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1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Obecně prospěšná společnost 

Sirius, o. p. s., (dále jen OPS Si-

rius) byla založena Nadací Sirius 

29. 7. 2008 s posláním aktivně 

působit v oblasti problematiky 

ohrožených dětí. Jejím cílem je 

přispívat ke zlepšení a rozvo-

ji života dětí z rodin, které jsou 

ohrožené nebo jim ohrožení hro-

zí. OPS Sirius vychází ze stejné 

fi lozofi e a vyznává stejné prin-

cipy jako její zakladatel Nadace 

Sirius.
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE NADACE SIRIUS:

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. 

 2. Důsledné projektové řízení

Veškeré realizované aktivity Nadace Sirius se řídí principy projektového řízení. Jsou zpracovávány fi nanční plány a detailní harmonogramy aktivit, dochází k jejich pravidelnému sledování a vyhodnocování a jsou 

jasně defi nované cíle a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje se efektivní nakládání s fi nančními i lidskými zdroji.

3. Dary se nepoužívají na úhradu nákladů nadace, všechny směřují do jednotlivých projektů

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami jsou v plné výši přerozdělovány mezi realizátory projektů v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů. Provozní náklady samotné nadace 

jsou hrazeny vždy a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

4. Zaměření na projekty se systémovým významem

Nadace Sirius se zaměřuje na problémy celospolečenského rozsahu. Svou činností se snaží napomáhat k hledání systémových a koncepčních  řešení těchto problémů.

5. Primární působení na rozum, nikoliv na city 

Nadace Sirius při oslovování dárců a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční argumentaci. Celé působení nadace je založeno na racionálních argumentech a věcném přesvědčování veřejnosti o hodnotách, které 

nadace podporuje.

6. Transparentnost

Nadace Sirius informuje o své činnosti pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným organizacím jedná vždy čestně a transparentně.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZALOŽENÍ 

ZAKLADATEL
REGISTRACE

IČ
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČÍSLO ÚČTU
SÍDLO
E-MAIL
TEL.
WEB

ORGÁNY OPS SIRIUS K 31. PROSINCI 2015

29. 7. 2008, Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti 
Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius

30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných společností vedený 
Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 617

284 71 474

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

2010100004/6000

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

info@opssirius.cz

+420 257 712 942

www.opssirius.cz

SPRÁVNÍ RADA
Andrea Zunová
Svatava Poulson, členka
Nicole Groesslová, členka

DOZORČÍ RADA
Martina Bártíková, předsedkyně
Petra Dostalová, členka
Nikola Uhdeová, členka (do 10.5.2015)
Lenka Chodilíková, členka (od 28.6.2015)

ŘEDITELKA
Dana Lipová
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OPS Sirius se od svého vzniku snaží mapovat 

a vyhledávat místa z oblasti ohrožených 

dětí, kde je pomoc nejpotřebnější. Na zákla-

dě odborné analýzy v současné době rozvíjí 

projekty z oblasti:

- poskytování informací široké veřejnosti  

k problematice ohrožených dětí

- primární prevence ohrožené rodiny 

- postoje veřejnosti k zdravotně postiženým 
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3.1. PORTÁL ŠANCE DĚTEM

Internetový portál www.SanceDetem.cz byl spuštěn v roce 2011 na základě 

nedostatku kvalitních a ucelených informací pro rodiny s dětmi, které se ocitly 

v krizové situaci. Portál poskytuje komplexní informace o zdravotním, psychickém 

a sociálním ohrožení dítěte. Články a videa publikované na portálu jsou určeny 

především rodinám, které se potřebují zorientovat v problematické situaci a zjistit 

možnosti, kde a jak hledat pomoc. 

Portál spolupracuje s předními odborníky – specialisty na danou problematiku, 

podílejícími se mimo jiné na přípravě témat měsíce, která jsou zaměřena na ak-

tuální problémy současných rodin. Téma měsíce obsahuje článek, videorozhovor, 

videoreportáž, data z výzkumů a čtenářskou anketu. Mimo témat měsíce jsou na 

portálu publikovány pravidelně články odborníků se zaměřením na rodinu v pro-

blematické situaci a na děti se zdravotním problémem či postižením.

Cyklus videodokumentů Šance Dětem přibližuje široké veřejnosti, před jaké pro-

blémy jsou postaveni rodiče, u jejichž dítěte je diagnostikováno postižení či závaž-

né onemocnění. Na konkrétních příbězích je představen každodenní život rodiny 

a cesty, kterými se jim daří problémy zvládnout.

V rubrice Přečtěte si je čtenářům nabízen denní přehled vybraných zpráv z čes-

kého tisku z oblasti ohrožených dětí.

Nedílnou součástí portálu je on-line Odborná knihovna, jejímž cílem je poskytnout 

doplňující informace a katalog relevantních informačních zdrojů vztahujících se 

k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením.

