VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADACE SIRIUS 2017
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Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí

I. ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové,
milí přátelé.

Vybrat konkrétní body není snadné. Ur-

lety a nehodlá ani v budoucnu

čitě se však musím zmínit o grantovém

ustoupit od usilovného hledání

řízení vyhlášeném na podzim, jehož té-

způsobů, jak problémům v rodině

Jako každoročně, mám i letos při psaní

matem je tentokrát včasná podpora pro

předcházet, a nikoliv je jen „hasit,

těchto řádků před sebou soupis aktivit Na-

rodinu a dítě ohrožené sociálním pro-

když už je většinou pozdě“. V ná-

dace Sirius v roce 2017, který mi připravili

středím. Celkově jsme posoudili 22 pro-

vaznosti na náš unikátní výzkum

její pracovníci. A s radostí mohu konstato-

jektů a těm nejlepším rozdělíme částku

a analýzu rizikových faktorů rozpa-

vat, že je to poměrně rozsáhlé a zároveň

kolem šesti milionů korun.

du rodiny jsme v roce 2017 vydali

velmi zajímavé čtení.

S problematikou sociálního ohrožení

Nadace Sirius se opravdu v minulém roce

rodiny souvisí i další velké téma, kterým

hezky rozkročila. Rozsah jejích činností

se naše nadace dlouhodobě zabývá –

i témat, kterými se do hloubky zabývá, by

primární prevence. Tuto oblast, která je

byly ještě před pár lety téměř nepředstavi-

natolik obtížně uchopitelná, že se velmi

telné. Za to všechno patří samozřejmě ob-

často ocitá na samotné periferii zájmu

rovský dík vedení nadace, zaměstnancům,

jak státních institucí, tak i neziskového

externím spolupracovníkům i těm, kteří

sektoru, si Nadace Sirius vytyčila jako

nám dobrovolně pomáhají.

předmět svého zájmu už před mnoha

závěrečnou zprávu nazvanou „Rodina a dítě v kontextu – možnosti
prevence, podpory a spolupráce“
a v červnu jsme k ní uspořádali
i velkou konferenci, jíž se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti,
neziskových organizací i reprezentanti ministerstev školství a sociálních věcí.
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V oblasti náhradní rodinné péče jsme své úsilí

Konečně, ani v oblasti zdravotního

V minulém roce jsme se také roz-

do značné míry přenesli na půdu asociace Dítě

postižení neustupuje Nadace Sirius

hodli k velkému kroku na poli

a Rodina, u jejíhož zrodu jsme stáli a jejímiž

ze svých pozic. Pokračuje její úspěš-

přímé pomoci potřebným dětem.

jsme hrdými členy. Za dva a půl roku své exis-

ná spolupráce s Mezinárodním ﬁlmo-

Spustili jsme projekt nazvaný Pa-

tence se tato asociace rozrostla na sedm desí-

vým festivalem v Karlových Varech,

tron dětí, který prostřednictvím

tek členských organizací, které jsou schopny na-

kde je partnerem unikátně pojaté

stejnojmenné webové stránky zve-

cházet shodu v klíčových tématech týkajících se

sekce nazvané Lidé odvedle, která

řejňuje příběhy jednotlivých dívek

ochrany dítěte a jeho postavení ve společnosti.

v každém roce nabízí návštěvníkům

a kluků a upozorňuje na jejich po-

V současnosti se Nadace Sirius intenzivně podílí

festivalu kvalitní ﬁlmy s tematikou

třeby – zdravotní, studijní či zájmo-

na snaze upravit některé legislativní normy tak,

určitého druhu postižení. V roce 2017

vé – jež přesahují ﬁnanční možnos-

aby lépe chránily oprávněné zájmy dětí vyrůsta-

se jednalo o postižení zrakové, v roce

ti dané rodiny. Návštěvníci serveru

jících mimo péči biologických rodičů, a zároveň

příštím budou moci festivaloví hosté

pak mohou na dané potřeby podle

vystupuje s aktivní podporou pěstounské péče,

shlédnout ﬁlmy věnované hendike-

svého uvážení přispívat. Tento pro-

která je podle názoru všech členů asociace Dítě

pu sluchovému.

jekt propojuje na „peer to peer“

a Rodina ve většině případů lepším řešením, než

principu budování přímé komunit-

péče ústavní.

ní podpory s naší snahou uchopo-
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vat věci systematicky a já mám velkou

provázení, které se pod vedením

Ještě jednou děkuji Vám, kteří máte na

radost, že se nám podařilo pojmout

profesora Michalíka soustřeďuje na

činnosti a úspěších Nadace Sirius svůj

přímou pomoc dětem způsobem, který

pomoc rodinám, jejichž dítě je dia-

podíl ... a přeji všem dobrý rok 2018.

odpovídá našim zásadám.

gnostikováno vzácným onemocně-

Je toho mnoho, o čem bych mohl psát
dále: o pokračující podpoře Střediska

ním či těžkým zdravotním postižením.

náhradní rodinné péče nebo projek-

Ano, jak říkám: našlo by se toho ješ-

tu společnosti Amalthea věnovanému

tě mnoho. A já jsem na to náležitě

kontaktu dětí v náhradní rodinné péči

hrdý...

JIří Šmejc

s jejich biologickými rodiči. O úspěšném fungování projektů podpořených
granty Nadace Sirius v roce 2016, kdy
téma naší grantové výzvy znělo: „Zkvalitnění služeb doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče.“
Anebo o skvělé spolupráci s Centrem

5 • NADACE SIRIUS • Výroční zpráva 2017

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Nadace Sirius je pojmenována po nejjasnější hvězdě

Motto Nadace Sirius:

oblohy ze souhvězdí Velkého psa, vydávající intenziv-

Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

ní bílomodrou záři. Slovo Sirius pochází z řeckého slo-

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte

va seirios a znamená blikající. Podobně jako hvězda

a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství

Sirius, chce i Nadace Sirius být blikajícím nepřehléd-

v rodině obklopené láskou a porozuměním.

nutelným bodem na poli pomoci a ochrany ohrožených dětí.

