jedním
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Realizace: 1. 7. 2018 – 30. 4. 2020
Částka dle uděleného grantu: 1 298 000 Kč
Čerpaná částka: 1 199 700 Kč

4.4. PROJEKTY REALIZOVANÉ DCEŘINNÝMI ORGANIZACEMI NADACE
Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius vlastní projekty prostřednictvím vlastních
založených organizací. V roce 2020 tato organizace realizovaly následující projekty a činnosti.
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4.4.1. Provoz veřejné sbírky Patron dětí

4.4.3. Problematika týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte

REALIZÁTOR: PATRON DĚTÍ, Z. Ú.

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

Nadace Sirius založila na konci roku 2017 projekt Patron dětí, jehož cílem je pomáhat sociálně a zdravotně
znevýhodněným dětem a jejich rodinám v celé České republice. Na portále www.patrondeti.cz jsou
adresně či anonymně zveřejňovány příběhy dětí, které potřebují pomoc. Před samotným zveřejněním je
každá žádost o pomoc velmi pečlivě prověřena, aby finanční prostředky získané od dárců byly poskytnuty
pouze tam, kde jsou opravdu potřeba. Skutečnost potřeby navíc stvrzuje Patron příběhu, osoba, která
rodinnou situaci velmi dobře zná a dokáže se za potřebu dítěte zaručit.

V roce 2020 jsme se zaměřili zejména na podporu možností detekce a mapování aplikačních problémů
legislativy v praxi, s následnými negativními dopady na dětské oběti. V červenci 2020 jsme za přítomnosti
zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR a odborníků napříč problematikou zrealizovali odborný kulatý
stůl. Jeho závěry jsou shrnuty v publikované zprávě „Aplikační problémy v problematice dětí ohrožených
týráním, zneužíváním a zanedbáváním“. Poukazují na řadu konkrétních oblastí, kterými se nadále detailněji
zabýváme.

Dárce má možnost vybrat si konkrétní příběh dítěte, nebo přispět na transparentní účet vázaný
k registrované veřejné sbírce. 100 % vybraných finančních prostředků použije Patron dětí vždy na pořízení
konkrétní pomoci dítěti. Provozní náklady na zajištění sbírky hradí plně nadace. Do rodiny se nezasílají
peníze, ale je jí zprostředkovaná přímo potřebná věc nebo služba, která se uhradí dodavateli.

Klíčovou oblastí je pro nás zejména včasná detekce ohrožených dětí, která se, navzdory dosavadním
opatřením, stále nedaří. Dětí zasažených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice
v dlouhodobém horizontu, bohužel, neubývá a k detekci dochází zpravidla pozdě. Aktuální situaci navíc
dramaticky poznamenala pandemie covid-19, která se citelně dotkla chodu celé společnosti včetně
rodin s dětmi. Vlivem karanténních opatření došlo ke zvýšení výskytu mj. právě fenoménu psychického
nebo fyzického násilí v rodině, a zároveň ke zhoršení možností včasné detekce problému

Pomoc dětem je poskytována jako podpora potřeb či aktivit, například potřeby pro vzdělávání, stravování
ve škole či školné, zájmové činnosti, zdravotní pomoc, kompenzační pomůcky, různé terapie či rehabilitace
nehrazené ze zdravotního pojištění.

www.patrondeti.cz

V této souvislosti naše činnosti navázaly na XI. grantovou výzvu nadace vyhlášenou v roce 2020 pod
názvem „Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením“
a úzce se s ní propojily. Šlo o podporu a rozvoj včasné detekce, zkvalitnění přímé práce organizací, rozvoj
kvality intervencí a programů a rozvoj služeb v dané oblasti k zajištění včasné, kvalitní a dostupné pomoci
dětem ohroženým násilím v blízkých vztazích a závažně ohrožujícím zacházením.

4.4.2. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby

4.4.4. Sociální a preventivní práce ve školách

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

Rok 2020 po celém světě bezprecedentně poznamenalo šíření nemoci covid-19. První zaznamenaný
případ v České republice byl 1. března 2020. Pro zpomalení šíření viru byla postupně zavedena celá
řada opatření. V médiích se ihned začalo mluvit o možných dopadech těchto opatření, zejména
ekonomických. V Nadaci Sirius jsme od začátku vnímali, že situace může vážným způsobem dopadnout
na rodiny s dětmi. Proto jsme se rozhodli sestavit ve spolupráci s předními českými odborníky prognózu
vývoje zaměřenou na rodiny s dětmi a služby, které je podporují.

Nadace Sirius se v roce 2020 věnovala podpoře preventivní a sociální práce na školách. Cílem bylo zvýšit
kvalitu i dostupnost preventivního působení a sociální podpory dětí a jejich rodin. Existují různé modely,
které mohou vést k lepší podpoře žáků z ohrožených rodin: ve vzdělávání i jejich celkové přípravě do
dalšího života. Na základě analýzy aktuálních činností jednotlivých pracovníků školského poradenského
pracoviště a mapování různých konceptů vstupování sociální práce do školství, jsme se přiklonili
k podpoře vytvoření samostatné pozice sociálního pedagoga na půdě školy. Jeho práce by zahrnovala
také metody a přístupy terénní sociální práce.