Témata měsíce publikovaná na portálu Šance Dětem v roce 2015  

• Rehabilitace u dětí: Vojtova metoda není jediné řešení

• Jak internet ovlivňuje život dětí a dospívajících?

• Hádky rodičů mohou dětem ublížit i prospět

• Každé dítě patří do rodiny. Nebo snad ne?

• Náročné, nevychované nebo hyperaktivní dítě?

• I děti mohou mít vážné psychické problémy. Jak je poznat?

• Jak sdělovat dětem špatné zprávy?

• Jaké rodiče potřebují dnešní děti? Dost dobré.

• Sebevražda dítěte. Že se to nemůže stát?

• Nadané dítě: ohrožený druh, nebo šťastné znamení?

• Bilingvní výchova: přináší dětem jen výhody, nebo i rizika?

• Rodina na druhý pokus: Jaké je být nevlastním rodičem? 

Videodokumenty publikovaná na portálu Šance Dě-

tem v roce 2015 

Eliščin příběh: Ageneze corpus callosum

Danielův příběh: Angelmanův syndrom

Karliččin příběh: Vrozený obličejový rozštěp

Damiánův příběh: Downův syndrom

Františkův příběh: Předčasně narozený

Máťův příběh: Genetická porucha sluchu

Martin příběh: Dědičné oční onemocnění

Zitin příběh: Dětský autismus

V roce 2015 zaznamenal portál Šance Dětem 388 445 návštěv z 299 558 unikátních IP adres. Návštěvníci si za tuto dobu 

přečetli 651 055 stránek.
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3.2. PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY A DÍTĚTE

Myšlenka primární prevence ohrožení rodiny a dítěte vychází z hlavních principů Nadace Sirius. Jejím 

smyslem je pomoci rodinám předcházet problémům, které mají negativní důsledky na dítě a které v ko-

nečné podobě mohou vést až k odebrání dítěte. V případě, že v rodině dojde ke krizové situaci, je nutno 

podpořit přirozené obranné mechanismy rodiny, případně pomoci nalézt vhodné řešení nasměrováním 

rodiny na specializované odborníky. 

3.2.1. Centrum pro rodinu VEGA Kladno

V rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny zahájilo v dubnu 2013 v Kladně svůj provoz Centrum 

pro rodinu VEGA. 

Centrum VEGA je pilotním pracovištěm OPS Sirius, a jeho záměrem je poskytovat ambulantní služby v ob-

lasti primární péče pro rodiny s dětmi.  Cílem je zajištění zdravého fungování rodiny, včetně včasného 

rozpoznání možného ohrožení a zabezpečení prorodinných služeb.

Centrum VEGA pracuje s rodinami na bázi poradenství, pomáhá rodině zorientovat se v situaci, podpořit 

ji a motivovat k řešení situace vlastními silami, případně nasměrovat na návazné organizace.

Vedle toho pořádá tematické semináře, spolupracuje se státními a nestátními neziskovými organizacemi.

Služby Centra VEGA jsou určeny široké veřejnosti a jsou poskytovány zdarma. Více informací naleznete na 

www.centrumvega.cz

Přehled aktivit Centra VEGA v Kladně v roce 2015   

AKTIVITA 2015

Podpora a poradenství v oblasti rodinného 

života

- 124 klientů

- 157 konzultací

Semináře a besedy s odborníky

- 8 seminářů pro pedagogickou veřejnost 

s počtem 64 účastníků

- 10 seminářů pro rodiče s počtem 47 účastníků

- přehled seminářů – viz níže

Spolupráce s organizacemi - 4 setkání Kulatého stolu

On-line Adresář organizací poskytujících 
služby pro rodinu v kladenském okrese

- k 31. 12. 2015 je v adresáři registrováno 

72 organizací

OPS Sirius v této oblasti začala intenzivně pracovat na podzim 2012, odborným garantem je expertní 

skupina složená z těchto odborníků:    

MUDr. Pavel Biskup

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.

Mgr. Helena Fialová

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.



DATUM SEMINÁŘ LEKTOR

21. 1. 2015 Rodina a škola ve vzájemné interakci Mgr. Barbora Dědičová

18. 2. 2015
Principy práce s žáky s odlišným mateřským 
jazykem ve výuce

Mgr. Klára Horáčková

18. 3. 2015
Sociokulturní situace Romů v ČR a její možný 
vliv na školní (ne)úspěšnost

Kateřina Kořínková

12. 5. 2015 Děti s ADHD a práce ve třídě Mgr. Sylvie Stretti

6. 10. 2015 Jak mít doma spokojené dítě Mgr. Barbora Dědičová 

13. 10. 2015 Drogy a jejich konkrétní projevy na dětech Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

10. 11. 2015 Internet bezpečně Mgr. Sylvie Stretti

8. 12. 2015
Psychohygiena učitele – Spokojený učitel – 
Spokojený žák

PhDr. Simona Horáková 
Hoskovcová, Ph.D.