Posláním Nadace Sirius je všestranně přispívat ke
zlepšování kvality života dětí. Nadace se zaměřuje na
pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou deﬁnovány v Úmluvě o právech dítěte, kterou schválila
OSN v roce 1989 a ČR přijala v roce 1991.
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE NADACE SIRIUS:
Charita není PR

tivit, dochází k jejich pravidelnému

Primárním cílem charitativní čin-

sledování a vyhodnocování a jsou

Zaměření na projekty
se systémovým významem

nosti Nadace Sirius je snaha pomo-

jasně deﬁnované cíle a výstupy jed-

Nadace Sirius se zaměřuje na problémy

ci, nikoliv záměr získat za dobročin-

notlivých aktivit. Rovněž se průběžně

celospolečenského rozsahu. Svou činností

né jednání jakoukoliv kompenzaci,

vyhodnocují rizika a sleduje se efek-

se snaží napomáhat k hledání systémových

například v podobě propagace nebo

tivní nakládání s ﬁnančními i lidský-

a koncepčních řešení těchto problémů.

pozitivního PR. Ve skutečné charitě

mi zdroji.

musí jít vždy o vnitřní potřebu, ne

Primární působení na rozum,
nikoliv na city

motivovat další dárce, avšak i zde

Dary se nepoužívají na úhradu
nákladů nadace, všechny směřuji
do jednotlivých projektů

musí být zachováno pravidlo, že ne-

Dary poskytnuté Nadací Sirius jsou

mentaci. Celé působení nadace je založeno

jde o popularizaci k vlastnímu pro-

v plné výši přerozděleny mezi reali-

na racionálních argumentech a věcném

spěchu.

zátory projektů v rámci grantových

přesvědčování veřejnosti o hodnotách, kte-

řízení nebo v rámci udělení přímých

ré nadace podporuje.

o snahu zviditelnit sebe samotné.
Výjimkou jsou situace, kdy je cílem

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční argu-

Důsledné projektové řízení

grantů. Provozní náklady Nadace Si-

Veškeré realizované aktivity Nadace

rius jsou hrazeny vždy a zásadně z

Transparentnost

Sirius se řídí principy projektového

příspěvků zakladatelů, dary třetích

Nadace Sirius informuje o své činnosti prav-

řízení. Jsou zpracovávány ﬁnanční

osob jsou v plné výši využity k pod-

divě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organi-

plány a detailní harmonogramy ak-

poře realizace projektů.

zacím jedná vždy čestně a transparentně.
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

+420 257 712 942

web

www.nadacesirius.cz

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2017
SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL NADACE

ODBORNÁ RADA

Jiří Šmejc, předseda

Jan Leiner, předseda

Dana Lipová

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Marcel Dostal, místopředseda

Radka Šmejcová, místopředsedkyně

doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.

Pavel Zuna, člen

Gabriela Lachoutová, členka

JUDr. Šárka Špecianová

Pavel Charamza, člen

PhDr. Jaroslav Šturma

Vladimír Uhde, člen

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
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4. ČINNOST
4.1 GRANTOVÁ ŘÍZENÍ NADACE SIRIUS
Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problematiky ohrožených dětí. Témata grantového řízení
jsou vybírána na základě odborné analýzy, která vyhledává oblasti, vyžadující podporu. Cílem udělených grantů je hledat řešení
problémů, doplnit či změnit zavedené postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe.
Grantové řízení je založeno na principech:
• transparentnosti

• důrazu na prevenci a efektivní řešení

• podpory osvědčených postupů

• aktivní role dárce

Proces grantového řízení probíhá ve dvou kolech a to na základě odborného posouzení komise. Řídí se obecně Statutem Nadace Sirius a Grantovými pravidly.

4.1.1 Přehled vyhlášených grantových řízení Nadace Sirius od jejího založení
Rok

Oblast

2008
2009
2010
2011

Sanace ohrožené rodiny (I.)
Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR (II.)
Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením (III.)
Podpora pracovníků OSPOD* (IV.)
Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace
na zdravotní postižené dítě (V.)
Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče (VI.)
Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče (VII.)
Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím (VIII.)

2013
2015
2016
2017

CELKEM
*OSPOD = orgán sociálněprávní ochrany dětí

Počet projektů

Výše grantu

5
3
6
neuděleno

11 853
11 495
12 729

4

15 993

5
5
vyhlášeno

9 613
2 617

28

64 300
dle smlouvy (v tis. Kč)
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4.1.2 Podpořené projekty VII. grantového řízení
Přehled podpořených projektů

Nadace Sirius vyhlásila dne 14. 11. 2016

Cílem grantové výzvy bylo:

VII. grantovou výzvu Podpora zkvalitnění

• Zvýšení kvality práce doprováze-

práce doprovázejících organizací v ob-

jících organizací s dopadem na

Název projektu: DOMA S RODINOU

lasti náhradní rodinné péče. Grantové

zajištění lepší podpory pěstounů

Organizace: IQ ROMA SERVIS, Z. S.

řízení navázalo na závěry analýzy „Náhradní rodinná péče v České republice
v reﬂexi pracovníků nestátních neziskových organizací a orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015“, realizované
v rámci projektu Centrum podpory ná-

• Nalezení nebo vytvoření příkladů
dobré praxe doprovázení a zajištění jejich dalšího šíření
• Efektivní spolupráce všech aktérů
náhradní rodinné péče

hradní rodinné péče I. Jedním z disku-

VII. grantového řízení:

Realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2019
Částka: 645 822 Kč
Cílem projektu je zvýšit kvalitu práce při
doprovázení

příbuzenských

pěstoun-

ských rodin ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Během projektu bude otevřena debata o příbuzenské péči v romské

tovaných témat analýzy byla právě kva-

Z celkem 11 přihlášených žádostí

komunitě, budou analyzovány potřeby

lita služeb doprovázejících organizací.

bylo vybráno 5 projektů, mezi které

pěstounských rodin v sociálně znevýhod-

Vhodnost vybraného tématu doprová-

byla rozdělena částka 2 616 899 Kč.

něném prostředí a připraví se návrhy pro

zení pro grantovou výzvu potvrdily i zá-

Projekty budou realizovány v letech

celkové zefektivnění systému příbuzenské

věry „Analýzy fungování institutu dohod

2017–2019.

pěstounské péče.

o výkonu pěstounské péče v ČR, kterou
pro MPSV zpracoval SocioFaktor s.r.o.

www.iqrs.cz

v roce 2015.
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Název projektu: DĚTI JSOU BEZ VINY

Název projektu: PROVÁZENÍ

Název projektu: ZNALOST

– JAK PRACOVAT S PĚSTOUNY A DĚTMI

PĚSTOUNSKÝCH RODIN S DĚTMI

PODPORUJE KVALITU

V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI, JEJICHŽ

SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Organizace: ROZUM A CIT, Z. S.

RODIČ JE VE VĚZENÍ

A METODIKA RESPITNÍCH POBYTŮ

Realizace: 1. 9. 2017 – 28. 2. 2019

Organizace: CENTRUM PRO RODINU A DĚTI

Organizace: DĚTI PATŘÍ DOMŮ, Z. S.

Částka: 350 394 Kč

PŘEROV, Z. S.

Realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je zkvalitnit a zefek-

Realizace: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Částka: 809 954 Kč

tivnit systém spolupráce s pěstoun-

Částka: 318 150 Kč

Cílem projektu je vytvořit kvalitní

skými rodinami v rámci procesu do-

Cílem projektu je navrhnout soubor opat-

odbornou podporu a zajistit respitní

provázení. Doprovázející organizace

ření a aktivit pro podporu pěstounů a dětí,

služby pro pěstounské rodiny, peču-

budou reﬂektovat potřeby pěstoun-

které mají rodiče ve vězení. Spoluprací mezi

jící o děti se speciálními potřebami.

ských rodin a díky mezioborové spo-

pracovníky doprovázejících organizací, or-

V rámci projektu bude vypracována

lupráci bude vytvořen funkční model

gánu sociálně právní ochrany dětí a Pro-

metodika pro respitní pobyty a bu-

spolupráce mezi jednotlivými složka-

bační a mediační služby bude vytvořen ma-

dou vyškoleni noví respitní pracov-

mi odborné pomoci s ohledem na in-

nuál Podpory pěstounů a dětí v NRP, které

níci.

dividuální přístup k dětem a rodině.

mají rodiče ve vězení. Manuál umožní zá-

www.detipatridomu.cz

www.rozumacit.org

kladní orientaci v problematice uvězněných
osob a doporučí vhodné postupy komunikace pro náhradní rodinu a dítě a kontakt
s uvězněným rodičem.
www.cprd-prerov.cz
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Název projektu: KOMPETENČNÍ

4.1.3 Aktuální VIII. grantová výzva Nadace Sirius

MODEL PRACOVNÍKA DOPROVÁZENÍ
Organizace: ROZUM A CIT, Z. S.