V roce 2020 přijal Patron dětí finanční dary ve výši 25 077 035 Kč, díky kterým mohl poskytnout podporu
1 839 dětským příběhům v celkové hodnotě 20 070 168 Kč.

Samotné šetření probíhalo dvoukolově od června do září. V listopadu jsme publikovali Závěrečnou zprávu
a tiskovou zprávu shrnující hlavní zjištění. Oslovení odborníci se v prognóze shodli, že rodiny s dětmi budou
následkem protiepidemických opatření nejvýrazněji ohrožovat finanční problémy a ztráta zaměstnání či
bydlení, ale také fyzické a psychické vyčerpání rodičů, psychické poruchy a deprese, poroste fyzické
a psychické násilí v rodinách a různé formy závislostí, ať už látkových (např. alkohol u rodičů), nebo
tzv. nelátkových, kam se řadí závislost na mobilním telefonu, sociálních sítích či hraní počítačových her.
Vydání prognózy zaznamenalo i mediální ohlas, články prezentující naše výsledky vydaly celostátní
tištěná média a ředitelka nadace byla v této souvislosti hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.
Prognózu jsme prezentovali a poskytli k dispozici jak odpovídajícím výborům poslanecké sněmovny
a vlády, tak zástupcům MPSV. Poskytli jsme ji také odborníkům v sociální, zdravotní a školské oblasti.
16

V roce 2020 jsme se proto zapojili do přípravy metodické podpory a legislativní úpravy pozice sociálního
pedagoga. Ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice, Asociací vzdělavatelů v sociální
práci a dalšími odborníky jsme připravili návrh na úpravu zákona o pedagogických pracovnících tak,
aby byla mezi pedagogické pracovníky nově zařazena pozice sociálního pedagoga. Tento koncept
předložil poslanec Lukáš Bartoň v podobě pozměňovacího návrhu. V roce 2020 byla novela včetně
pozměňovacích návrhů projednána Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a prošla
obecnou rozpravou v rámci 2. čtení v Poslanecké sněmovně.
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4.4.5. Informační portál pro rodiče Šance dětem

4.4.6. Lidé odvedle

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

Informační portál byl spuštěn v létě 2011. Vytvoření portálu iniciovala Nadace Sirius a jeho provoz zajišťuje
Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., s cílem nabídnout široké veřejnosti informace z oblasti
ohrožených dětí v České republice. Provoz portálu je dlouhodobě plně hrazen Nadací Sirius.

Cílem projektu, zahájeného v roce 2010, je působit na změnu postoje nejširší veřejnosti, a to především
dětí a mládeže, k lidem se zdravotním postižením. Neznalost, předsudky a nepochopení jsou nejčastější
překážkou, na kterou lidé se zdravotním postižením narážejí. Aktivity projektu se proto zaměřují na přiblížení
života lidí se zdravotním postižením netradičním a zajímavým způsobem – především cestou osobního
zážitku, osobního setkání a poskytováním informací podávaných moderními interaktivními metodami.
Snahou projektu je přispět k lepší integraci a inkluzi dětí se zdravotním postižením do běžného života.