Semináře a besedy pro pedagogy v Centru pro rodinu VEGA v Kladně Semináře a besedy pro rodiče ve spolupráci se školami

MĚSÍC ŠKOLA SEMINÁŘ LEKTOR

leden ZŠ Norská, Kladno
Řešení výukových problémů 
na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

leden ZŠ Pařížská, Kladno
Řešení výukových problémů 
na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

únor ZŠ Buštěhrad
Řešení výukových problémů 
na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

únor ZŠ Slaný, Politických vězňů
Řešení výukových problémů 
na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

květen ZŠ Vodárenská 7, Kladno
Řešení výukových problémů 
na 1. stupni ZŠ

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

květen ZŠ C. Boudy, Kladno
Rodič a jeho role v rodině: 
Co jako rodič musím a co chci

Mgr. Monika Havlíčková

květen ZŠ Černuc Finanční gramotnost Bc. Tereza Bělohradská

červen ZŠ Buštěhrad
Rodič a jeho role v rodině: 
Co jako rodič musím a co chci

PhDr. Jana Procházková

listopad ZŠ Hřebeč Internet bezpečně Mgr. Sylvie Stretti

listopad ZŠ Vodárenská 7, Kladno Jak a kdy se s dětmi doma učit Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
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3.2.2. Projekt „Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce orga-

nizací poskytujících péči jejich rodinám“

Centrum pro rodinu VEGA realizuje projekt „Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno 

a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“, který byl zahájen v roce 2014 a je realizován ve spolupráci 

se školami.

Podstatou projektu je včasné identifi kování ohrožených dětí v prvních třídách základních škol okresu Kladno a následná práce s dětmi 

a jejich rodinami. Společným cílem preventivních aktivit je včasné podchycení problémů dítěte, aktivizace a motivace rodiny k jejich 

řešení a následná eliminace ohrožení v rodině prostřednictvím dostupných služeb v regionu.

Aktivita je prováděna pomocí intenzivní spolupráce koordinátorů projektu s učiteli prvních tříd základních škol. Učitelům je nabízena 

podpora v podobě metodického nástroje, spolupráce s koordinátorem, vzdělávacích workshopů či supervizí.

Realizace projektu je podpořena v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace, jenž je fi nancován z EHP fondů 

2009–2014. Projekt je spolufi nancován z prostředků Nadace Sirius a realizován ve spolupráci se statutárním městem Kladno. 

Údaje za školní rok 2014/2015:

Počet škol zapojených do projektu: 22

Počet spolupracujících učitelů: 31 

Počet dětí základních škol v 1. třídách v rámci projektu: 628

Počet detekovaných dětí: 71

Počet rodin, které v návaznosti na projekt navštívily centrum VEGA: 9

Počet třídních učitelů, kteří navštívili supervize: 24

Počet třídních učitelů, kteří navštívili workshopy: 13

3.2.3. Výzkum „Postoje rodin s dětmi“

Nadace Sirius, respektive OPS Sirius, realizuje od roku 2013 ve spolu-

práci se společností Median s. r. o., s Filozofi ckou fakultou Univerzity 

Karlovy, s odborníky na primární prevenci a s analytickým oddělením 

Home Credit International, a. s., unikátní průzkum, jehož cílem je vytvo-

řit statisticky podložený model vazeb mezi možnými důvody a příčinami 

ohrožení rodiny. 

Sběr dat, zahájený v roce 2014 a ukončený v říjnu 2015, prováděla 

společnost Median ve spolupráci s OPS Sirius. Byl zaměřen na rodiny 

s alespoň jedním dítětem do dvanácti let. Bližší informace ke sběru dat 

naleznete na: 

www.nadacesirius.cz/cs/ops-sirius/primarni-prevence/vyzkum-po-

stoje-rodin-s-detmi

Výzkum poskytuje jedinečné informace o stavu české rodiny, umož-

ní analyzovat její životní a fi nanční situaci, hodnoty, rodinné aktivity, 

názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení. Na základě výsled-

ků výzkumu se tak nabízí nová možnost pomoci ohroženým rodinám, 

založená na exaktních údajích. Ty by měly otevřít prostor k uplatnění 

nových metodických postupů, zaměřených na konkrétní pomoc ohro-

ženým rodinám a motivaci rodiny k přijetí odborné pomoci. V současné 

době (jaro 2016) probíhá zpracování dat, kompletní výstupy výzkumu 

budou prezentovány na konferenci, která proběhne v červnu 2016.