Nadace Sirius vyhlásila dne 16. 10. 2017

Realizace: 1. 9. 2017 – 28. 2. 2019

VIII. grantovou výzvu Včasná podpora

Částka: 492 579 Kč

pro rodinu a dítě ohrožené sociálním

Cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje řízení kvality práce
doprovázejících organizací v oblasti
náhradní rodinné péče a jeho přijetí
v organizacích, zabývajících se doprovázením.
www.rozumacit.org

prostředím. Grantové řízení vychází
z realizovaných výzkumů, které ukázaly
jako stěžejní včasnou identiﬁkaci kritických míst v životě ohrožené rodiny.
V České republice je vysoké procento
dětí ohrožených sociálním prostředím.
Za rok 2016 bylo evidováno 9 416 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a jejich počet každým
rokem stoupá. Z dostupných výzkumů
a analýz vyplývá, že v mnoha případech
se děti do této situace nemusely dostat, kdyby rodina dostala včasnou potřebnou intervenci a pomoci.

Cílem grantové výzvy jsou:
• Návrhy a ověření forem včasné detekce
ohrožení dítěte, nalezení vhodné dočasné podpory rodinám, jejich motivace
k řešení problémů včetně zvyšování rodičovských kompetencí a případné předání do návazných podpůrných služeb
včetně vyhodnocení úspěšnosti
• Vypracování postupů, metodik a nástrojů
k včasné detekci ohrožení dítěte a následných procesů včetně zasíťování
• Navázání spolupráce s odborníky/organizacemi v místě detekce a návrhy na
zavedení systému do praxe.
Uzávěrka žádostí 1. kola byla dne 27. 11.
2017. Vyhlášení podpořených projektů je
plánováno na duben 2018.
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4.1.4 Podpořené projekty dokončené v roce 2017
V průběhu roku 2017 byly ukončeny dva projekty z VI. grantového řízení zaměřeného na včasnou podporu mladistvých při vstupu
do samostatného života.

Název projektu: PORADENSKÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Organizace: CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, O. P. S.
Realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017
Čerpaná částka za projekt: 871 224 Kč
Cílem projektu bylo co nejlépe připravit děti, vyrůstající v ústavních zařízeních či náhradních rodinách, na samostatný život, který je po odchodu
čeká a vybavit je nezbytnými dovednostmi. Poradenské centrum poskytuje individuální poradenství a podporu, skupinové výcviky a terapie, semináře a vzdělávací aktivity, služby doprovázení a koordinaci spolupráce
s dalšími institucemi.
Výsledky projektu:

Výstupy projektu:

Organizace v rámci svých aktivit v průběhu projektu podpořila 114 dětí

Metodika síťových setkávání

a mladých dospělých. Bylo realizováno 17 výcvikových a sociálně tera-

Příručka Odcházející, určená pro mladé

peutických pobytů, 7 komunitních pobytů, proběhlo 525 individuálních

lidi opouštějící náhradní péči

konzultací. Byla nastavena a pilotně ověřena nová forma spolupráce

www.pestalozzi.cz

s výchovnými ústavy – síťová setkávání, která zajistí kvalitnější vzájemnou spolupráci v péči o děti v daných zařízeních.
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Název projektu: CESTA Z LABYRINTU SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA
Organizace: VTEŘINA POTÉ, Z. S.
Realizace projektu: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2017
Čerpaná částka za projekt: 1 430 597 Kč
Cílem projektu bylo naučit děti a vychovatele ve dvou dětských domovech pracovat společně s tématem „odchod
a těžké životní situace“. Děti byly seznámeny s možnostmi
pomoci jiných organizací a institucí, které je mohly při odcházení výrazně podpořit. Součástí projektu bylo vytvoření
a ověření metodiky přípravy dětí na odchod z dětského domova a její další sdílení.
Výsledky projektu:

Výstupy projektu:

Uskutečněno 8 výjezdů do dětských domovů a 2 praktické

Metodický průvodce

ukázky na úřadech. Celkem podpořeno 21 dětí a mladých do-

Informační brožura

spělých a 7 vychovatelů. Byl vytvořen a pilotně ověřen me-

www.vterinapote.cz

todický průvodce: „Role partnerského přístupu a skupinové
práce v přípravě dětí na odchod z dětského domova“ a informační brožura o možnostech pomoci jiných neziskových
organizací.
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4.1.5 Přímé granty
Vedle projektů vybraných v grantových řízeních, podporuje Nadace Sirius řadu projektů bezprostředně navazujících na témata, kterým se Nadace Sirius dlouhodobě věnuje. Tyto projekty, založené na spolupráci s odborníky, se přímo zabývají inovativním řešením
závažných problémů, podporují spolupráci a sdílení dobré praxe mezi neziskovými organizacemi a přispívají k lepší informovanosti
veřejnosti o problematice oblasti péče o ohrožené děti. V roce 2017 podpořila Nadace formou přímých grantů následujících 8 projektů:
Název projektu: REALIZACE AKTIVIT

Asociace Dítě a Rodina rozšířila v roce

nilo v daném kraji v roce 2016 v rámci

PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI SYSTÉMU

2017 své řady o 9 nových členů, včetně

projektu „Centrum podpory náhradní

NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE III

2 dětských domovů, a posílila tak svoji

rodinné péče II“.

Organizace: ASOCIACE DÍTĚ A RODINA, Z.S.

členskou základnu na 70 organizací.