Ze zkušeností Nadace Sirius vyplynulo, že ke sledovaným tématům u nás stále chybí dostatek kvalitních
a komplexních informací. A právě ty zásadním způsobem přispívají k prevenci ohrožení dítěte, pomáhají
rodinám v problémové situaci a usnadňují život rodičům pečujícím o děti se zdravotním postižením.
Články, které na webu najdete, vytváříme ve spolupráci s předními českými odborníky, kteří se na téma
ohrožených děti v různých souvislostech specializují.
Web Šance Dětem vstoupil do roku 2020 v atmosféře očekávání. Ukončení podpory dosavadního
redakčního systému (Edee, provozovatel FG Forrest, a.s.) znamenalo, že celý web musí projít zásadní
inovací. Projekt jsme realizovali s programátory z Kleos Vision s.r.o. Nový redakční systém jsme vytvářeli
na open source platformě tak, abychom mohli v případě potřeby snadno změnit poskytovatele
služeb hostingu a podpory. Kromě toho jsme kladli důraz zejména na zkvalitnění informačního servisu.
V tomto ohledu jsme zpřehlednili navigaci, zajistili, aby se čtenáři viditelněji nabízel veškerý obsah na
webu související s řešeným problémem, a zřídili nový adresář pomáhajících organizací. Nový web jsme
veřejnosti představili 22. ledna 2021.
Pandemie covid-19 samozřejmě ovlivnila i činnost webu. Můžeme však říct, že v pozitivním slova smyslu.
V průběhu března 2020 jsme se s celým týmem Nadace Sirius zapojili do aktivit, směřujících ke zlepšení
situace rodin čelících nenadálé situaci, především v rovině propagace výstupů činnosti ostatních projektů
a jiných organizací. V nově založené rubrice Rodina vs. Koronavirus jsme se zaměřili na problematiku
distanční výuky, domácího násilí, závislostního chování a dalších jevů, spojených s nezvyklou situací.
Zároveň jsme upozorňovali na nové způsoby poskytování odborné podpory a pomoci rodinám.
Počet tematicky zaměřených článků publikovaných v roce 2020 se díky tomu vyšplhal na celých 51.
Zároveň vzniklo celkem 17 doprovodných videorozhovorů.
Pokračovali jsme v nastavené spolupráci na propagaci webu se seznam.cz v režimu kombinované
reklamy a vyhledávací kampaně. To nám umožnilo efektivnější využití reklamy a významné snížení
potřebných prostředků. Web propagujeme také prostřednictvím vlastního youtube a facebookového
kanálu. Na web v průběhu roku dorazilo celkem 599 703 uživatelů, kteří si zobrazili 1 095 777 stránek.
K 29. 4. 2021 měl web 707 odběratelů newsletteru, na facebooku jej ve stejném období sledovalo
3 530 uživatelů a na youtube 3 741 uživatelů.
Odborná knihovna vedená na webu Šance Dětem čítala k 29. 4. 2021 17 770 záznamů. Pokles způsobil
půlroční výpadek v přidávání nových odkazů, spojený s přesunem webu na novou platformu. Zároveň
z Odborné knihovny některé odkazy průběžně přirozeně mizí tak, jak mizí ve svém původním umístění.
Rok 2020 byl pro web Šance Dětem i přes těžkosti způsobené pandemií covid-19 zásadní. Po bezmála
deseti letech od svého spuštění se web dočkal zásadního vylepšení jak z provozního, tak z uživatelského
hlediska. Za redakci webu se proto těšíme na to, jaké novinky čtenářům přineseme v roce 2021.
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V tomto duchu a na základě zkušeností z předchozích aktivit – výstav Moje cesta 2013 a Naše cesta 2014,
které se ukázaly být jedněmi z nejúčinnějších metod osvěty, se stala hlavní aktivitou projektu Lidé odvedle
v roce 2020 příprava a realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem.
Úlohou výstavy je pozitivně ovlivnit vnímání dětí a mládeže v oblasti zdravotního postižení. Pomoci jim
nastavit adekvátní míru prožívání lítosti, naučit je správně a efektivně pomáhat, nebát se a nestydět
se nabídnout pomoc, pochopit, co člověk se zdravotním postižením prožívá, a jak může svůj hendikep
kompenzovat.
Výstava je putovní a bude se přesouvat po muzeích a galeriích Čech; zahájena byla vernisáží 16. září
2020 v Západočeském muzeu v Plzni, kde byla instalována až do 10. ledna 2021. Muzea a galerie mají
k dispozici nejen vhodné prostory, ale také mají praktické zkušenosti se vzdělávacími programy pro školy
a veřejnost a mají navázanou úzkou spolupráci se vzdělávacími institucemi prostřednictvím muzejní
edukátorky. Jsou proto blízko jak dětem, tak rodinám, a mohou jim zprostředkovat výstavu v blízkosti
jejich bydliště.
Realizaci výstavy Lidé odvedle ve výstavních prostorách muzeí jsme připravovali s velkým časovým
předstihem – dříve, než přišla pandemie covid-19, která ovlivnila život společnosti.
Na základě nepříznivé situace jsme museli další aktivity projektu (účast na 55. Mezinárodním filmovém
festivalu Karlovy Vary a cyklus přednášek pro mediky 3. ročníku 1. LF UK) přesunout na rok 2021.
Na změny společenské situace související s pandemií reagoval projekt Lidé odvedle mapováním
aktuálních problémů rodin s dětmi se zdravotním postižením a zvýšenou komunikací a spoluprací
s organizacemi působícími v této oblasti.
V rámci projektu se Nadace Sirius proto v roce 2020 zapojila do spolupráce s organizací Aliance pro
individualizovanou podporu (AIP), která sdružuje 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících
organizací a jejímž posláním je hájit zájmy osob se zdravotním postižením. Aktivity Aliance se zaměřují
na přípravu reformy sociálního systému pro lidi se zdravotním postižením, chronickým onemocněním
a jejich pečující.
www.lideodvedle.cz
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4.4.7. Projekt Transformace Dětských center na Centrum komplexní péče

4.4.9. Program Centrum Podpory - náhradní rodinná péče

REALIZÁTOR: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O.P.S.

REALIZÁTOR: CENTRUM PODPORY, O. P. S.

Ve spolupráci se Středočeským krajem probíhá už druhým rokem transformace Dětského centra
Strančice na Centrum komplexní péče v Choceradech. Jde o první pilotní projekt, na jehož zkušenosti
stojí nově vytvořený koncept Centra komplexní péče pro děti se závažným onemocněním (dále CKP).

Centrum podpory, o.p.s. (dále jen Centrum podpory) bylo založeno v roce 2012
s úmyslem vytvořit platformu pro spolupráci organizací v oblasti náhradní rodinné péče
(dále NRP). Centrum podpory systematicky mapuje a vyhledává příklady dobré praxe
v oblasti NRP v České republice i v zahraničí.