V rámci aktivit Centra pro rodinu VEGA byly vytvořeny 

následující dokumenty:

- Metodika Centra pro rodinu VEGA

- Metodika Primární prevence ohrožených dětí 1. tříd ZŠ

- Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími 

se péči o rodiny a děti

Všechny dokumenty jsou k dispozici ke stažení zdarma 

na: www.centrumvega.cz/dokumenty-ke-stazeni
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3.3. CHODICILIDE.CZ

Cílem projektu „chodicilide.cz“, zahájeného v roce 2010, je změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním 

postižením. Součástí projektu, jehož mottem je „Cesta k porozumění“, je řada aktivit – mediální kampaně, 

výstavy a workshopy na školách.

Přehled aktivit komunikační kampaně Chodicilide.cz

1. mediální kampaň Nevhodný soucit 12/2011–01/2012

2. mediální kampaň Strach z komunikace 12/2012–01/2013

3. mediální kampaň Nedejte na první dojem 12/2013–01/2014

Výstava Moje cesta, Praha 06/2013

Výstava Naše cesta, Brno 1. 5.–30. 6. 2014

Výstava Naše cesta, Praha 1. 9.–30. 11. 2014

Workshopy na středních školách 02–06 /2013

Workshopy na základních školách 10/2013–03/2014

Vyhodnocení kampaně, hledání nových cest 2015

3.3.1. Mediální kampaně

Mediální kampaně oslovily širokou veřejnost prostřednictvím TV spotů. V první vlně zvolená metafora „cho-

dičů“ a „lítačů“ vyprovokovala veřejnost k zamyšlení nad přístupem k lidem se zdravotním postižením, druhá 

vlna ukázala, jak se přirozeně k těmto lidem chovat, a třetí vlna představila konkrétní příběhy lidí, kteří se 

dokázali se svým hendikepem vyrovnat. 

3.3.2. Výstava Naše cesta

Výstavy Moje cesta a Naše cesta uspořádané v Praze a Brně již konkrétně představily 

život lidí se zdravotním postižením. Návštěvníci si mohli prohlédnout pod vedením vyško-

lených průvodců, z nichž někteří byli též zdravotně postižení, vybavení bezbariérového by-

dlení. Měli možnost si uvědomit nástrahy a bariéry, které musí zdravotně postižený člověk 

překonávat v běžném životě. Mohli se seznámit a vyzkoušet si pomůcky, které zdravotně 

postižení běžně používají. K technickým zážitkům patřilo používání speciálně vybaveného 

počítače pro zrakově či tělesně postižené. Byl zde i prostor pro zábavu a koníčky – spe-

ciální lezecká stěna, fl orbal a basketbal pro lidi s tělesným postižením, herní zóna s hrami 

zaměřenými na orientaci, paměť nebo motoriku.  Výstavy byly určeny především dětem 

základních a středních škol, poskytly však mnoho námětů a zážitků i dospělým účastníkům. 

V rámci výstav proběhly semináře týkající se tematiky osob se zdravotním postižením. 

3.3.3. Rok 2015 ve znamení plánování a přípravy nových aktivit    

Po skončení výstavy Naše cesta na konci roku 2014 se tým projektu chodicilide.cz začal 

intenzivně věnovat diskusím o další strategii projektu. Vyhodnocoval se směr, rozsah i pří-

nosy aktivit projektu. Novému, přesněji defi novanému zaměření projektu se přizpůsobily 

rekonstruované internetové stránky. Dlouze diskutovaná základní pravidla komunikace 

s lidmi se zdravotním postižením dostala jméno Chodex a stala se ústředním tématem in-

ternetových stránek. Vznikla speciální sekce s materiály pro učitele, s návody, jak jednot-

livá postižení zážitkovou formou představit dětem různého věku v běžné třídě. Na tvorbě 

článků a příspěvků se nyní podílí celý tým autorů s různými typy postižení a dodává tak 

materiálům na pravdivosti a přesvědčivosti. 
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Projekt chodicilide.cz

Grantová řízení

Centrum podpory 
pro rodinu VEGA

Informační portál Šance Dětem

Metodika

Správa

Výzkum „Postoje rodin s dětmi“

Aktivní detekce 
ohrožených dětí 
v prvních třídách 
základních škol 
v okrese Kladno4. NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ 

PROJEKTŮ OPS SIRIUS

OPS Sirius v roce 2015 čerpala na realizaci projektů a na provoz celkem částku 15 674 tisíc 

Kč. Rozdělení částky mezi jednotlivé projekty je patrné z následující tabulky a grafu:

PROJEKT
NÁKLADY 

(v tisících Kč)  
PODÍL v %

Informační portál Šance Dětem 2 297 15

Centrum podpory pro rodinu VEGA 577 4

Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách 

základních škol v okrese Kladno
2 370 15

Výzkum „Postoje rodin s dětmi“ 933 6

Projekt chodicilide.cz 4 711 30

Metodika 3 617 23

Grantová řízení 820 5

Správa 349 2

CELKEM 15 674 

5 %
15 %

30 %

6 %

2 %

4 %
23 %

15 %



5. FINANČNÍ ČÁST 
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číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  1 10 466 7 811