Z konkrétních projektů byl zrealizován

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

V roce 2017 se zástupci Asociace Dítě

ve spolupráci s Vteřinou poté, z.s. Ku-

Částka dle smlouvy: 1 200 000 Kč

a Rodina zaměřili na osobní schůzky

latý stůl s názvem „Transformace sys-

Asociace Dítě a Rodina je sdružení nezisko-

s poslanci a zástupci ministerstev a pře-

tému péče o ohrožené děti z pohledu

vých organizací působících v oblasti náhrad-

devším na návštěvy krajů. Předmětem

dětí a dalších odborníků“ a dále ve

ní rodinné péče. Důvodem jejího založení je

schůzek byl zejména stav NRP v daném

spolupráci s Platformou pro sociální

prosazování zlepšení systému péče o ohro-

kraji, transformace ústavní péče, sjedno-

bydlení v rámci iniciativy „Mít svůj do-

žené děti. Kromě sjednocení pod jedno

cení systému péče o ohrožené děti, uko-

mov“ iniciovala průzkum „71 % Čechů

kompetentní ministerstvo a zvýšení kvality

tvení věkové hranice, pod kterou by děti

podporuje přijetí zákona o sociálním

poskytovaných služeb pro ohrožené děti, usi-

neměly být umisťovány do ústavní péče

bydlení“, který byl zhotoven společ-

luje asociace o podporu a rozvoj všech forem

a závěry ze setkání OSPOD a nestátních

ností MEDIAN, s.r.o.

náhradní rodinné péče.

neziskových organizací které se uskuteč-

www.ditearodina.cz
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Název projektu: KONTAKT DÍTĚTE

Název projektu: CENTRUM PODPORY

V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI S JEJICH

NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE II.

RODIČI

Organizace: STŘEDISKO NÁHRADNÍ

Organizace: AMALTHEA Z.S.

RODINNÉ PÉČE, SPOLEK

Realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 3. 2019

Realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2018

Částka dle smlouvy: 5 764 600 Kč

Částka dle smlouvy: 18 078 965 Kč

Cílem projektu je zajistit bezpečné nasta-

kritérií. Na základě poznatků z pi-

Projekt úzce navazuje na předchozí projekt

vení kontaktu dítěte v náhradní rodinné

lotáže byl aktualizován formulář

Centrum podpory náhradní rodinné péče

péči s vlastními rodiči. Projekt by měl vy-

pro vyhodnocování rizik a dále

I., ukončený v roce 2015. Orientuje se na

tvořit kritéria pro rozhodování o vhodnos-

konzultován s odborníky. Ve spo-

podporu osvojitelských rodin a náhradní

ti a formě kontaktu dítěte v náhradní ro-

lupráci s OSPOD se pracovalo na

rodinnou péči pro děti se zdravotním po-

dinné péči s biologickými rodiči a o době,

revizi nastavených kontaktů dítěte

stižením. Vedle vytvoření modelů podpory

kdy je vhodné uvažovat o návratu dítěte

s biologickými rodiči.

osvojitelských rodin a náhradní rodinné

zpět do původní rodiny. Kritéria budou

Očekávané výsledky projektu:

péče pro zdravotně postižené děti posílí

vytvořena ve spolupráci s orgány OSPOD,

Vytvoření, ověření a publikování

spolupráci mezi orgány OSPOD a nezis-

odborníky na sociálněprávní ochranu

kritérií vymezujících kontakt dítěte

kovými organizacemi a přispěje ke sdílení

dětí a ve spolupráci s partnerem projektu

v náhradní rodinné péči s biolo-

dobré praxe v oblasti náhradní rodinné

– organizací Latus, o. p. s. Kritéria budou

gickými rodiči.

péče.

ověřena v praxi v Pardubickém a Plzeň-

www.amalthea.cz

V roce 2017 byl ukončen výzkum v České

ském kraji, budou zpracována do publika-

republice, Anglii a Dánsku na téma osvoje-

ce a šířena do praxe v rámci celé ČR.

ní a výsledky a závěry těchto výzkumů byly

V roce 2017 probíhala pilotáž navržených

v závěru roku prezentovány na konferenci.
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Týmem odborníků byl na základě zjiš-

Název projektu: LIDÉ ODVEDLE

těných informací zpracován Model

Organizace: FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, A. S.

osvojování, který bude dále šířen mezi

Realizace projektu: 01. 07. 2017 – 31. 07. 2017

odborníky i zákonodárce.

Částka dle smlouvy: 2 600 000 Kč

Byl zahá-

jen výzkum v České republice, Anglii

Cílem projektu je přinutit širokou veřejnost přemýšlet o životě lidí se zdravotním

a Dánsku na téma zdravotně znevý-

postižením. Sekce Lidí odvedle, která vznikla v roce 2016 při MFF KV, ukazuje pří-

hodněné děti v náhradní rodinné péči.

běhy a osudy lidí s postižením, v roce 2017 zaměřené na zrakové postižení. V rámci

Zároveň bylo odsouhlaseno rozšíření

festivalu byly promítnuty tyto ﬁlmy:

projektu o výzkum v Rakousku na téma

- Blind/Slepá /Norsko, Nizozemí/ 2014

osvojení a zdravotně znevýhodněné

- The Way He Looks/ V jeho očích/ Brazílie/2014

děti v náhradní rodinné péči. V říjnu se

- Imagine/ Představ si/ Polsko,Francie,Portugalsko, Velká Británie/2012

uskutečnilo školení tří metodik dobré

- The Unseen/ Nespatřené/ Česká republika/ 1996

praxe, které byly vybrány a doporučeny

- Scent of a Woman/Vůně ženy/USA/1992

radou odborníků z praxe k proškolení.

- Blind Loves/Slepé lásky/Slovensko/2008

Očekávané výsledky projektu: Vytvoře-

- Don´t Talk About When They Talk About Love/O čem nemluví, když mluví

ní a sdílení modelů podpory osvojitelských rodin a náhradní rodinné péče
pro děti se zdravotním postižením.

o lásce/ Indonésie/2013
www.kviff.com

www.nahradnirodina.cz
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Název projektu: ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI – NÁSTROJ

Název projektu: XVII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AIFREF 2017

PRO BUDOVÁNÍ DŮVĚRY SOUKROMÝCH DÁRCŮ

NA TÉMA „KVALITA ŽIVOTA DNEŠNÍHO DÍTĚTE“

V NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Organizace: ČESKOMORAVSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLEČNOST, Z.S.

Organizace: ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

Realizace projektu: 18. – 20. 5. 2017

ORGANIZACÍ ČR, Z.S.

Částka dle smlouvy: 250 000 Kč

Realizace projektu: 1. 2. 2017 – 1. 10. 2017

Nadace Sirius, s ohledem na své aktivity v oblasti primární preven-

Částka dle smlouvy: 600 000 Kč

ce ohrožení rodiny, podpořila realizaci XVII. Mezinárodní konferen-

Smyslem Značky spolehlivosti je poskytnout potencio-

ce AIFREF 2017, který se konal v květnu roku 2017 v Praze. Smyslem

nálním dárcům i široké veřejnosti informace o tom, že

podpory bylo seznámit českou odbornou veřejnost se zahraničními

daná veřejně prospěšná organizace řádně a efektivně

zkušenostmi (příklady dobrá praxe) a přístupem této expertní me-

hospodaří se svěřenými ﬁnančními prostředky. Značka

zinárodní společnosti ke klíčovému tématu konference tj. kvalita ži-

má ambici stát se významným regulačním nástrojem

vota dnešního dítěte. Odpovědným zástupcem a garantem za Čes-

dárcovství v naší společnosti. Cílem projektu je zvýšení

kou republiku byla prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Dalším cílem bylo

znalosti a kredibility Značky spolehlivosti.

navázání kontaktů se zahraničními odborníky a v neposlední řadě

www.avpo.cz

seznámení účastníků konference s aktivitami Nadace Sirius, především s projektem „Prediktivní modely ohrožení dítěte – skóring“.
www.aifref.org
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Název projektu: ROZVOJ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

Název projektu: CENTRUM PROVÁZENÍ – PORADENSTVÍ,

V ZÁJMU DĚTÍ V RÁMCI KRAJŮ ČR

PODPORA A POMOC DĚTEM A RODINÁM OD OKAMŽIKU

Organizace: COCHEM.CZ, Z.S.

