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1.

2.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí
Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s., (dále jen
OPS Sirius) byla založena Nadací Sirius 29. července
2008 s posláním aktivně působit v oblasti problematiky
ohrožených dětí. Jejím cílem je přispívat ke zlepšení života
dětí z rodin, které jsou ohrožené nebo jim ohrožení hrozí.
OPS Sirius vychází ze stejné filozofie a vyznává stejné principy
jako její zakladatel Nadace Sirius.

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

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

Zakladatelé:

Nadace Sirius

DARY NEVYUŽÍVÁME NA ÚHRADU NÁKLADŮ
NADACE, VŠECHNY SMĚŘUJÍ DO JEDNOTLIVÝCH
PROJEKTŮ

Registrace:

30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných společností vedený

Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami
v plné výši přerozdělujeme mezi realizátory projektů v rámci
grantových řízení nebo v rámci udělení přímých grantů.
Provozní náklady nadace jsou hrazeny vždy a zásadně pouze
z příspěvků zakladatelů.

Bankovní spojení: PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

ZAMĚŘENÍ NA
VÝZNAMEM

PROJEKTY

SE

SYSTÉMOVÝM

Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 617
IČ:

284 71 474

Číslo účtu:

2010100004/6000

Sídlo:

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

E-mail:

info@opssirius.cz

Telefon:

+420 702 026 600

Web:

www.opssirius.cz

Činnost Nadace Sirius je zaměřená na projekty, jejichž
realizací napomáháme k hledání systémových a koncepčních
změn v dané oblasti.

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

DŮSLEDNÉ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

TRANSPARENTNOST

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

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

ORGÁNY OPS SIRIUS K 31. PROSINCI 2021
Správní rada

Ředitelka

Andrea Zunová, předsedkyně

Dana Lipová

Svatava Poulson, členka
Nicole Groesslová, členka

Dozorčí rada
Martina Kolářová, předsedkyně
Petra Dostalová, členka
Lenka Chodilíková, členka

3.

ČINNOST

V roce 2021 jsme pokračovali v realizaci projektů Nadace Sirius v oblasti péče o ohrožené děti. V systému péče o ohrožené děti
vyhledáváme místa, kde je pomoc nejpotřebnější. Na základě získaných informací se snažíme iniciovat potřebné kroky a hledat
chybějící řešení. V roce 2021 jsme se zaměřovali na následující oblasti:
•

Prevence ohrožení dítěte (primární prevence)

•

Děti se zdravotním znevýhodněním

•

Děti v náhradní péči (projekt přesunut ze společnosti Centrum podpory o. p. s. od září 2021)

3.1

PREVENCE OHROŽENÍ DÍTĚTE

Naším cílem je, aby co nejvíce dětí vyrůstalo ve funkční rodině, která dokáže uspokojovat jejich vývojové potřeby. Prevenci
ohrožení dítěte proto vnímáme jako naprosto zásadní oblast. Prevence může zabránit (předejít) celé řadě problémů, jejichž
pozdější řešení je náročné, zdlouhavé a v neposlední řadě také drahé. Cílem aktivit nadace v oblasti prevence ohrožení dítěte
(dříve nazývané též primární prevence) je podílet se na zkvalitňování systému preventivní péče a podpůrných služeb pro
ohrožené děti a rodiny v České republice.
Prevenci si pro naše účely definujeme jako „systém efektivních opatření směřujících k minimalizaci rizikových faktorů
a předcházení rizikových jevů pro dítě a jeho rodinu a systém opatření směřujících k tvorbě a podpoře protektivních faktorů“.
Smyslem preventivních služeb je, podle nás, primárně podporovat a rozvíjet vnitřní zdroje rodiny a zvyšovat kompetence členů
rodiny (dětí i dospělých). Pokud rodiny v naplňování potřeb dětí selhávají, je potřeba podporovat odborné služby, které dokážou
dětem a rodinám účinně pomoci. Naši práci stavíme zejména na následujících principech:
•

centrálním bodem je vždy dítě a jeho nejlepší zájem;

•

vycházíme z evidence-based principů, výzkumů a dat;

•

posuzujeme vždy efektivitu a účinnost (dopady) aktivit;

•

klademe důraz na celkovou systémovost a multidisciplinární spolupráci;

•

prevenci odlišujeme od sanace a dlouhodobé podpory.

Naší snahou je s pomocí expertů identifikovat a pojmenovat slabá místa současného systému, podpořit odbornou diskusi
a nalézat a realizovat funkční opatření tak, aby se systém preventivní podpory a řešení ohrožení rodiny zkvalitňoval.
V ROCE 2021 SE NAŠE AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE SOUSTŘEDILY NA ČTYŘI STĚŽEJNÍ OBLASTI:
1) Prevence násilí na dětech, prevence týrání, zneužívání a zanedbávání (syndrom CAN)
2) Podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy (včetně ochrany před nadměrným a problémovým
používáním technologií)
3) Podpora sociální a preventivní práce ve školách
4) Provoz informačního portálu pro rodiče Šance dětem
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3.1.1

Prevence násilí na dětech, prevence týrání, zneužívání a zanedbávání (syndrom CAN)