I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2
2. Software 3 115 115
3. Ocenitelná práva 4 1 906 1 906
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 20 257 20 257
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8

I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet I.1. až I.7. 9 22 278 22 278

II. 
Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky 10
2. Umělecká díla, předměty a sbírky 11
3. Stavby 12
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 14
6. Základní stáda a tažná zvířata 15
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 961 880
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19
II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM součet II.1. až II.10. 20 961 880

III. 
Dlouhodobý fi nanční majetek

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24
4. Půjčky organizačním složkám 25
5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26
6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 27
7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 28

III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet III.1. až III.7. 28 0 0

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29
2. Oprávky k softwaru 30 -13 -51
3. Oprávky k ocenitelným právům 31 -1 735 -1 806
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -10 427 -12 755
6. Oprávky ke stavbám 34
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35
8. Oprávky k pěstitelským celků trvatých porostů 36
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 -598 -735

IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM součet IV.1. až IV.11. 40 -12 773 -15 347
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AKTIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)



číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 41 3 672 2 570

I. 
Zásoby

1. Materiál na skladě 42
2. Materiál na cestě 43
3. Nedokončená výroba 44
4. Polotovary vlastní výroby 45
5. Výrobky 46
6. Zvířata 47
7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 207 203
8. Zboží na cestě 49
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50

I. ZÁSOBY CELKEM součet I.1. až I.9. 51 207 203

II. 
Pohledávky 

1. Odběratelé 52
2. Směnky k inkasu 53
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54
4. Poskytnuté provozní zálohy 55 33 278
5. Ostatní pohledávky 56
6. Pohledávky za zaměstnanci 57
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdrav. pojištění 58
8. Daň z příjmu 59
9. Ostatní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61
11. Ostatní daně a poplatky 62
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů územ. samostr. celků 64
14. Pohledávky za účastníky sdružení 65
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací 66
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67
17. Jiné pohledávky 68 355
18. Dohadné účty aktivní 69
19. Opravná položka k pohledávkám 70

II. POHLEDÁVKY CELKEM součet II.1. až II.19. 71 33 633

III. 
Krátkodobý fi nanční majetek

1. Pokladna 72 63 6
2. Ceniny 73
3. Účty v bankách 74 3 203 1 728
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75
5. Dluhobé cenné papíry k obchodování 76
6. Ostatní cenné papíry 77
7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 78
8. Peníze na cestě 79

III KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM součet III.1. až III.8. 80 3 266 1 734

IV. 
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období 81 166 29
2. Příjmy příštích období 82
3. Kurzové rozdíly aktivní 83

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM oučet IV.1. až IV.3. 84 166 29
AKTIVA CELKEM 85 14 138 10 410
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ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)

AKTIVA



číslo řádku
stav k prvnímu dni 

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 86 13 271 9 118

I. 
Jmění

1. Vlastní jmění 87 102  63
2. Fondy 88 13 416 9 302
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89

I. JMĚNÍ CELKEM součet I.1. až I.3. 90 13 518 9 365

II. 
Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření 91
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 -14
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 -233 -247

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM součet II.1. až II.3. 94 -247 -247

B. CIZÍ ZDROJE 95 867 1 292
I. REZERVY 96
II. REZERVY CELKEM hodnota I.1. 97 0 0

II. 
Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 98
2. Vydané dluhopisy 99
3. Závazky z pronájmu 100
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 101
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 102
6. Dohadné účty pasivní 103
7. Ostatní dlouhodobé závazky 104

II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM součet II.1. až II.7. 105 0 0

III. 
Krátkodobé závazky

1. Dodavatelé 106 266 491
2. Směnky k úhradě 107
3. Přijaté zálohy 108
4. Ostatní závazky 109 51
5. Zaměstnanci 110 306 434
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 111
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř.zdravot.pojištění 112 152 230
8. Daň z příjmu 113 5
9. Ostatní přímé daně 114 51 80

10. Daň z přidané hodnoty 115
11. Ostatní daně a poplatky 116
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 117
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv.celků 118
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 119
15. Závazky k účastníkům sdružení 120
16. Závazky z pevných termínových operací 121
17. Jiné závazky 122
18. Krátkodobé bankovní úvěry 123
19. Eskontní úvěry 124
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125
21. Vlastní dluhopisy 126
22. Dohadné účty pasivní 127 87 6
23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 128

III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM s oučet III.1. až III.23. 129 867 1 292