SDĚLENÍ NEPŘÍZNIVÉ DIAGNÓZY DÍTĚTE

Realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 5. 2018

Organizace: FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Částka dle smlouvy: 338 008 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Cílem projektu je podpořit šíření nových postupů – cochemské

Částka dle smlouvy: 2 975 680 Kč

praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje

Centrum provázení poskytuje komplexní podporu a péči

interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se

rodičům dětských pacientů se závažným onemocně-

zúčastňují rozvodového řízení. Všichni účastníci se snaží dovést

ním přímo v prostorách nemocnice. Vzniklo v prostorách

rodiče k dohodě ohledně péče o děti, kterou rodiče sami s jejich

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rámci grantové

pomocí sestaví, oba rodiče akceptují a následně dodržují. Model

výzvy z roku 2013. Udělený přímý grant rozšiřuje aktivity

vyžaduje změnu přístupu všech zúčastněných stran, zlepšení ko-

a umožňuje otevření Centra provázení ve Fakultní nemoc-

munikace a vzájemné spolupráce.

nici v Hradci Králové. První splátka nadačního příspěvku

Bude realizováno celkem 12 seminářů a 12 workshopů v rámci

proběhla v Q4/2017.

jednotlivých krajů ČR, které vysvětlí principy cochemské praxe,

www.centrumprovazeni.cz

výhody takového postupu nejen pro rodiče a děti, ale také pro
každou jednotlivou profesi. Bude vytvořena webová stránka, informační manuál a infograﬁka pro praktické zavádění postupu
cochemské praxe do opatrovnického řízení.
www.cochem.cz
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4.2 PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ
4.2.1 Projekt Patron dětí
pod hlavičkou Nadace Sirius

4.2.2 Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

V roce 2017 Nadace Sirius otevřela veřej-

Společnost založená v roce 2008 se věnuje zejména aktivitám v oblasti primární

nou sbírku, jejímž smyslem je pomáhat

prevence ohrožení dítěte a rodiny. V roce 2017 realizovala tyto projekty:

zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky
a to prostřednictvím dárcovského portálu
www.patrondeti.cz. Na portále jsou zveřejněny příběhy jednotlivých dětí, kterým vybíráme na jejich zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní
rehabilitaci. Podpora je poskytována v oblasti sportovních a vzdělávacích pomůcek,
zájmových a vzdělávacích aktivit, zdravotní
pomoci a pomoci rodinám s dětmi v nouzi. V roce 2017 byly přijaty do veřejné sbírky
dary v hodnotě 783 tis. Kč.
Projekt byl v roce 2017 projektově řízen organizací Obecně prospěšná společnost Si-

(dále jen OPS Sirius)

PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY
Cílem projektu je zmapování oblasti primární prevence v České republice, jak z pohledu funkčnosti systému, existence podpůrných a poradenských služeb a sítě odborníků, tak z pohledu samotné rodiny, a to především optikou ohroženého dítěte.
V souvislosti s tím byl v letech 2014 – 2016 proveden unikátní výzkum s názvem
„Predikce ohrožení rodiny“, který zmapoval situaci v českých rodinách s alespoň
jedním dítětem do dvanácti let. Data, čerpána ze vzorku 6 500 rodin, poskytují jedinečné informace o stavu české rodiny, umožňují analyzovat její životní a ﬁnanční
situaci, hodnoty, rodinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení.
Nasbíraná data se dále analyzují, aby výstupy z nich byly co nejefektivnější. V roce
2017 byla na základě této analýzy společně s výsledky skupinových mezioborových
rozhovorů s experty vydána výzkumná zpráva „Rodina a dítě v kontextu – možnosti
prevence, podpory a spolupráce“, která formuluje hlavní problémy v oblasti podpory rodin s dětmi v České republice.

rius, o. p. s.
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INFORMAČNÍ PORTÁL ŠANCE DĚTEM

KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ

CHARITATIVNÍ PROJEKT PATRON DĚTÍ

www.sancedetem.cz

www.chodicilide.cz

www.patrondeti.cz

Informační portál SanceDetem.cz vzni-

Cílem projektu „chodicilide.cz“, zahá-

Patrondeti.cz je nový charitativní pro-

kl v roce 2011 jako reakce na nedosta-

jeného v roce 2010, je změna posto-

jekt, zahájený v září 2017, který formou

tek kvalitních a ucelených informací

je veřejnosti k lidem se zdravotním

crowfundingové sbírky poskytuje přímou

pro rodiny s dětmi, které se ocitly v kri-

postižením. Všechny aktivity projektu

pomoc zdravotně a sociálně znevýhod-

zové situaci. Portál poskytuje komplex-

se snaží veřejnosti netradičním způ-

něným dětem a jejich rodinám v celé

ní informace o zdravotním, psychickém

sobem představit život lidí se zdra-

České republice. Pomoc je určena na

a sociálním ohrožení dítěte. Spolu-

votním postižením.

V rámci tohoto

konkrétní potřeby konkrétního dítěte.

pracuje s předními odborníky, kteří

projektu vznikly unikátní interaktivní

Všechny dary jsou v plné výši přeroz-

se podílejí na přípravě témat měsíce.

výstavy v Praze a v Brně, které umož-

děleny, provozní náklady projektu hradí

Nedílnou součástí portálu je on-line

nily

Nadace Sirius.

odborná knihovna, ve které je možné

osobní zkušenost se světem lidí se

Aktivity OPS Sirius byly podpořeny

nalézt odborné publikace, sborníky,

zdravotním postižením, a to pomocí

v roce 2017 darem Nadace Sirius ve výši

články z vybraných odborných perio-

her nebo sportovních aktivit.

12 700 tis. Kč.

zprostředkovat

návštěvníkům

dik, absolventské práce, video a audio
záznamy či výzkumy.
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4.2.3 Centrum podpory, o.p.s.
(dále jen Centrum podpory)

Společnost byla založena v roce 2012 s cílem

Byl zahájen výzkum v České republice,

Aktivity Centra podpory byly pod-

vytvořit platformu, která umožní organizacím

Anglii a v Dánsku na téma zdravot-

pořeny v roce 2017 darem Nadace

prohlubovat a aplikovat znalosti a zkušenosti

ně znevýhodněných dětí v náhradní

Sirius ve výši 850 tis. Kč, přičemž

z oblasti náhradní rodinné péče v České re-

rodinné péči. Dále probíhala školení

celkový příspěvek na pokrytý ná-

publice a zahraničí. Centrum podpory dlou-

metodik dobré praxe a vznikla a byla

kladů dostáhl částky 1 mil Kč.

hodobě spolupracuje se Střediskem náhradní

ověřena v praxi Metodika adopčního

rodinné péče, spolek a po úspěšném pilotním

centra – Průvodce pro práci s osvoji-

projektu „Centrum podpory náhradní rodin-

telskou rodinou.

né péče I.“ pokračuje spolupráce na projektu
„Centrum podpory náhradní rodinné péče II“.