Problematika týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte představuje závažný celospolečenský problém s výraznými dopady
na každé zasažené dítě a dlouhodobými následky pro společnost jako celek. Funkční rodina je základním předpokladem
zdravého vývoje dítěte, společnost si ale musí umět poradit také s případy, kdy nejbližší osoby dítěte jeho vývoj či zdraví
ohrožují.
Případy dětí trpících týráním, zneužíváním a zanedbáváním jsou dlouhodobým problémem, který se podle statistik vyskytuje v české
společnosti po řadu let v neklesající míře. V letech 2020 a 2021 byla navíc situace ohrožených dětí poznamenána celosvětovou
pandemií koronaviru COVID−19. V souvislosti s pandemií byla v České republice zavedena řada bezprecedentních opatření, která se
přímo dotkla každodenního života českých rodin. Uzavření škol i školek, volnočasových aktivit pro děti, přerušení sociálních služeb
a karanténní opatření vedly k izolaci rodin, která výrazně zvýšila riziko pro rozvoj ohrožujících situací pro děti. Ohrožené děti se
v mnoha případech ocitly bez kontaktu s vnějším světem, bez efektivní ochrany a ještě závislejší na nejbližších osobách.
Již v roce 2020 jsme realizovali mapování problematiky a ve spolupráci s odborníky identifikovali slabá místa a příležitosti pro
zlepšení systému ochrany dětí ohrožených násilím.
V roce 2021 jsme vypracovali a publikovali zprávu o přístupech k problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním
a zanedbáváním ve vybraných zahraničních zemích. Cílem bylo získat přehled dobré praxe v zahraničí a možné inspirace využitelné
pro český terén a zároveň obohatit naši znalost problematiky o aktuální odborné poznatky a seznámit se se zahraničními trendy.
Ve spolupráci s Centrem LOCIKA a PAQ Research jsme zpracovali datovou analýzu k tématu násilí v blízkých vztazích. Cílem bylo
získat datově podloženou představu o charakteristikách domácností, jejichž členové se setkávají či setkali s násilím. V roce 2021
byla také k tématu násilí na dětech, týrání, zneužívání a zanedbávání ustanovena stálá expertní skupina nadace.
V reakci na naše zjištění byl připraven a spuštěn interní projekt OPS Sirius s názvem „Děkujeme, že si všímáte“, zaměřený na podporu
kompetencí a motivace odborníků všímat si a řešit podezření na týrání či zneužívání dětí. V první fázi jsme cílili na praktické lékaře
pro děti a dorost. V létě roku 2021 byl zpracován kvalitativní výzkum, který zmapoval potřeby a zkušenosti praktických lékařů pro
děti a dorost s detekcí násilí na dětech. V návaznosti na zjištění byla ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských
lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a řady dalších odborníků spuštěna tvorba metodického materiálu ve formě
příručky pro praktické lékaře pro děti a dorost (příručka byla dokončena v prvním čtvrtletí roku 2022). Cílem příručky je nabídnout
základní informace pro každodenní praxi PLDD vč. praktických formulářů (např. šablona pro oznámení na OSPOD).

3.1.2

Podpora adiktologických služeb

Nadále věnujeme pozornost podpoře adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy. Adiktologie je vědní obor
zabývající se závislostmi, možnostmi prevence závislostí, důvodem vzniku, poradenstvím, léčbou, výzkumem ohledně závislostí
a dalšími souvislostmi. Historicky se adiktologie zabývá zejména závislostmi na návykových látkách, nicméně v poslední době
se, zejména mezi dětmi a mladistvými, řeší problematika nelátkových závislostí např. na digitálních technologiích.
Dominantním místem výzkumu a rozvoje české adiktologie je Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Tým prevence ohrožení dítěte úzce spolupracoval na projektu Implementace
adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu
dětí do pediatrické praxe, který Nadace Sirus podpořila grantem ve výši 650 tis Kč. Cílem projektu je zavedení
adiktologického screeningu těhotných žen do gynekologické praxe a zároveň zavedení adiktologického
screeningu dětí pro dětské a dorostové lékaře (pomocí proškolení odborníků a šíření nástrojů do praxe).
Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nadace Sirius
k rozvoji dětské adiktologie v ČR.

Naše činnosti navázaly na XII. grantovou výzvu nadace vyhlášenou v roce 2021 pod názvem „Rozvoj služeb pro děti ohrožené
nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi“ a úzce se s ní propojily. Cílem grantové
výzvy je:
•

rozvoj kvality preventivního působení a zvyšování protektivních kompetencí ohrožených dětí/rodin;

•

rozvoj kvality intervencí a programů pro zasažené děti/rodiny;

•

rozvoj kvality a dostupnosti služeb v lokalitě;

•

rozvoj systémového ukotvení dané problematiky.

Bližší informace ke grantovému řízení viz www.nadacesirius.cz

3.1.3

Podpora sociální a preventivní práce ve školách

DĚTI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

V oblasti pomoci dětem se zdravotním znevýhodněním se naše projekty zaměřují na podporu vzniku Center komplexní péče
(projekt Transformace dětských center na Centrum komplexní péče) a šíření osvěty o životě dětí se zdravotním znevýhodněním
(projekt Lidé odvedle).

3.2.1

Transformace Dětských center na Centrum komplexní péče

V rámci projektu Transformace Dětských center na Centrum komplexní péče usilujeme o vytvoření metodiky upravující proces
přeměny dětských center na zcela nový typ organizace – Centrum komplexní péče pro děti se závažným onemocněním (dále CKP).
Jedná se o zdravotnické zařízení, které pracuje na zdravotně-sociálním pomezí a podporuje rodiny s dětmi s vážným zdravotním
znevýhodněním. Projekt, realizovaný OPS Sirius, má za úkol pilotně ověřit transformaci dětských center na CKP ve dvou regionech –
ve Středočeském a Moravskoslezském kraji a dále zajistit podpůrné podklady pro připravované legislativní změny.