IV. 
Jiná pasiva

1. Výdaje příštích období 130
2. Výnosy příštích období 131
3. Kurzové rozdíly pasivní 132

IV. JINÁ PASIVA CELKEM součet IV.1. až IV.3. 133
PASIVA CELKEM 134 14 138 10 410

PASIVA

ROZVAHA K 31. 12. 2015 (V TIS. KČ)
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem
A. NÁKLADY 1
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM součet I.1. až I.4. 2  521  521
1. Spotřeba materiálu 3  503  503
2. Spotřeba energie 4 18 18
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5
4. Prodané zboží 6
II. SLUŽBY CELKEM součet II.5. až II.8. 7 3 718 3 718
5. Opravy a udržování 8
6. Cestovné 9  58  58
7. Náklady na reprezentaci 10 70  70
8. Ostatní služby 11 3 590 3 590
III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM součet III.9. až III.13. 12 8 773 8 773
9. Mzdové náklady 13 6 699 6 699

10. Zákonné sociální pojištění 14 2 072 2 072
11. Ostatní sociální pojištění 15 2 2
12. Zákonné sociální náklady 16
13. Ostatní sociální náklady 17
IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM součet IV.14. až IV.16. 18 2 2
14. Daň silniční 19 2 2
15. Daň z nemovitostí 20
16. Ostatní daně a poplatky 21
V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM součet V.17. až V.24. 22 43 43
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23
18. Ostatní pokuty a penále 24
19. Odpis nedobytné pohledávky 25
20. Úroky 26
21. Kursové ztráty 27
22. Dary 28
23. Manka a škody 29
24. Jiné a ostatní náklady 30 43 43
VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK součet VI.25. až VI.30. 31 2 617 2 617
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 2 617 2 617
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 33
27. Prodané cenné papíry a podíly 34
28. Prodaný materiál 35
29. Tvorba rezerv 36
30. Tvorba opravných položek 37
VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet VII.31. až VII.32. 38 0 0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39
32. Poskytnuté členské příspěvky 40
VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ CELKEM hodnota VIII.33. 41 0 0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42
NÁKLADY CELKEM součet I. až VIII. 43 15 674 15 674

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

4. FINANČNÍ ČÁST 
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číslo řádku činnost hlavní činnost hospodářská celkem

B. VÝNOSY 44

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM součet I.1. až I.3. 45 0 0
1. Tržby za vlastní výrobky 46
2. Tržby z prodeje služeb 47
3. Tržby za prodané zboží 48 0
II. ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB CELKEM součet II.4. až II.7. 49 0 0
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50
5. Změna stavu zásob polotovarů 51
6. Změna stavu zásob výrobků 52
7. Změna stavu zvířat 53 0
III. AKTIVACE CELKEM součet III.8. až III.11 54 0 0
8. Aktivace materiálu a zboží 55
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58
IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM součet IV.12. až IV.18. 59 15 674 15 674
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60
13. Ostatní pokuty a penále 61
14. Platby za odepsané pohledávky 62
15. Úroky 63 1 1
16. Kursové zisky 64
17. Zúčtování fondů 65 15 668 15 668
18. Jiné ostatní výnosy 66 5 5
V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK CELKEM součet V.19. až V.25. 67 0 0

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 68
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69
21. Tržby z prodeje materiálu 70
22. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 71
23. Zúčtování rezerv 72
24. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 73
25. Zúčtování opravných položek 74
VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM součet VI.26. až VI.28. 75 0 0
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76
27. Přijaté příspěvky (dary) 77
28. Přijaté členské příspěvky 78
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM hodnota VII.29. 79 0 0
29. Provozní dotace 80

VÝNOSY CELKEM součet I. až VII. 81 15 674 15 674

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM          82 0 0
34. Daň z příjmů 83

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ                  84 0 0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2015 (v tis. Kč)



1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.

Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. (dále jen „OPS Sirius“ nebo “společnost“) Zakládací listinou obecně prospěšné společnosti dne 

29. července 2008. Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností vedené 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. Vyhledává oblasti, kde je potřeba podpora a pomoc a na základě získaných infor-

mací podněcovat potřebné kroky. OPS Sirius byla založena, aby svou činností umožnila realizovat záměry, které Nadace Sirius slibuje ve svých zásadách.

Sídlo společnosti

Sídlo Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s., bylo do 30. listopadu 2015 Thunovská 12, Praha 1. Od 1. prosince 2015 sídlí na adrese Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1. 

Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. ledna 2016.

Identifi kační číslo: 284 71 474

Právní forma: obecně prospěšná společnost (právnická osoba podle zákona č. 248/1995 Sb.)

Druh obecně prospěšných služeb

• zajištění, podpora a organizace činnosti v oblasti péče o děti

• zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností

• zajištění, podpora a organizace společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti

• poskytování informačních, servisních a agenturních služeb

• výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti

• vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.

• spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním obecně prospěšné společnosti

• další činnosti a služby podporující poslání obecně prospěšné společnosti
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY
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Doplňková činnost

Obecně prospěšná společnost může vykonávat 

i doplňkovou činnost a to za podmínky, že touto 

činností bude dosaženo účinnějšího využití majet-

ku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost 

obecně prospěšných služeb.