Základní myšlenkou CKP je podpora dítěte se závažným onemocněním v jeho přirozeném, rodinném
prostředí. Vhodnou kombinací zdravotních a sociálních služeb, poskytovaných v jednom místě
kompaktním týmem odborníků, lze rodině nabídnout komplexní podporu ve většině problematických
situací, které během péče o dítě se závažným zdravotním problémem řeší.
Nadace Sirius, jako partner Středočeského kraje, zajišťuje vedení transformačního projektu a metodické
činnosti. V roce 2020 byla dále zahájena obdobná spolupráce také na transformaci dětského centra
v Kolíně.
Třetím dětským centrem, které se aktuálně transformuje na Centrum komplexní péče je Dětské centrum
Domeček v Ostravě. Nadace Sirius obdobně jako u předchozích dvou transformačních projektů podporuje
činnosti v oblasti sběru dat, tvorby podkladů a konzultace s odborníky a metodickou podporu.
Projekt byl zahájen v listopadu 2019 s DC Chocerady, v roce 2020 postupně rozšířen o DC Kolín ve
Středočeském kraji a DC Domeček Ostrava v Moravskoslezském kraji. V prvních dvou centrech již
došlo k registraci nových zdravotních služeb a bylo zahájeno poskytování dlouhodobé lůžkové péče,
v Choceradech byly zdravotní služby doplněny nově registrovanými sociálními odlehčovacími službami.
Poskytování nových zdravotních a sociálních služeb v DC Domeček Ostrava je plánováno na 1. července
2021.
4.4.8. Legislativní návrh zrušení dětských domovů pro děti do tří let

Od svého založení spolupracuje se Střediskem náhradní rodinné péče, spolek. V roce 2020 pokračovala
spolupráce na již třetím společném projektu CP NRP III. Společně jsme pořádali kulaté stoly v krajích a
návaznou konferenci, kde byly představeny výstupy z těchto společných setkání. Šířili jsme metodiku
„Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou“ a vznikla publikace „Příběhy z nových rodin“.
Podpořili jsme dokument „Nic bych neměnila“, který by měl ukázat, že když dítě najde svoji novou rodinu
a vyrůstá v láskyplném prostředí, byť má závažné zdravotní znevýhodnění, může být jeho život šťastný a
podobný všem jiným. V roce 2020 začalo jeho natáčení.
Dále v roce 2020 Centrum podpory pokračovalo ve spolupráci s organizací Amalthea
z.s. na druhém společném projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou.
V rámci tohoto projektu se do praxe dále šířila publikace a formulář z předchozího projektu, a to především
formou seminářů a metodickou podporou jednotlivých spolupracujících pracovišť.
V roce 2020 pokračovala i spolupráce s Centrem psychologické pomoci na projektu Pěstounská péče
příbuzných. Ve spolupráci s organizací SocioFactor jsme realizovali výzkum „Pěstounská péče příbuzných
– Analýza potřeb“, jehož cílem bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají děti svěřené do příbuzenské
pěstounské péče. Potřeby příbuzenských pěstounů jsou často popisovány z pohledu doprovázejících
organizací a třetích osob, ale chybí ucelený pohled samotných příbuzenských pěstounů. Výzkum se
zaměřil právě na tuto opomíjenou perspektivu.
www.centrumpodpory.cz.

V roce 2020 se zástupci Nadace Sirius, společně s řadou dalších odborníků, účastnili pracovní skupiny
při Ministerstvu zdravotnictví, která rozpracovala legislativní návrh, jehož smyslem je ukončení činnosti
zařízení s registrací dětský domov pro děti do tří let. Zároveň byl v rámci této skupiny připraven legislativní
koncept pro zavedení zdravotně-sociální péče pro děti s těžkých zdravotním postižením a jejich rodiny.
Byl rozpracován koncept nového zařízení, tzv. Center komplexní péče pro děti, jejichž cílem je poskytovat
komplexní zdravotně sociální péči. Návrh čerpal ze zkušeností Středočeského kraje a byl připraven v úzké
spolupráci s jeho zástupci. Jádrem nového zařízení jsou terénní a ambulantní péče, cílená na podporu
rodiny. Smyslem podpory je podpořit dlouhodobé setrvání těžce nemocného dítěte v jeho vlastní rodině.
Tato zařízení přinesou do systému úplně novou preventivní podporu pro rodiny s těžce nemocnými
dětmi – zdravotní respitní péči. Legislativní návrh počítá s tím, že tato péče bude hrazena rodině dítěte ze
zdravotního pojištění v rozsahu 14 dní během 6 měsíců. Legislativní návrh byl předložen v podobě návrhů
Aleš Juchelky a Adama Vojtěcha za podpory Ministerstva zdravotnictví.
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FINANCE
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ROZVAHA K 31. 12. 2020 (V TIS. KČ)

řád. č.

Konečný stav
minulého období

Konečný stav
sledovaného období

x

x

x

(ř. 84+88)

083

6 936

9 932

(ř. 85 až 87)

084

6 909

9 905

1. Vlastní jmění

085

510

510

2. Fondy

086

6 399

9 395

088

27

27

091

27

27

- 4 035

-

-

-

- 3 533

- 3 533

-

-

-

031

- 450

- 450

-

-

-

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

038

- 52

- 52

-

-

-

B

Krátkodobý majetek celkem

(ř. 41+51+71+79)

040

7 729

11 224

B

Cizí zdroje celkem

(ř. 93+95+103+127)

092

793

1 292

II.