V rámci našich aktivit směřujících k prevenci ohrožení dítěte se věnujeme podpoře sociální a preventivní práce na školách s cílem
zvýšit kvalitu i dostupnost preventivního působení na děti a jejich rodiny.

Základní myšlenkou CKP je podpora dítěte se závažným onemocněním v jeho přirozeném, rodinném prostředí. Vhodnou
kombinací zdravotních a sociálních služeb, poskytovaných v jednom místě kompaktním týmem odborníků, lze rodině nabídnout
komplexní podporu ve většině problematických situací, které během péče o dítě se závažným zdravotním problémem řeší.

Angažujeme se mj. v metodické podpoře pozice sociálního pedagoga, která předpokládá profesní kombinaci metod sociální
práce a sociální pedagogiky. Navzdory slibům minulé i nové vlády a soustavnému tlaku odborné veřejnosti zatím bohužel
nedošlo k přidání pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících.

Ve spolupráci se Středočeským krajem probíhá již třetím rokem transformace Dětského centra Strančice na Centrum komplexní
péče v Choceradech. Jde o první pilotní projekt, na jehož zkušenosti stojí nově vytvořený koncept CKP. V roce 2020 jsme zahájili
obdobnou spolupráci na transformaci dětského centra v Kolíně.

V rámci aktivit v této oblasti pokračujeme v propagaci přínosnosti sociální a preventivní práce ve školském prostředí. Zúčastnili
jsme se např. odborného panelu na téma náplně práce sociálního pedagoga na základní škole či panelové diskuze „Streetwork
na školách“ v rámci 10. oborové konference Česká asociace streetwork. V časopise Řízení školy pro ředitele a vedení škol jsme
publikovali článek „Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště.

Třetím dětským centrem, které se aktuálně transformuje na CKP, je Dětské centrum Domeček v Ostravě. Obdobně jako
u předchozích dvou transformačních projektů podporujeme činnosti v oblasti sběru dat, tvorby podkladů a konzultace
s odborníky a metodickou podporu.

3.1.4

Informační portál pro rodiče Šance dětem

Informační portál byl spuštěn v létě 2011. Vytvoření portálu iniciovala Nadace Sirius a jeho provoz zajišťuje Obecně prospěšná
společnost Sirius, o. p. s., s cílem nabídnout široké veřejnosti, zejména rodičům, informace o problémech, které mohou ohrožovat
zdravý a plnohodnotný vývoj dětí v České republice. Články, které na webu najdete, vytváříme ve spolupráci s předními českými
odborníky na tato ohrožení.
Rok 2021 byl pro Šanci Dětem přelomový. Po bezmála deseti letech od svého spuštění se web dočkal zásadního vylepšení
jak z provozního, tak z uživatelského hlediska. Výrazně jsme jej zpřehlednili, dostal nový grafický kabát a celkově přívětivější
uživatelské prostředí. Mimo to jsme výrazně modernizovali administrační prostředí. Novému webu jsme se věnovali v průběhu
celého roku a průběžně jsme přidávali další inovace.

V prvních dvou centrech již došlo k registraci nových zdravotních služeb a bylo zahájeno poskytování dlouhodobé lůžkové péče.
V Choceradech byly zdravotní služby doplněny nově registrovanými sociálními odlehčovacími službami, které se připravují
i v Kolíně pro zahájení 1. září 2022. Poskytování nových zdravotních a sociálních služeb v DC Domeček Ostrava bylo zahájeno
1. července 2021

3.2.2

Výstava Lidé odvedle

K naší velké radosti došlo v druhé polovině roku 2021 k uvolnění protiepidemických opatření a mohli jsme opět uvítat
návštěvníky na naší putovní výstavě „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“, jejíž konání bylo v důsledku
celospolečenské situace značně omezeno.
Cílem výstavy je zvyšovat povědomí a znalosti o životě lidí se zdravotním postižením a podpořit začlenění dětí se zdravotním
postižením do běžného dětského života prostřednictvím cílené a zábavné edukace jejich vrstevníků.

V srpnu 2021 jsme spustili nový atraktivní obsahový formát Podcast Šance Dětem. V jeho rámci přinášíme každé dva týdny nový
rozhovor s odborníky na vybraná témata. V rámci platformy Podcast Šance Dětem vzniklo 10 epizod.

Putovní výstava navazuje na úspěšné velkoplošné interaktivní výstavy pro děti Moje cesta (2013) a Naše cesta (2014), které byly
realizované v Praze a Brně. Tyto výstavy navštívilo téměř 50 tisíc návštěvníků a měly velký ohlas především u dětí.

Dále vzniklo celkem 45 autorských článků, zaměřených na aktuální témata, doplněných 5 video-rozhovory s odborníky.

Vzhledem k potřebné výstavní ploše se však výstava nemohla přiblížit dětem z jiných regionů, a proto vznikl putovní
koncept výstavy. Tento koncept byl realizován v letech 2019–2020 a na podzim roku 2020 zahájila putovní výstava svou
cestu Českou republikou v Západočeském muzeu v Plzni.