Zřizovatel OPS Sirius

Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, Praha 1

Identifi kační číslo: 284 18 808

Správní rada OPS Sirius k 31. prosinci 2015

Andrea Zunová, předsedkyně

Nicole Groesslová, členka

Svatava Poulson, členka

Dozorčí rada OPS Sirius k 31. prosinci 2015

Martina Bártíková, předsedkyně

Petra Dostalová, členka

Nikola Uhdeová, členka (do 10. května 2015)

Lenka Chodilíková, členka (od 28. června 2015)

Ředitelka OPS Sirius k 31. prosinci 2015

Dana Lipová 

2. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 záko-

na o účetnictví je 31. prosinec 2015.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Postupy účtování

OPS Sirius 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 předmě-

tem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“).

(b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně a odpisován rovnoměrně po odhadovanou 

dobu životnosti. 

Doby odpisování pro jednotlivé skupiny majetku:

•  samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 3 roky

•  audiovizuální díla, 18 měsíců

•  ocenitelná práva, 3-6 let

Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jeho 

pořízení. Do dlouhodobého hmotného majetku v roce jeho pořízení a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je 

zařazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. Kč.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jeho 

pořízení. Do dlouhodobého nehmotného majetku v roce jeho pořízení a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je 

zařazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 60 tis. Kč.



Od 1. ledna 2015 účetní jednotka neúčtuje nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis Kč do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč 

rozvahově, ale na vrub nákladů.

(c) Krátkodobý fi nanční majetek

Krátkodobý fi nanční majetek je veden na běžných účtech bank a v pokladně v českých korunách. 

(d) Pohledávky

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. 

(e) Klasifi kace závazků

Společnost klasifi kuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a fi nančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní 

závěrky, jako krátkodobé.

(f) Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady 

a nezdaňované výnosy.

(g) Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, které tvoří součást vlastních 

zdrojů v rozvaze.

(h) 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.

(i) Změna účetních postupů

V roce 2015 a 2014 nedošlo ke změně účetních postupů, pokud není výše uvedeno jinak.

4. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. prosinci 2015 činil zůstatek na bankovním účtu 1 728 tis. Kč (2014: 3 203 tis. Kč).
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5. DLOUHODOBÝ MAJETEK

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná 
práva

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek Software Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2015 1 906 20 257 115 22 278
Přírůstek / úbytek -- -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015  1 906 20 257 115 22 278
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2015 1 735 10 427 13 12 175
Odpisy 71 2 328 38 2 437
Oprávky k úbytkům -- -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 1 806 12 755 51 14 612
Zůstatková hodnota 1. 1. 2015 171 9 830 102 10 103
Zůstatková hodnota 31. 12. 100               7 502  64 7 666

Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní DHM Celkem
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2015 961 961
Přírůstky / úbytky (vyřazení) - 81 - 81
Zůstatek k 31. 12. 2015 880 880
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2015 598 598
Odpisy / oprávky 218 218
Vyřazení -81 - 81
Zůstatek k 31. 12. 2015 735 735
Zůstatková hodnota 1. 1. 2015 363 363
Zůstatková hodnota 31. 12. 2015 145 145

Společnost v dlouhodobém nehmotném majetku má zařazen koncept reklamní kampaně 

„Chodicilide.cz“, vytvoření webových stránek a softwarové dary od společnosti Microsoft.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost v dlouhodobém hmotném majetku má zařazenou elektroni-

ku, kancelářskou techniku a mechanické vozíky.

6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

(a) OPS Sirius neeviduje žádné pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2015 ani 

k 31. prosinci 2014. 

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 491 tis. Kč (2014: 

266 tis. Kč) a ostatní závazky činí 51 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč). OPS Sirius 

neeviduje k 31. prosinci 2015 ani k 31. prosinci 2014 žádné závazky 

po lhůtě splatnosti.



7. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV (v tis. Kč)

Vlastní jmění 
- SW dary Fondy Neuhrazená ztráta 

minulých let
Zisk/ztráta za 
účetní období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2015 101 13  416 -233 -14 13 270
Přijaté a přislíbené peněžní 
nadační příspěvky

-- 11 554 -- -- 11 554

Odpisy SW získaného darem -38 -- -- -- -38
Použití fondů -- -15 668 -- -- -15 668
Neuhrazená ztráta minulých let -- -- -14 14 --
Výsledek hospodaření roku 2015 -- -- -- -- --
Zůstatek k 31. 12. 2015 63 9 302 -247 -- 9 118

2015 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 1 202 409 --
Zaměstnanci 62 5 497 1 663 2
Celkem 63 6 699 2 072 2

8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI (v tis. Kč)

OPS Sirius neposkytla v roce 2015 ani 2014 žádný úvěr, půjčku nebo jiné 

plnění členům správní rady ani dozorčí rady.