Pohledávky celkem

(ř. 52 až 70)

051

572

996

III.

Krátkodobé závazky celkem

(ř. 104 až 126)

103

793

1 292

055

572

996

-

-

-

071

7 065

9 994

1. Dodavatelé

104

145

267

1. Peněžní prostředky v pokladně

072

4

5

5. Zaměstnanci

108

70

29

3. Peněžní prostředky na účtech

074

7 061

9 989

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

110

18

18

079

92

234

9. Ostatní přímé daně

112

13

5

080

92

234

22. Dohadné účty pasivní

125

547

972

082

7 729

11 224

130

7 729

11 224

označ.

řád. č.

Konečný stav
minulého období

Konečný stav
sledovaného období

x

x

x

001

0

0

A

Vlastní zdroje celkem

002

3 983

3 983

I.

Jmění celkem

2. Software

004

3 533

3 533

3. Ocenitelná práva

005

450

450

010

52

52

017

52

52

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)

028

- 4 035

2. Oprávky k softwaru

030

3. Oprávky k ocenitelným právům

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

AKTIVA
A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodový nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

(ř. 02+10+21+28)
(ř. 03 až 09)

(ř. 11 až 20)

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

IV.

4. Poskytnuté provozní zálohy

III.

IV.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Jiná aktiva celkem

(ř. 72 až 78)

(ř. 80 až 81)

1. Náklady příštích období

AKTIVA CELKEM
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(ř. 01+40)

označ.

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

PASIVA

II.

Výsledek hospodaření celkem

(ř. 89 až 91)

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

PASIVA CELKEM

(ř. 83+92)
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2020 (V TIS. KČ)

Označ.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát

číslo
řádku

Činnost
hlavní

Činnost
hospodářská

Činnost

5

6

hl 7avní

celkem

A

NÁKLADY

001

1 155

0

1 155

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

448

0

448

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

003

2

0

2

4. Náklady na cestovné

006

1

0

1

5. Náklady na reprezentaci

007

15

0

15

6. Ostatní služby

008

430

0

430

Osobní náklady

013

702

0

702

10. Mzdové náklady

014

566

0

566

11. Zákonné sociální pojištění

015

134

0

134

13. Zákonné sociální náklady

017

2

0

2

Ostatní náklady

021

5

0

5

22. Jiné ostatní náklady

028

5

0

5

NÁKLADY CELKEM

039

1 155

0

1 155

Ostatní výnosy

048

1 155

0

1 155

7. Výnosové úroky

051

1

0

1

9. Zúčtování fondů

053

1 154

0

1 154

VÝNOSY CELKEM

061

1 155

0

1 155

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

062

0

0

0

D

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

063

0

0

0

III.

V.

IV.

28

29

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ÚZÁVĚRCE (NEKONSOLIDOVANÁ)

ZAKLADATELÉ NADACE

DOZORČÍ RADA K 31. PROSINCI 2020

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020 (V TISÍCÍCH KČ)

Jiří Šmejc

Tomáš Kočka, předseda

Petr Kellner

Radka Šmejcová, místopředsedkyně

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Patrik Tkáč

Michal Krnoš, člen

Nadace Sirius („Nadace“) byla založena Smlouvou o zřízení Nadace Sirius dne 26. března 2008.

SPRÁVNÍ RADA K 31. PROSINCI 2020

ODBORNÁ RADA NADACE K 31. PROSINCI 2020

Zápis Nadace do nadačního rejstříku vedené Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 693) proběhl
dne 20. června 2008.

Jiří Šmejc – předseda

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou definovány v Úmluvě o právech
dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989 a Česká republika ji přijala v roce 1991.

Marcel Dostal – místopředseda

JUDr. Šárka Špeciánová

Pavel Zuna – člen

PhDr. Jaroslav Šturma

Pavel Charamza – člen

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Vladimír Uhde – člen

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.

VZNIK A CHARAKTERISTIKA NADACE

Ohrožené dítě je chápáno jako dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném vývoji. Tento přirozený vývoj
může být ohrožen dvěma někdy vzájemně se překrývajícími faktory, kterými jsou rizika organického
neboli fyzického poškození a rizika plynoucí ze sociálního prostředí.
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Nadační kapitál k 31. prosinci 2020

Sídlo Nadace Sirius je na adrese Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Výše zapsaného nadačního kapitálu do nadačního rejstříku činí 510 tis. Kč, které je vedeno na zvláštním
účtu č. 2009700010/6000 vedeného u PPF banky a.s. Nadační kapitál je tvořen vklady zakladatelů Nadace:
Jiří Šmejc 170 tis. Kč, Petr Kellner 170 tis. Kč, Patrik Tkáč 170 tis. Kč.