V současnosti organizace spolupra-

V rámci tohoto projektu byl v roce 2017 ukon-

cuje také s organizací Amalthea, o. s.

čen výzkum v České republice, Anglii a Dánsku

na projektu „Kontakt dětí v náhradní

na téma osvojení a výsledky byly prezentová-

rodinné péči s jejich rodiči“. V roce

ny na celostátní konferenci. V návaznosti na

2017 probíhala pilotáž navržených kri-

závěry výzkumů byl týmem odborníků zpraco-

térií pro rozhodnutí o nastavení bez-

ván Model osvojování, který bude dále šířen

pečného kontaktu dítěte s vlastními

mezi odborníky a zákonodárce.

rodiči.
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4.3 REKAPITULACE VYPLACENÝCH GRANTŮ V ROCE 2017
Typ

čČástka celkem (v tisících Kč)

Podíl

Granty V. výběrového řízení

2 234

7%

Granty VI. výběrového řízení

3 299

10%

Granty VII. výběrového řízení

753

2%

Přímé granty

14 206

42%

OPS Sirius, o.p.s.

12 700

37%

Centrum podpory, o.p.s.
CELKEM

850
34 042

2%
100%
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5. FINANČNÍ ČÁST

24 • NADACE SIRIUS • Výroční zpráva 2017

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
AKTIVA

Číslo řádku

A.

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

I.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM

II.

Konečný stav minulého období

Konečný stav sledovaného období

(ř. 02+10+21+28)

001

2 823

1 855

(ř. 03 až 09)

002

3 983

3 983

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

003

2.

Software

004

3 533

3 533

3.

Ocenitelná práva

005

450

450

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

006

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

007

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

008
52

52

52

52

0

0

-1 212

-2 180

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM
1.
Pozemky

(ř. 11 až 20)

009
010
011

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

012

3.

Stavby

013

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

015

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

016

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

018

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM
1.
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

019
(ř. 22 až 27)

020
021
022

2.

Podíly - podstatný vliv

023

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

024

4.

Zápůjčky organizačním složkám

025

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

026

6.

Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM
1.

027
(ř. 29 až 39)

028

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

029

2.

Oprávky k softwaru

030

-710

-1 678

3.

Oprávky k ocenitelným právům

031

-450

-450

4.

Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

032

-52

-52

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

033

6.

Oprávky ke stavbám

034

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

035

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

036

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

037

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

038

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

039
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ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
AKTIVA
B
I.

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
(ř. 41+51+71+79)
ZÁSOBY CELKEM
(ř. 42 až 50)
1.
Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
7.
Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
II. POHLEDÁVKY CELKEM
(ř. 52 až 70)
1.
Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7.
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11 Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM
(ř. 72 až 78)
1.
Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7.
Peníze na cestě
(ř. 80 až 81)
IV. JINÁ AKTIVA CELKEM
1.
Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
(ř. 01+40)
AKTIVA CELKEM

Číslo řádku

Konečný stav minulého období

Konečný stav sledovaného období

040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

6 119
0

3 943
0

1 889

91

3

91

1 886

0

4 225
1

3 851
1

4 224

3 850

5
5

1
1

8 942

5 798
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ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
PASIVA

Číslo řádku

A.

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

I.

JMĚNÍ CELKEM

II.

B
i

1.
Vlastní jmění
2.
Fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM
1.
Účet výsledku hospodaření
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
CIZÍ ZDROJE CELKEM
Rezervy celkem
1.

ii

Konečný stav minulého období

Konečný stav sledovaného období

(ř. 84+88)

083

5 979

5 734

(ř. 85 až 87)

084
085
086
087
088
089
090
091
092
093

5 952
510
5 442

5 707
510
5 197

27
x

27

(ř. 89 až 91)

(ř. 93+95+103+127)
(ř. 94)

Rezervy

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM
(ř. 96 až 102)
1.
Vydanéné dluhopisy
2.
Závazky z pronájmu
3.
Přijaté dlouhodobé zálohy
4.
Dlouhodobé směnky k úhradě
5.
Dohadné účty pasivní
6.
Ostatní dlouhodobé závazky
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
iiI KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM
(ř. 104 až 126)
1.
Dodavatelé
2.
Směnky k úhradě
3.
Přijaté zálohy
4.
Ostatní závazky
5.
Zaměstnanci
6.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7.
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8.
Daň z přijmů
9.
Ostatní přímé daně
10.
Daň z přidané hodnoty
11
Ostatní daně a poplatky
12.
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13.
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15.
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
16.
Závazky z pevných termínových operací a opcí
17.
Jiné závazky
18.
Krátkodobé úvěry
19.
Eskontní úvěry
20
Vydané krátkodobé dluhopisy
21
Vlastní dluhopisy
22
Dohadné účty pasivní
23
Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci
IV JINÁ PASIVA CELKEM
(ř. 128 až 129)
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
(ř. 83+92)
PASIVA CELKEM

27
2 963
0

x
27
64
0

0

0

2 963
2 909

64
5

25

2
26

15

16

5

5

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

9

10

0

0

8 942

5 798
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2017 (v tis. Kč)
Číslo řádku

Činnost hlavní

Činnost hospodářská

Celkem

A.

NÁKLADY

001

2 142

0

2 142

I.

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY

002

512

0

512

1.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

003

16

2.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

004

16

3.

Prodané zboží

005

4.

Opravy a udržování

006

9

9

5.

Náklady na cestovné

007

8

8

008

479

009

0

0

0

0

650

6.
II.
7.

Náklady na reprezentaci
ZMĚNY STAVU ZÁSOB VLÁSTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE
Změna stavu zásob vlastní činnosti

479

010

8.

Aktivace materiálu, zboží, a vnitroogranizačních služeb

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

012
013

650

10.

Mzdové náklady

014

501

501

11.

Zákonné sociální pojištění

015

147

147

12.

Ostatní sociální pojištění

016
2

2

III.

OSOBNÍ NÁKLADY

13.

Zákonné sociální náklady

017

14.

Ostatní sociální náklady

018

IV.
15.
V.
16.

DANĚ A POPLATKY
Daně a poplatky
OSTATNÍ NÁKLADY
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

019

0

0

0

12

0

12

0

968

020
021
022

17.

Odpis nedobytné pohledávky

023

18.

Nákladové úroky

024

19.

Kursové ztráty

025

20.

Dary

026

21.

Manka a škody

027

22.

Jiné ostatní náklady

028

12

029

968
968

VI.

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA A POUŽITÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

030

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

031

25.

Prodané cenné papíry a podíly

032

26.

Prodaný materiál

033

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

034

27.
VII.
28.

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

035
037

29.

038

NÁKLADY CELKEM

968

0

0

0

0

0

0

2 142

0

2 142

036

VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daň z příjmů

12

039
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Číslo řádku

Činnost hlavní

B.