Jsme rádi, že na web v průběhu roku dorazilo celkem 449 035 uživatelů, kteří si zobrazili 796 000 stránek. K 30. 12. 2021 vzrostl
počet odběratelů newsletteru na 787, na Facebooku portál sleduje 3 626 uživatelů a na YouTube 4 264 uživatelů.
Odborná knihovna vedená na webu Šance Dětem čítala k 6. 5. 2022 18 196 záznamů.
Těší nás, že se můžeme neustále vyvíjet a díky tomu co nejlépe pomáhat rodičům, aby jejich děti mohly prožívat šťastné dětství
a naplnit vlastní potenciál.
www.sancedetem.cz
8

3.2

Základním principem výstavy je interaktivita a zprostředkování osobního prožitku. Výstava vychází z principu –
„děti se nejvíce naučí hrou“. Proto je výstava připravena jako velká dobrodružná hra, při které si děti mohou
na vlastní kůži vyzkoušet, jak žijí lidé se zdravotním postižením a jak řeší běžné životní situace.
Výstava je určena především pro děti a mládež, školní kolektivy a studenty, kteří se během prohlídky

výstavy přirozeně a nenuceně seznámí s řadou důležitých informací, které se týkají zdravotního postižení a života s ním. Naučí
se také, jak správně s lidmi se zdravotním postižením komunikovat a jak jim správně pomáhat.
PUTOVÁNÍ VÝSTAVY
18. 9. 2020–10. 1. 2021

Západočeské muzeum v Plzni

2. 2.–21. 3. 2021

Muzeum Mladoboleslavska (výstava nebyla realizována kvůli pandemii)

16. 4.–27. 6. 2021

Regionální muzeum Mělník (výstava nebyla realizována kvůli pandemii)

1. 7.–30. 9. 2021

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

22. 10. 2021–21. 1. 2022

Chomutovská knihovna – Galerie Lurago

Výstavu dosud navštívilo 6 635 návštěvníků (údaj k 31. 1. 2022).
VÝSTAVU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT:
https://www.youtube.com/watch?v=2mgyuNr7HOw
https://www.youtube.com/watch?v=s8NqZiPtF3s
https://lideodvedle.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=U7466Fwbgm4

3.2.3

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Další aktivitou projektu Lidé odvedle byla účast na 55. MFF v Karlových Varech, který se uskutečnil v srpnu 2021.
Nadace Sirius byla již po páté partnerem sekce Lidé odvedle, věnované tentokrát filmům s tématikou dítě v tíživé životní
situaci. V rámci této sekce se představilo pět filmů: Ochranná ruka, Kafarnaum, Děvčátko, Zloději, Léto 1993.
V průběhu festivalu jsme v souladu s námětem filmů pomohli v našem tradičním stanu umístěném na pěší zóně prezentovat
činnost nízkoprahových klubů pro děti a mládež, které svou sociální prací pomáhají dětem v těžkých životních situacích.

3.3

DĚTI V NÁHRADNÍ PÉČI

V oblasti náhradní rodinné péče naše snahy směřují k tomu, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Složitá
problematika pokrývající pěstounskou péči, osvojení a poručnictví dítěte je realizována programem Centrum podpory. Program,
původně realizovaný pod hlavičkou samostatné společnosti Centrum podpory o. p. s., byl od 1. 9. 2021 převeden pod OPS Sirius.
V rámci programu spolupracujeme s dalšími institucemi, jejichž projekty Nadace Sirius podporuje formou přímých grantů.

3.3.1

Osvojení

V oblasti náhradní rodinné péče dlouhodobě spolupracujeme s organizací Středisko náhradní péče, která má cenné teoretické
a praktické zkušenosti. V průběhu naší spolupráce vznikly celkem tři na sebe navazující projekty, které systematický řeší tuto oblast.
V roce 2021 byl ukončen projekt CP NRP III, který se věnoval problematice osvojení. V rámci projektu byla vydána knížka Věduny
Bubleové „Příběhy z nových rodin“, ve které je publikováno 7 příběhů mladých žen, které vyrůstaly v náhradních rodinách. Formou
rozhovoru se seznamujeme s jejich osudy a úskalími, které tyto ženy musely řešit. Součástí projektu byl také dokument „Nic bych
neměnila“, který se věnuje problematice zdravotně znevýhodněných dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči.

3.3.2

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Dalším projektem v oblasti náhradní rodinné péče byl projekt Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
realizovaný ve spolupráci s organizací Amalthea. Cílem projektu ukončeného v roce 2021 bylo usnadnit dítěti i pěstounům
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kontakt s biologickou rodinou, tento kontakt může být
velmi problematický a pro dítě stresující. Vznikla publikace
„Příběhy z praxe – Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči
s biologickou rodinou“, která ukazuje na konkrétních
příbězích jak je možné postupovat při nastavování kontaktu.
Na závěr projektu se uskutečnila odborná konference na
téma Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči.

3.3.3

Příbuzenská pěstounská péče

Již třetím rokem spolupracujeme s Centrem psychologické
pomoci na projektu Pěstounská péče příbuzných. V této
formě náhradní rodinné péče je umístěno nejvíce dětí
a jde o nejrozšířenější typ pěstounské péče. Do budoucna
bychom rádi iniciovali větší změny a nová ukotvení této péče
v systému. V návaznosti na výzkum potřeb příbuzenských
pěstounů byla v rámci projektu zpracována Metodika
„Doprovázení v rámci pěstounské péče příbuzných – se
zvláštním zřetelem pro doprovázení před uzavřením Dohody“
a krátký informační materiál pro OSPOD. Uskutečnil se
první kulatý stůl v Moravskoslezském kraji a začalo pilotní
ověřování v praxi vytvořené metodiky.