Identifikační číslo: 284 18 808
Právní forma: nadace
ÚČEL NADACE
Účelem Nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se
Nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou
snahu přispět k lepšímu životu dětí, které neměly v životě štěstí. Prvořadým zájmem zřizovatelů a cílem
Nadace je naplňování výše uvedeného účelu, přičemž v této souvislosti Nadace uskutečňuje zejména
činnost směřující k:
• pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav neobejdou bez pomoci
druhých;
• pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově;
• pomoci dětem zneužívaným a týraným;
• pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným a těm, které se těžko včleňují do společnosti;
• rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;
• zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené finanční možnosti;
• všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;
• podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační činnosti zaměřené ve prospěch dětí
a mládeže.
30

Založení Centra podpory, o.p.s.
Nadace Sirius založila Centrum podpory, o.p.s. („Centrum podpory“) zakládací listinou obecně prospěšné
společnosti dne 16. listopadu 2012.
Zápis Centra podpory do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze
(oddíl O, vložka 1104) proběhl dne 22. února 2013.
Centrum podpory se zaměřuje na systematické a komplexní zkvalitnění metod práce s ohroženými
dětmi. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.
Založení Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. („OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně
prospěšné společnosti dne 29. července 2008.
Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze (oddíl
O, vložka 617) proběhl dne 30. října 2008.
OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu a organizaci činností v oblasti péče o děti. Realizuje záměry
a plány svého zřizovatele.
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Založení Patrona dětí, z.ú.
Nadace Sirius založila Patrona dětí, z.ú. Zakládací listinou ze dne 3. ledna 2018. Zápis Patrona dětí, z.ú. do
rejstříku zapsaných ústavů vedeného Městským soudem v Praze (oddíl U 662) proběhl 7. února 2018.
Účelem a cílem Patron dětí je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji podpory zdravotně nebo
sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin tak, aby byly naplňovány potřeby a zájmy dětí.
2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN
Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Rozvahovým dnem dle § 19
odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2020.
3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ
a) Postupy účtování
Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti
a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat
i v dohledné budoucnosti.
Přijaté peněžní dary jsou účtovány na účet 911 – Fondy a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního
majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 682 – Přijaté dary.
Zdroje na účtu 911 - Fondy jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do
výše nákladů vynaložených na jednotlivé projekty nebo provozní činnost v jednotlivých letech.
b) Nadační kapitál
Nadační kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zakladatelů zapsaných v nadačním
rejstříku. Hodnota nadačního kapitálu činí 510 tis. Kč.
c) Náklady související se správou Nadace
Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku
Nadace, náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace. Celkové roční
náklady související se správou Nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních
příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku.
d) Hmotný a nehmotný majetek

do nákladů. Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok
účtuje jako o zásobách. Nadace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého
majetku a vykazuje ho v rozvaze.
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti nižší než 1 rok účtuje
nadace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti
vyšší než 1 rok účtuje jako o zásobách. Nadace eviduje v dlouhodobém nehmotného majetku nehmotný
majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč.
Nadace odepisuje samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ostatní dlouhodobý hmotný
majetek 3 roky, ocenitelná práva, 3 - 6 let.

e) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je veden na běžných účtech bank a v pokladně v českých korunách.
f) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.
g) Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Nadace uplatňuje osvobození darů podle §19 odst. 2 b) ZDP
vždy, když je to možné.
h) Klasifikace závazků
Nadace klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba
splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.
i) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu
s principem opatrnosti nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech
rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
j) Změna účetních postupů
V roce 2020 a ani v roce 2019 nedošlo ke změně účetních postupů, pokud není výše uvedeno jinak.

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti nižší než 1 rok účtuje nadace
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Ocenitelná

Software

Celkem

450

3 533

3 983

-

-

-

450

3 533

3 983

práva

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2020
Přírůstky /úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2020

Celkem

52

52

-

-

52

52

52

52

-

-

Zůstatek k 31. 12. 2020

52

52

Pořizovací cena

Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2020

Ostatní DHM

Zůstatek k 1. 1. 2020
Přírůstky /úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2020

Oprávky
450

3 533

3 983

-

-

-

450

3 533

3 983

Zůstatková hodnota 1. 1. 2020

-

-

-

Zůstatková hodnota 1. 1. 2020

-

-

Zůstatková hodnota 31. 12. 2020

-

-

-

Zůstatková hodnota 31. 12. 2020

-

-

Software

Celkem

Ostatní DHM

Celkem

52

52

-

-

52

52

52

52

-

-

Zůstatek k 31. 12. 2019

52

52

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019

-

-

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019

-

-

Odpisy / Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2020

Ocenitelná
práva

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2019

450
450

3 533

3 983

-

-

3 533

3 983

Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2019

2 646

3 096

-

887

887

450

3 533

3 983

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019

-

887

887

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019

-

-

-

Zůstatek k 31. 12. 2019
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Zůstatek k 1. 1. 2019
Přírůstky /úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2019