Mzdové náklady zaměstnanců zahrnují náklady na Dohody o provedení 

práce.

2014 Počet 
zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Náklady na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění

Sociální 
náklady

Vedoucí pracovníci 1 448 152 --
Zaměstnanci 52 6 250 1 220 --
Celkem 53 6 698 1 372 --
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9. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
  A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 230 tis. Kč (2014: 152 tis. Kč), ze kterých 163 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení (2014: 

107 tis. Kč) a 67 tis. Kč představují závazky ze zdravotního pojištění (2014: 45 tis. Kč). Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 72 tis. Kč (2014: 51 tis. Kč) a srážková daň činí 

8 tis. Kč (2014: 0 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.



10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM (v tis. Kč)

Výše odměny statutárním auditorům v roce 2015 činí 6 tis. Kč (2014: 6 tis. Kč).

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2015 činila 0 Kč (2014: 0 Kč). Příjmy Obecně 

prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. v roce 2015 nepodléhají dani z příjmů podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

12. NÁKLADY 

Celkové náklady na projekty Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. v roce 2015 

činily 15 674 tis. Kč. Společnost v roce 2015 neměla náklady z hospodářské činnosti.

13. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2015 je výsledek hospodaření Obecně prospěšné společnost Sirius, o.p.s. 

0 Kč (v roce 2014: 0 Kč). Společnost v roce 2015 nevykazuje hospodářský výsledek z 

hospodářské činnosti.
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14. PŘIJATÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

(a) Přijaté dary (v tis. Kč)

Organizace Účel Přijaté dary
Nadace Sirius Na realizaci projektů OPS Sirius 11 200
Celkem 11 200

15. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ROCE 2015
Peněžní prostředky (v tis Kč

Zůstatek k 1. 1. 2015 3 266
Přijaté nadační příspěvek 11 200
Jiné příjmy 5
Dodavatelé a ostatní závazky - 3 964
Mzdy a odvody - 8 773
Zůstatek k 31. 12. 2015 1 734

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2015

1. Šance dětem – Projekt Šance dětem v roce 2015 nadále pokračoval v posky-

tování kvalitních informací z oblasti ohrožených dětí v České republice pro-

střednictvím online portálu sancedetem.cz. Pokračovalo se v osvědčeném 

formátu - publikace „Témata měsíce“ a natáčení video rozhovorů s odbor-

níky. Dále v roce 2015 pokračovala práce na správě odborné knihovny por-

tálu, vedoucí zejména k odstraňování nefunkčních odkazů.



2. Primární prevence – Projekt primární prevence nezaznamenal v roce 2015 

žádných zásadních změn, nadále docházelo k pravidelnému zasedání ex-

pertní skupiny složené z odborníků s cílem návrhu takových opatření, které 

mají za cíl maximálně pomoci rodinám v předcházení problémů, které mají 

negativní důsledky na dítě. V roce 2015 byl ukončen sběr dat od společ-

nosti Median s tím, že v následujícím roce se budou data vyhodnocovat 

a publikovat.

3. Chodící lidé – na projektu v roce 2015 neprobíhala žádná aktivita. V roce 

2015 došlo k likvidaci kulis z pražské výstavy konané v roce 2014, čímž bylo 

ukončeno jeho skladování. V roce 2015 nebyly na projektu schváleny žádné 

aktivity, takže projekt běžel pouze v běžném provozním režimu.

4. Centrum pro rodinu VEGA Kladno v roce 2015 fungovalo na stejných princi-

pech, které byly stanoveny při jeho vzniku v roce 2013. Nadále se pokračo-

valo v realizaci projektu Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno 

a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám, podpo-

řeného v rámci grantu od Nadace rozvoje občanské společnosti.

5. Projekt „Aktivní detekce ohrožených děti v prvních třidách základních 

škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči 

jejich rodinám“ je projekt podpořený z grantu NROS, jehož cílem je vy-

tvořit systém, který na základě spolupráce koordinátora Centra pro rodinu 

VEGA, školy (třídních učitelů prvních třid) a rodiny pomůže včas rozpoznat 

problém v rodině a začít jej řešit dříve, než se projeví jeho následky. Tento 

projekt, zahájený v srpnu 2014, pokračoval v roce 2015 nadále v běžném 

režimu bez významných změn. Projekt bude ukončen v dubnu 2016.
Dana Lipová, ředitelka

30. května 2016
Dana Lipová ředitelka
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17. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. neeviduje žádné závazky, které by 

k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

18. INFORMACE DLE § 30 VYHLÁŠKY

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. v příloze k účetní závěrce neuvádí ty 

informace dle § 30 Vyhlášky, pro které nemá obsah.

19. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné 

následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2015.