VÝNOSY

040

2 142

0

2 142

I.

PROVOZNÍ DOTACE

041

0

0

0

1.

Provozní dotace

042

II.

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY

0

0

0

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

043

Činnost hospodářská

Celkem

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

045

4.

Přijaté členské příspěvky

046

III.

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ

047

298

0

298

IV.

OSTATNÍ VÝNOSY

048

1 844

0

1 844

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

049

6.

Platby za odepsané pohledávky

050

7.

Výnosové úroky

051

8.

Kursové zisky

052

9.

Zúčtování fondů

053

10.

Jiné ostatní výnosy

054

V.

TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

055

1

1 843

1 843

0

0

0

2 142

0

2 142

056

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

057

13.

Tržby z prodeje materiálu

058

14.

Výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku

059

15.

Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku

060

VÝNOSY CELKEM

1

061

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

062

0

0

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

063

0

0
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Vznik a charakteristika nadace

Sídlo společnosti

Nadace Sirius („Nadace“) byla založena Smlouvou o zřízení Nadace

Sídlo Nadace Sirius je na adrese Všehrdova 560/2,

Sirius dne 26. března 2008.

118 00 Praha 1.

Zápis Nadace do nadačního rejstříku vedené Městským soudem

Identiﬁkační číslo: 284 18 808

v Praze (oddíl N, vložka 693) proběhl dne 20. června 2008.

Právní forma: nadace

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.
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.
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Účel Nadace

Zakladatelé Nadace

Účelem Nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života

Jiří Šmejc

dětí. Svým působením se Nadace snaží o rozvoj a uplatňování základních lid-

Petr Kellner

ských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k lepšímu

Patrik Tkáč

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;

Správní rada k 31. prosinci 2017
Jiří Šmejc – předseda
Marcel Dostal – místopředseda
Pavel Zuna – člen
Pavel Charamza – člen

• pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově;

Vladimír Uhde – člen

• pomoci dětem zneužívaným a týraným;

Dozorčí rada k 31. prosinci 2017

• pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným a těm, které se

Jan Leiner – předseda

těžko včleňují do společnosti;

Radka Šmejcová – místopředseda

• rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;

Gabriela Lachoutová – člen

• zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené ﬁnanční mož-

Odborná rada Nadace k 31. prosinci 2017

nosti;

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

• všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;

JUDr. Šárka Špeciánová

• podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační činnosti zamě-

PhDr. Jaroslav Šturma

řené ve prospěch dětí a mládeže.

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.
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Nadační kapitál k 31. prosinci 2017

Založení Centra podpory, o.p.s.

kapitá-

Nadace Sirius založila Centrum

Založení Obecně prospěšné společnosti
Sirius, o.p.s.

Výše

lu do nadačního rejstříku činí 510 tis.

podpory, o.p.s. („Centrum podpo-

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou

Kč, které je vedeno na zvláštním účtu

ry“) zakládací listinou obecně pro-

společnost Sirius, o.p.s. („OPS Sirius“) Zaklá-

č. 2009700010/6000 vedeného u PPF

spěšné společnosti dne 16. listopa-

dací listinou obecně prospěšné společnosti

banky a.s. Nadační kapitál je tvořen

du 2012.

dne 29. července 2008.

vklady zakladatelů Nadace: Jiří Šmejc

Zápis Centra podpory do rejstříku

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěš-

170 tis. Kč, Petr Kellner 170 tis. Kč, Patrik

obecně prospěšných společnos-

ných společností vedené Městským soudem

Tkáč 170 tis. Kč.

tí vedeného Městským soudem

v Praze (oddíl O, vložka 617) proběhl dne 30.

v Praze (oddíl O, vložka 1104) pro-

října 2008.

běhl dne 22. února 2013.

OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu

Centrum podpory se zaměřuje na

a organizaci činností v oblasti péče o děti. Re-

systematické a komplexní zkvalit-

alizuje záměry a plány svého zřizovatele.

zapsaného

nadačního

nění metod práce s ohroženými
dětmi. Realizuje záměry a plány
svého zřizovatele.
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2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN
Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2017. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona o účetnictví je 31. prosinec 2017.

(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

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ
NADACÍ

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 %

(a) Postupy účtování

hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich

Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou

stavu k 31. prosinci téhož roku.

č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

(d) Hmotný a nehmotný majetek

předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním před-

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací

mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě

ceně a odpisován rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti.

podvojného účetnictví.
Přijaté peněžní dary jsou účtovány na účet 911 – Fondy
a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního ma-

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 3 roky

jetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet

• ostatní dlouhodobý hmotný majetek, 3 roky

68 – Přijaté dary.

• ocenitelná práva, 3 - 6 let
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Hmotný majetek v pořizovací ceně

(f) Pohledávky

(i) Účtování nákladů a výnosů

do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze

Pohledávky se účtují ve své nomi-

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené,

a je účtován do nákladů v měsíci jeho

nální hodnotě.

tj. do období, s nímž časově i věcně souvi-

pořízení. Do dlouhodobého hmotného

sejí. V souladu s principem opatrnosti Na-

majetku v roce jeho pořízení a s do-

(g) Daň z příjmů

dace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv

bou použitelnosti delší než jeden rok

Splatná daň z příjmů se počítá

a opravných položek na krytí všech rizik,

je zařazen dlouhodobý hmotný majetek

za pomoci platné daňové sazby

ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni se-

v pořizovací ceně od 40 tis. Kč.

z účetního zisku zvýšeného nebo

stavení účetní závěrky známa.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně

sníženého o trvale nebo dočasně

do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze

daňově neuznatelné náklady a ne-

(j) Změna účetních postupů

a je účtován do nákladů v měsíci jeho

zdaňované výnosy.

V roce 2017 nedošlo ke změně účetních po-

pořízení. Do dlouhodobé nehmotného

stupů, pokud není výše uvedeno jinak.

majetku v roce jeho pořízení a s do-

(h) Klasiﬁkace závazků

bou použitelnosti delší než jeden rok

Nadace klasiﬁkuje část dlouho-

je zařazen dlouhodobý hmotný majetek

dobých závazků, bankovních úvě-

v pořizovací ceně od 60 tis. Kč.

rů a ﬁnančních výpomocí, jejichž

(e) Krátkodobý ﬁnanční majetek
Krátkodobý ﬁnanční majetek je veden

doba splatnosti je kratší než jeden
rok vzhledem k datu účetní závěrky,
jako krátkodobé.

na běžných účtech bank a v pokladně
v českých korunách.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Ocenitelná práva

Software

Celkem

450

3 533

3 983

--

--

--

450

3 533

3 983

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2017
Přírůstky/úbytky
Zůstatek k 31. 12. 2017