Oprávky
450

Odpisy / Oprávky

Odpisy / Oprávky

Pořizovací cena

Přírůstky /úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2019

Zůstatek k 31. 12. 2020

Zůstatek k 31. 12. 2019
Odpisy / Oprávky
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5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

a) Poskytnuté provozní zálohy činí 996 tis. Kč (2019: 572 tis. Kč). Položka představuje zálohy spojené
s platební bránou ComGate 30 tis. Kč (2019: 30 tis. Kč), zálohy spojené s projektem Patron 965 tis. Kč 		
(2019: 541 tis. Kč) a ostatní provozní zálohy 1 tis. Kč (2019: 1 tis. Kč).
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 267 tis. Kč (2019: 145 tis. Kč) a představují závazky 		
spojené s projektem Patron dětí 230 tis. Kč (2019: 91 tis. Kč) a ostatní služby spojené s provozem 		
nadace 37 tis. Kč (2019: 54 tis. Kč). Nadace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
c) Dohadné účty pasivní činí 972 tis. Kč (2019: 547 tis. Kč). Položka představuje poskytnuté nadační 		
příspěvky 966 tis. Kč (2019: 541 tis. Kč), a ostatní služby spojené s provozem nadace 6 tis. Kč (2019: 6 tis. Kč).
6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. prosinci 2020 činil zůstatek na bankovních účtech 9 989 tis. Kč (2019: 7 061 tis. Kč) a zůstatek
v hotovosti 5 tis. Kč (2019: 4 tis. Kč).
7. VLASTNÍ ZDROJE
Registrované
nadační jmění

Fondy

Zisk za účetní
období

Nerozdělitelná zisk
min. let

Celkem

510

6 399

-

27

6 936

Přijaté peněžní dary a úroky

-

64 597

-

-

64 597

Poskytnuté peněžní příspěvky

-

- 60 447

-

-

- 60 447

Přeúčtování z fondu na krytí správ. nákladů

-

- 1 154

-

-

- 1 154

Výsledky hospodaření roku 2020

-

-

-

-

-

510

9 395

-

27

9 932

Registrované
nadační jmění

Fondy

Zisk za účetní
období

Nerozdělitelná zisk
min. let

Celkem

510

15 254

-

27

15 791

Přijaté peněžní dary a úroky

-

53 567

-

-

53 567

Poskytnuté peněžní příspěvky

-

- 60 206

-

-

- 60 206

Přeúčtování z fondu na krytí správ. nákladů

-

- 2 216

-

-

- 2 216

Výsledky hospodaření roku 2019

-

-

-

-

-

510

6 399

-

27

6 936

Zůstatek k 1. 1. 2020

Zůstatek k 31. 12. 2020

Zůstatek k 1. 1. 2019

Zůstatek k 31. 12. 2019
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Počet zaměstanců

Mzdové náklady

Náklady na sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

Zaměstnanci (PP)

1

485

134

2

Zaměstnanci (DPP)

5

81

-

-

Celkem

6

566

134

2

Počet zaměstanců

Mzdové náklady

Náklady na sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

Zaměstnanci (PP)

1

474

161

2

Zaměstnanci (DPP)

8

118

-

-

Celkem

9

592

161

2

2020

2019

Nadace neposkytla v roce 2020 ani 2019 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani
dozorčí rady.
9. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 18 tis. Kč (2019: 18 tis. Kč), ze kterých 12 tis.
Kč (2019: 12 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč (2019: 6 tis. Kč) představují
závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 6 tis. Kč (2019: 6 tis. Kč) a
srážková daň z příjmů zaměstnanců činí 0 tis. Kč (2019: 7 tis. Kč).
Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM
Výše odměny statutárním auditorům v roce 2020 činí 6 tis. Kč (2019: 6 tis. Kč).
11. DAŇ Z PŘÍJMŮ
V běžném období Nadace nevykázala žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Dětské krizové centrum, z.ú.

Detekce ohrožených dětí a rodin

550

a) Náklady Nadace

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám
od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

376

Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám
od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte – vratka

- 50

b) Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace

Fakultní nemocnice Brno

826

Celkové roční náklady související se správou Nadace představují 1 029 tis. Kč. Tyto náklady nesmí převýšit
20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku. Toto
pravidlo bylo Nadací Sirius v roce 2020 i v roce 2019 dodrženo.

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám
od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

Fakultní nemocnice Brno

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám
od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte – vratka

- 838

IQ Roma servis, z.s.

Doma s rodinou

6

KAPPA-HELP, z.s.

Podpora těhotných žen a matek s dětmi

73

Obecně prospěšná společnost
Dlaň životu

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Obecně prospěšná společnost
Sirius, o.p.s.

Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius

Celkové náklady na hlavní činnost Nadace k 31. prosinci 2020 činily 1 029 tis. Kč (2019: 2 112 tis. Kč), náklady
na projektovou činnost činily 126 tis. Kč (2019: 110 tis. Kč).

c) Přehled výnosů Nadace
Výnosy Nadace jsou tvořeny přeúčtováním z fondů ke krytí správních a projektových nákladů v souladu
s účetními postupy Nadace ve výši 1 154 tis. Kč (2019: 2 216 tis. Kč), připsané úroky ve výši 1 tis. Kč (2019:
2 tis. Kč) a ostatní výnosy ve výši 0 tis. Kč (2019: 4 tis. Kč).

ONZ – pomoc a poradenství pro
Podpora těhotných žen na cestě k mateřství
ženy a dívky, z.s.

d) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření Nadace z hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 činí 0 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč
z hospodářské činnosti, 0 tis. Kč z hlavní činnosti).
13. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
K 31. prosinci 2020 Nadace poskytla 49 finančních nadačních příspěvků v celkové výši 40 378 tis. Kč
(2019: 45 963 Kč).