3.3.4

Kompetence v doprovázení

V neposlední řadě jsme v roce 2021 spolupracovali na
novém projektu Kompetenční model doprovázení, který
je realizován ve spolupráci s organizací AlterEgo – Institut
pro podporu vzdělanosti z. s. Navazujeme v něm na výstupy
projektu Kompetenční model doprovázejícího pracovníka,
zpracovaný organizací Rozum a Cit. Po revizi a úpravě
původních materiálů bude připraven nový vzdělávací
program s názvem Pracovní styly a hnací síly (drivery).
Oslovili jsme potenciální partnery projektu, kterými se
stanou doprovázející organizace a další subjekty s pověřením
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

4.

NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPS SIRIUS

OPS SIRIUS V ROCE 2021 ČERPALA NA REALIZACI PROJEKTŮ A NA PROVOZ CELKEM ČÁSTKU 14 038 TIS KČ.
Rozdělení částky mezi jednotlivé projekty je patrné z následující tabulky:
NÁZEV PROJEKTU

NÁKLADY V KČ

PODÍL

Portál Šance dětem

1 921 282

13‚69%

Prevence ohrožení dítěte

2 012 787

14‚34%

Transformace Dětských center na Centrum komplexní péče

928 645

6‚62%

Centrum podpory (od 1. 9. 2021)

369 452

2‚63%

Lidé odvedle

3 869 719

27‚57%

18 091

0‚13%

Backoffice

4 360 293

31‚06%

Správa

558 060

3‚98%

Ostatní (podpora vzdělávacího semináře)

CELKEM

14 038 329

Správa
3‚98%

Portál Šance dětem

Backoffice

13‚69%

31‚06%

27‚57%

Lidé odvedle

12

14‚34%

Prevence ohrožení dítěte

6‚62%

Transformace Dětských center
na Centrum komplexní péče

2‚

63

%

Centrum podpory

5.
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FINANČNÍ ČÁST
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ROZVAHA K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)
označ.

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

x

x

x

označ.

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)
PASIVA

řád. č.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

x

x

x

A

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02+10+21+28)

001

0

0

A

Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88)

083

616

1 365

I.

Dlouhodový nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09)

002

22 638

21 702

I.

Jmění celkem (ř. 85 až 87)

084

863

1 612

2. Software

004

475

279

2. Fondy

086

863

1 612

3. Ocenitelná práva

005

1 906

1 483

Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91)

088

−247

−247

5. Ostatní dlouhodob nehmotný majetek

007

20 257

19 940

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

091

−247

−247

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)

010

880

799

-

-

-

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

018

880

799

-

-

-

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

028

−23 518

−22 501

-

-

-

2. Oprávky k softwaru

030

−475

−279

-

-

-

3. Oprávky k ocenitelným právům

031

−1 906

−1 483

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

033

−20 257

−19 940

-

-

-

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

039

−880

−799

-

-

-

B

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41+51+71+79)

040

1 433

2 357

B

Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127)

092

817

992

I.

Zásoby celkem (ř. 42 až 50)

041

7

31

III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126)

103

817

992

7. Zásoby na skladě a v prodejnách

048

7

31

1. Dodavatelé

104

66

101

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

051

389

389

4. Ostatní závazky

107

16

16

1. Odběratelé

052

0

0

5. Zaměstnanci

108

347

456

4. Poskytnuté provozní zálohy

055

381

386

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

110

199

240

17. Jiné pohledávky

068

8

3

9. Ostatní přímé daně

112

56

42

Krátkodový finanční majetek celkem (ř. 72 až 78)

071

1 011

1 912

22. Dohadné účty pasivní

125

133

137

1. Peněžní prostředky v pokladně

072

13

0

-

-

-

3. Peněžní prostředky na účtech

074

998

1 912

-

-

-

Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81)

079

26

25

-

-

-

1. Náklady příštích období

080

26

25

AKTIVA CELKEM (ř. 01+40)

082

1 433

2 357

130

1 433

2 357

II.
IV.

II.

III.

IV.

18

řád. č.

II.

PASIVA CELKEM (ř. 83+92)

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (NEKONSOLIDOVANÁ)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [V TISÍCÍCH KČ] V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2021
Označ.

číslo
řádku

Činnost

Činnost

hlavní

Činnost
hospodářská

5

6

7

celkem

A

NÁKLADY

001

14 038

0

14 038

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

5 500

0

5 500

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

003

219

0

219

2. Prodané zboží

004

2

0

2

3. Opravy a udržování

005

73

0

73

III.

IV.

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2021 (V TISÍCÍCH 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 informací podněcovat potřebné kroky. OPS Sirius byla založena, aby svou činností umožnila
realizovat záměry, které Nadace Sirius slibuje ve svých zásadách.

4. Náklady na cestovné

006

77

0

77

5. Náklady na reprezentaci

007

19

0

19

6. Ostatní služby

008

5 110

0

5 110

Osobní náklady

013

8 515

0

8 515

10. Mzdové náklady

014

6 399

0

6 399

Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

11. Zákonné sociální pojištění

015

2 090

0

2 090

Identifikační číslo: 284 71 474

13. Zákonné sociální náklady

017

26

0

26

Daně a poplatky

018

0

0

0

Sídlo společnosti
Sídlo Obecně prospěšné společnosti Sirius, o. p. s.,:

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

15. Daně a poplatky

019

0

0

0

Ostatní náklady

021

22

0

22

Druh obecně prospěšných služeb

22. Jiné ostatní náklady

028

22

0

22

•

zajištění, podpora a organizace činnosti v oblasti péče o děti

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití tezerv a opr. položek

029

0

0

0

•

zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích služeb a činností

23. Odpisy dlouhodobého majetku

030

0

0

0

•

Poskytnuté příspěvky

035

1

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

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

036

1

0

1

•

poskytování informačních, servisních a agenturních služeb

NÁKLADY CELKEM

039

14 038

0

14 038

B

VÝNOSY

040

14 038

0

14 038

•

výstavba, podpora a provoz zařízení pro děti

II.