Pořizovací cena

Odpisy /Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2017

Zůstatek k 1. 1. 2017

52

52

Přírůstky / úbytky

--

--

Zůstatek k 31. 12. 2017

52

52

Zůstatek k 1. 1. 2017

52

52

Odpisy

--

--

Oprávky

Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2017

Ostatní DHM Celkem

450

710

1 160

--

968

968
2 128

450

1 678

Zůstatková hodnota 1. 1. 2017

--

2 823

Zůstatková hodnota 31. 12. 2017

--

1 855

2 128

Oprávky k úbytkům

--

--

Zůstatek k 31. 12. 2017

52

52

Zůstatková hodnota 1. 1. 2017

--

--

Zůstatková hodnota 31. 12. 20167

--

--
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5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
a) Poskytnuté provozní zálohy činí 91 tis. Kč (2016: 3 tis. Kč). Položka představuje zálohy na služby spojené s nájmem a zálohy spojené s novým projektem Patron.
b) Jiné pohledávky činí 0 tis. Kč (2016: 1 886 tis. Kč). Pohledávky z poskytnuté půjčky pro Kolpingovu rodinu Smečno, o. s. byly v roce
2017 vypořádány.
c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 5 tis. Kč (2016: 2 909 tis. Kč) a ostatní závazky činí 2 tis. Kč (2016: 0 tis. Kč). Nadace
neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
K 31. prosinci 2017 činil zůstatek na bankovních účtech 3 850 tis. Kč (2016: 4 224 tis. Kč).

7. VLASTNÍ ZDROJE
Registrované nadační jmění

Fondy

Zisk za účetní období

Nerozdělený zisk min. let

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017

510

5 442

--

27

5 979

Přijaté peněžní dary

--

35 939

--

--

35 939

Převod zisku minulého úč. období

--

--

--

--

--

Poskytnuté peněžní příspěvky

--

- 34 341

--

--

- 34 341

Přeúčtování z fondu na krytí
správních nákladů

--

- 1 843

--

--

- 1 843

Výsledek hospodaření roku 2017

--

0

--

--

0

510

5 197

--

27

5 734

Zůstatek k 31. 12. 2017
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8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
2017

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj.

Sociální náklady

Vedoucí pracovníci

1

432

147

--

Zaměstnanci

6

69

--

--

CELKEM

7

501

147

--

Počet zaměstnanců

Mzdové náklady

Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj.

Sociální náklady

Vedoucí pracovníci

1

400

136

--

Zaměstnanci

1

339

115

--

CELKEM

2

739

251

--

2016

Nadace neposkytla v roce 2017 ani 2016 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 16 tis. Kč (2016: 15 tis. Kč), ze kterých 11 tis. Kč (2016: 11 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 5 tis. Kč (2016: 4 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmů
zaměstnanců činí 5 tis. Kč (2016: 5 tis. Kč).
Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM
Výše odměny statutárním auditorům v roce 2017 činí 6 tis. Kč (2016: 6 tis. Kč).
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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.
Nadace Sirius je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZDP) a uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP
vždy když je to možné.

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 1 843 tis. Kč
(2016: 1 405 tis. Kč), připsané úroky ve výši 1 tis. Kč
(2016: 1 tis. Kč) a výnosy z reklamy ve výši 298 tis. Kč
(2016: 0 tis. Kč).

d) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření Nadace z hlavní a hospodář-

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
a) Náklady Nadace

ské činnosti k 31. 12. 2017 činí 0 tis. Kč (2016: 0 tis. Kč
z hospodářské činnosti, 0 tis. Kč z hlavní činnosti).

Celkové náklady na hlavní činnost Nadace k 31. prosinci 2017 činily

e) Využití úspory na dani

1 818 tis. Kč (2016: 1 406 tis. Kč), náklady na projektovou činnost činily

Za období let 2014 – 2016 Nadace uplatnila dle § 20

324 tis. Kč (2016: 0 tis. Kč).

b) Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace
Celkové roční náklady související se správou Nadace představují

odst. 7 zákona č. 596/1992 Sb., o dani z příjmů snížení
základu daně. Prostředky získané touto úsporou na
dani uplatnila ve zdaňovacím období 2017 ke krytí nákladů na projekt Patron.

1 818 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 letech 2017 i 2016 dodrženo.
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13. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
K 31. prosinci 2017 Nadace poskytla 21 ﬁnančních nadačních příspěvků v celkové výši 34 042 tis. Kč.
Výše grantu
dle smlouvy

Uhrazeno
v r. 2017

Organizace

Název projektu

Amalthea, z.s.

Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči

5 765

2 576

Asociace Dítě a rodina, z.s.

Podpora rozvoje systému péče o ohrožené děti

1 200

1 200

Asociace veřejně prospěšných organizacích
ČR, z.s.

Značka spolehlivosti – nástroj pro budování důvěry soukromých
dárců v neziskové organizace

600

550

Centrum podpory, o.p.s.*

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

1 000

850

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

Děti jsou bez viny – jak pracovat s pěstouny a dětmi v náhradní
rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení

318

125

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Systémové zajištění celostátní péče a podpory rodinám s dětmi
se sluchovým postižením od 0 do 18 let

1 030

509

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Jak obstát v životě

722

214

Cochem.cz, z.s.

Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR

338

338

Českomoravská psychologická společnost, z.s.

XVII. Mezinárodní konference AIFREF 2017 - „Kvalita života dnešního
dítěte“

250

250

Děti patří domů, z.s.

Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními potřebami
a metodika respitních pobytů

810

330

Fakultní nemocnice Hradec Králové

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

2 976

500

Film Festival Karlovy Vary

Podpora dokumentární tvorby (sekce Lidé do vedle)

2 600

2 600

IQ Roma servis, z.s.

Doma s rodinou

646

150
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Janus, z.s.

Klíče k samostatnosti II

J.J.Pestalozziho

Poradenské centrum pro děti a mládež

Letní dům, z.s.

Mám na to

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius

Rozum a cit, z.s.

2 874

1 132

871

309

3 318

1 055

12 700

12 700

Kompetenční model pracovníka doprovázení

493

60

Rozum a cit, z.s.

Znalost podporuje kvalitu

350

88

Společnost pro mukopolysacharidosu

Provázení 2014-2018 Poradenství, podpora a pomoc dětem
a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

7 675

1 725

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Centrum podpory náhradní rodinné péče (I+II)
na období 2015-2018

18 079

6 192

Vteřina poté, z.s.

Cesta z labyrintu samostatného života

1 828

589

66 443

34 042

CELKEM
* U organizace Centrum podpory, o.p.s. bylo 150 tis Kč vyplaceno v lednu 2018.

Přijaté dary peněžní (v celých tis. Kč)
Dárce
Beer Jan
Rozehnal Pavel
Sikora Daniel

Peněžní dary
6
100
50

Šmejc Jiří

35 000

CELKEM

35 156

14. VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2017 Nadace otevřela veřejnou sbírku 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 2017 byly přijaty do veřejné sbírky dary v hodnotě 783 tis. Kč a z veřejné sbírky
byly poskytnuty nadační příspěvky ve formě služeb a majetku v hodnotě 299 tis. Kč.
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15. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

16. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 31. prosinci 2017.

7. května 2018
Dana Lipová, generální plná moc

41 • NADACE SIRIUS • Výroční zpráva 2017