Uhrazeno
v r. 2020

ORGANIZACE

NÁZEV PROJEKTU

Amalthea, z.s.

Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

2 600

Asociace Dítě a rodina, z.s.

Podpora rozvoje systému péče o ohrožené děti

1 400

Centrum podpory, o.p.s.

Příspěvek na realizaci projektů Centra podpory, o.p.s.

1 100

Centrum psychologické
pomoci, př. org.

Pěstounská péče příbuzných

480

Centrum pro náhradní rodinnou
péči

Jak obstát v životě

38

30

410
14 200
850

Patron dětí, z.ú.

Pomáháme dětem

Poradna VIGVAM, z.ú.

To nejdůležitější je neviditelné

RC Vikýrek, z.s.

Na správné cestě

Společnost pro
mukopolysacharidosu

Metodické centrum Center provázení 2018-2020

1 747

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ
PÉČE, spolek

Centrum podpory náhradní rodinné péče (III) na období 2019-2021

4 400

Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze

Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem a rodinám
od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

263

Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze

Feasibility Study 1 - Zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované
adiktologické péče pro děti a dorost v ČR- vratka

- 50

Mimořádné granty v rámci COVID-19 pro 16 organizací (viz níže)

573

Mimořádné granty v rámci COVID -19 – vratky (viz níže)

-4

Mimořádné granty z 2. kola GŘ pro 14 organizací (viz níže)

280

Celkem

11 000
50
106

40 378

39

MIMOŘÁDNÉ GRANTY V RÁMCI COVID-19 (V CELÝCH TIS. KČ)

MIMOŘÁDNÉ GRANTY Z 2. KOLA GŘ (V CELÝCH TIS. KČ)

ORGANIZACE

Uhrazeno
v r. 2020

Cesta z krize, z.ú.

9

ORGANIZACE

Uhrazeno
v r. 2020

HoSt Home - Start Česká republika

20

Centrum LOCIKA, z.ú.

59

Dům tří přání

20

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

16

SPONDEA, o.p.s.

20

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

18

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

20

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

51

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

20

Dětské krizové centrum, z.ú.

60

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

20

Dětské krizové centrum, z.ú.

-2

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.

20

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o. s.

20

Oblastní charita Kutná Hora

37

Dětský průvodce rozvodem, z.s.

20

Autis Centrum o.p.s.

47

Město Žatec

20

Společnost pro ranou péči, z.s

30

TreMediaS

20

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI ČB

53

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

20

Portimo ops

12

RATOLEST BRNO, z.s.

20

Pomoc v nouzi o.p.s

30

ESPEDIENTE, z.s.

20

Pomoc v nouzi o.p.s – vratka

-1

Mgr. Magdaléna Skřivánková

20

SOS dětské vesničky, z.s.

29

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

26

Cesta z krize, z. ú. Krizová linka

75

Celkem

40

569

Celkem

280

PŘIJATÉ DARY PENĚŽNÍ (V CELÝCH TIS. KČ)

DÁRCE

Peněžní dar

Šmejc Jiří

39 500

Celkem

39 500
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14. VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2017 Nadace otevřela veřejnou sbírku na dobu neurčitou pod sp. zn.S-MHMP/836092/2017 na
podporu potřeb dětí do 18 let věku, a to prostřednictvím dárcovského portálu www.patrondeti.cz, kde jsou
uvedeny příběhy jednotlivých dětí. Podpora je poskytována v oblasti sportovních a vzdělávacích pomůcek,
zájmových a vzdělávacích aktivit, zdravotní pomoci a pomoci rodinám s dětmi v nouzi. Sbírka je otevřena
na dobu neurčitou.
V roce 2020 byly přijaty do veřejné sbírky dary v hodnotě 25 077 tis. Kč (2019: 14 960 tis. Kč) a z veřejné sbírky
byly poskytnuty nadační příspěvky ve formě služeb a majetku v hodnotě 20 309 tis. Kč (2019: 14 464 tis. Kč).
Připsané úroky v roce 2020 do veřejné sbírky byly ve výši 20 tis. Kč (2019: 7 tis. Kč). Vratky NP činily 239 tis. Kč
(2019: 221 tis. Kč).
15. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Nadace neeviduje k 31. 12. 2020 a ani k 31. 12. 2019 žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly
vykázány v rozvaze.
16. DOPADY PANDEMIE COVID 19 NA NADACI
Pandemie COVID 19 neměla dopad na příjmy Nadace, stávající financování zůstalo v roce 2020
zachováno. Díky tomu nemuselo být přerušeno financování žádné z aktivit. Pandemie neměla vliv na
počet zaměstnanců v Nadaci. Po vypuknutí pandemie došlo k přechodu na home-office, většina jednání
začala probíhat formou telekonferencí.
Na základě všech informací dostupných správní radě Nadace k datu vydání této účetní závěrky
neohrožuje situace způsobená pandemií předpoklad nepřetržitého trvání Nadace, na jehož základě byla
tato účetní závěrka připravena.
17. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by
ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.
Datum: 22. června 2021
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Jiří Šmejc
Předseda správní rady
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Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
www.nadacesirius.cz