Prijaté příspěvky

043

29

0

29

•

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

3. Prijaté příspěvky (dary)

045

29

0

29

•

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

2

0

2

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

IV.

Ostatní výnosy

048

14 007

0

14 007

•

další činnosti a služby podporující poslání obecně prospěšné společnosti

9. Zúčtování fondů

053

13 950

0

13 950

10. Jiné ostatní výnosy

054

57

0

57

VÝNOSY CELKEM

061

14 038

0

14 038

C

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

062

0

0

0

D

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

063

0

0

0

V.
VI.
VII.

20

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát

1

Doplňková činnost
Obecně prospěšná společnost může vykonávat i doplňkovou činnost, a to za podmínky, že touto činností bude
dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných
služeb.

Zřizovatel OPS Sirius

Dozorčí rada k 31. prosinci 2021

(d)

Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, Praha 1 – Malá Strana

Martina Kolářová – předsedkyně

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.

Identifikační číslo: 284 18 808

Petra Dostalová – členka

(e)

Lenka Chodilíková – členka

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků,
bankovních úvěrů a finančních výpomoci, jejichž doba
splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní
závěrky, jako krátkodobé.

Správní rada k 31. prosinci 2021
Nicole Groesslová – členka

Statutární orgán – Ředitelka OPS Sirius
k 31. prosinci 2021

Svatava Poulson – členka

Dana Lipová

Andrea Zunová – předsedkyně

2.

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

Účetním obdobím jednotky je období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Rozvahovým dnem dle § 19b odst. 1 zákona o účetnictví
je 31. prosinec 2021.

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 předmětem činnosti není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“). Účetní závěrka vychází z předpokladu, že
účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji
zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
(b)

Hmotný a nehmotný majetek

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

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je veden na běžných účtech bank a v pokladně v českých korunách.
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(f)

Pohledávky
Klasifikace závazků

Daň z příjmů

OPS 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). Společnost uplatňuje
osvobození darů podle §19 odst. 2 b) ZDP vždy, když je to
možné.
(g)

Postupy účtování o darech

Přijaté peněžní dary účtuje společnost ke dni přijetí ve
prospěch účtu 911 – Fond darů a na vrub účtu 211- Pokladna
nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději
k rozvahovému dni, společnost účtuje o použití darů z fondu
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu
684 – Zúčtování fondů. Nepeněžní dary ve formě hmotného
investičního majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou
účtovány na účet 682 – Přijaté dary.
(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 společnost 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 2021 a ani v roce 2020 nedošlo ke změně účetních
postupů, pokud není výše uvedeno jinak.

4.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. prosinci 2021 činil zůstatek na bankovním účtu 1 912
tis. Kč (2020: 998 tis. Kč) a zůstatek v pokladně činil 1 tis. Kč
(2020: 13 tis. Kč).

5.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

(a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

(b)
Ocenitelná
práva

Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

Software

Celkem

POŘIZOVACÍ CENA

Ostatní DHM

Celkem

POŘIZOVACÍ CENA

Zůstatek k 1. 1. 2021

1 906

20 257

475

22 638

Zůstatek k 1. 1. 2021

880

880

Přírůstek / úbytek

- 423

- 317

- 196

- 936

Přírůstky / úbytky (vyřazení)

- 81

- 81

Zůstatek k 31. 12. 2021

1 483

19 940

279

21 702

Zůstatek k 31. 12. 2021

799

799

Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2021
Odpisy / oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2021

Oprávky
1 906

20 257

475

22 638

Zůstatek k 1. 1. 2021

880

880

-

- 317

- 196

- 936

Odpisy / oprávky (vyřazení)

- 81

- 81

Zůstatek k 31. 12. 2021

1 483

19 940

279

21 702

799

799

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2021

-

-

-

-

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2021

-

-

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2021

-

-

-

-

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2021

-

-

Ocenitelná
práva

Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

Software

Celkem

Ostatní DHM

Celkem

1 906

20 257

475

22 638

880

880

-

-

-

-

-

-

1 906

20 257

475

22 638

880

880

880

880

-

-

880

880

POŘIZOVACÍ CENA
Zůstatek k 1. 1. 2020
Přírůstek / úbytek
Zůstatek k 31. 12. 2020

POŘIZOVACÍ CENA

Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2020

Zůstatek k 1. 1. 2020
Přírůstky /úbytky (vyřazení)
Zůstatek k 31. 12. 2020
Oprávky

1 906

20 246

475

22 627

-

11

-

11

1 906

20 257

475

22 638

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2020

-

11

-

11

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2020

-

-

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2020

-

-

-

-

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2020

-

-

Odpisy / oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2020

Společnost má v dlouhodobém nehmotném majetku zařazen koncept reklamní kampaně „Chodicilide.cz“, vytvoření
webových stránek a softwarové dary od společnosti Microsoft.
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Dlouhodobý hmotný majetek

Zůstatek k 31. 12. 2020
Odpisy / Oprávky (vyřazení)
Zůstatek k 31. 12. 2020

Společnost má v dlouhodobém hmotném majetku zařazenou elektroniku, kancelářskou techniku a mechanické vozíky.

6.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

8.

(a)

Pohledávky z poskytnutých provozních záloh jsou ve výši 386 tis. Kč (2020: 381 tis. Kč) a ostatní pohledávky jsou ve
výši 3 tis. Kč (2020: 8 tis. Kč). OPS Sirius neeviduje k 31. prosinci 2021 ani k 31. prosinci 2020 žádné pohledávky po lhůtě
splatnosti.

(b)

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 101 tis. Kč (2020: 66 tis. Kč) a ostatní závazky činí 16 tis. Kč (2020: 16 tis.
Kč). OPS Sirius neeviduje k 31. prosinci 2021 ani k 31. prosinci 2020 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

(c)

Dohadné účty pasivní činí 137 tis. Kč (2020: 133 tis. Kč) a představují dohady na služby spotřebované v roce 2021, ale
zúčtovatelné až v roce 2022.

7.

ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Počet zaměstanců

Mzdové náklady

Náklady na sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

Vedoucí pracovníci

1

1 320

446

6

Zaměstnanci

15

5 079

1 644

20

Celkem

16

6 399

2 090
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Počet zaměstanců

Mzdové náklady

Náklady na sociální
zabezpečení a
zdravotní pojištění

Sociální náklady

Vedoucí pracovníci

1

1 320

407

6

Zaměstnanci

18

4 604

1 257

18

Celkem

19

5 924

1 664
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2021

VLASTNÍ ZDROJE
Fondy

Neuhrazená ztráta
minulých let

Zisk / ztráta za
účetní období

Celkem

863

- 247

-

616

Přijaté peněžní nadační příspěvky

14 700

-

-

14 700

Použití fondů

- 13 951

-

-

- 13 951

-

-

-

--

1 612

−247

-

1 365

Zůstatek k 1. 1. 2021

Výsledek hospodaření roku 2020
ZŮSTATEK K 31. 12. 2020

2020

OPS Sirius neposkytla v roce 2021 ani 2020 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní ani dozorčí rady.
Mzdové náklady a počet zaměstnanců zahrnují i náklady na zaměstnance dle Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní
činnosti.

Fondy

Neuhrazená ztráta
minulých let

Zisk / ztráta za
účetní období

Celkem

1 702

- 247

-

1 455

Přijaté peněžní nadační příspěvky

14 200

-

-

14 200

Použití fondů

- 15 039

-

-

- 15 039

-

-

-

-

863

- 247

-

616

Zůstatek k 1. 1. 2020

Výsledek hospodaření roku 2019
ZŮSTATEK K 31. 12. 2019

9.

ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 240 tis. Kč (2020: 199 tis. Kč), ze kterých 167 tis. Kč představují
závazky ze sociálního zabezpečení (2020: 139 tis. Kč) a 73 tis. Kč představují závazky ze zdravotního pojištění (2020: 60 tis. Kč).
Zálohová daň z příjmů zaměstnanců činí 39 tis. Kč (2020: 54 tis. Kč) a srážková daň činí 3 tis. Kč (2020: 1 tis. Kč). Žádné z těchto
závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

10.

INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

Výše odměny statutárním auditorům v roce 2021 činí 6 tis. Kč (2020: 6 tis. Kč).

11.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

V běžném i minulém období organizace nevykázala žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle § 18 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
OPS 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.

12.		NÁKLADY
Celkové náklady na projekty OPS Sirius v roce 2021 činily 14 038 tis. Kč (2020: 15 131 tis. Kč). Společnost
v roce 2021 a ani v roce 2020 neměla náklady z hospodářské činnosti.
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13.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

K 31. prosinci 2021 je výsledek hospodaření OPS Sirius 0 tis. Kč (v roce 2020: 0 tis. Kč). Společnost v roce 2021 nevykazuje
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti.

14.

PŘIJATÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

ORGANIZACE

účel

přijaté dary

Nadace Sirius

Na realizaci projektů OPS Sirius

14 700

CELKEM

15.

14 700

PŘIJATÉ NEFINANČNÍ DARY

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s. obdržela v roce 2021 nefinanční dar od společnosti Microsoft s. r. o. ve výši 29 tis. Kč
(v roce 2020: 25 tis. Kč).

16.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021

Prevence ohrožení dítěte
Cílem aktivit v oblasti prevence ohrožení dítěte (dříve nazývané též primární prevence) je podílet se na zkvalitňování systému
prevence ohrožení dítěte a rodiny a systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice. A to zejména z pohledu funkčnosti
systému jako celku a fungování a zkvalitňování preventivních a podpůrných služeb pro děti a rodiny. Naší snahou je s pomocí
expertů identifikovat a pojmenovat slabá místa současného systému, podpořit odbornou diskusi a nalézat a realizovat funkční
opatření tak, aby se systém preventivní podpory a řešení ohrožení rodiny zkvalitňoval. V roce 2021 se OPS Sirius zaměřila na čtyři
základní témata:
A)

Prevence násilí na dětech, prevence týrání, zneužívání a zanedbávání (syndrom CAN)

V roce 2021 byly vybrány a zahájeny projekty podpořené v rámci XI. grantové výzvy Nadace Sirius na téma Rozvoj služeb pro děti
ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením. V návaznosti na dřívější aktivity byl spuštěn interní
projekt OPS Sirius s názvem „Děkujeme, že si všímáte“, zaměřený na podporu kompetencí a motivace odborníků všímat si a řešit
podezření na týrání či zneužívání dětí. Proběhlo mapování terénu a diskuse s odborníky.
B)

Podpora adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy (včetně ochrany před nadměrným
a problémovým používáním technologií)

OPS Sirius se systematicky věnuje podpoře adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy. V návaznosti na projekt
ukončený v roce 2020 pokračoval rozvoj Sekce dětské a dorostové adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci České
lékařské společnosti J. E. Purkyně a její provázání s odbornými partnery (např. Českou asociací adiktologů, A.N.O. – Asociací
nestátních organizací, Odbornou společností pro prevenci rizikového chování a dalšími strukturami v oboru).
Tým prevence OPS se také podílel na přípravě XII. grantové výzvy Nadace Sirius na téma „Rozvoj služeb pro děti ohrožené
nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi“.
C)

Podpora sociální a preventivní práce ve školách

Ve spolupráci s odborníky vznikl komplexní návrh pozice sociálního pedagoga ve školství jakožto pedagogického pracovníka,
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jehož činnost je oprávněn vykonávat také absolvent oboru sociální práce. Téma bylo šířeno v odborných periodikách či na
odborných konferencích. Ve spolupráci se zástupci politických stran bylo zpracováno do podoby novely zákona o pedagogických
pracovnících, nicméně v průběhu roku 2021 se nepodařilo legislativní změnu prosadit.
D)

Podpora preventivní práce s rodinou

V rámci aktivit probíhala spolupráce s iniciativou Pro dítě 21, která usiluje o transformaci rozhodování o dětech a efektivnějšího
propojení spolupráce soudů, OSPODů a neziskových organizací. Řešena byla také možnost vytěžit scoringové modely, z důvodů
covidové situace byla odložena pilotáž kalkulačky pro rodiče. Vstoupili jsme také do komunikace s projektem Triple P (Program
pozitivního rodičovství), což je podle výzkumů jeden z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. O zapojení do programu
jednají mj. rodinná centra.

Lidé odvedle / chodicilide.cz
Projekt Lidé odvedle, jehož cílem je změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním znevýhodněním, pokračoval v realizaci
interaktivně edukativní výstavy „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“. Výstavy plánované v první polovině
roku 2021 v Muzeu Mladoboleslavska a v regionálním muzeu Mělník se nemohly uskutečnit z důvodu vládních opatření
v souvislosti s pandemií COVID−19.
V období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 byla výstava uskutečněna v Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci
a v termínu od 22. 10. 2021 do 21. 1. 2022 v Galerii Lurago v Chomutovské knihovně.
Další aktivita projektu uskutečněná v rámci 55. MFF v Karlových Varech byla v souvislosti s celospolečenskou situací realizována
v náhradním termínu a to od 20. do 28. 8. 2021. Během festivalu byl prezentován nadační projekt Patron dětí a doprovodné
aktivity projektu Lidé odvedle korespondovaly s filmovou sekcí na téma dítě v tíživé životní situaci.

Šance dětem
Informační web sancedetem.cz poskytuje komplexní informace o zdravotním, psychickém a sociálním ohrožení dítěte. Na
přípravě textů se podílejí přední odborníci z daných oblastí. V roce 2021 vzniklo celkem 67 autorských článků, zaměřených na
aktuální témata, doplněných 5 videorozhovory s odborníky. Multimediální produkci nově doplnil Podcast Šance Dětem, kterého
vzniklo 10 epizod. Vedle toho portál pokračoval ve vydávání měsíčního newsletteru. V lednu 2021 jsme spustili novou verzi webu
Šance Dětem, vyvinutou společně s vývojáři Kleos Vision, s. r. o. Technické problémy spojené s migrací zahrnovaly především
potíže se správnou indexací stránek ve vyhledávači Google. Definitivně se je podařilo odstranit v srpnu 2021, ale po část roku
negativně ovlivnily návštěvnost webu. Na web v průběhu roku dorazilo celkem 449 035 uživatelů, kteří si zobrazili 796 000
stránek, k 30. 12. 2021 vzrostl počet odběratelů newsletteru na 787, na FB portál sleduje 3 626 uživatelů a YTB 4 264 uživatelů.
Pokračovali jsme v nastavené spolupráci na propagaci webu se seznam.cz v režimu vyhledávací kampaně.

Transformace Dětských center na Centrum komplexní péče
Nadace Sirius resp. OPS Sirius jako partner tří Dětských center v Choceradech, Kolíně a Ostravě zajišťuje vedení projektu
a metodické činnosti za účelem přeměny těchto organizací na zcela nový typ organizace – Centrum komplexní péče
(dále CKP). Jedná se o zařízení zdravotních a sociálních služeb na podporu rodin s dětmi s vážným zdravotním
znevýhodněním. Projekty mají za úkol pilotně ověřit transformaci dětských center na CKP ve dvou regionech –
ve Středočeském a Moravskoslezském kraji a dále zajistit podpůrné podklady pro připravované legislativní
změny. Projekt byl zahájen v listopadu 2019 s DC Chocerady. V červnu 2020 byla započata transformace DC
Kolín, v listopadu 2020 DC Domeček Ostrava a v roce 2021 pokračuje ve všech třech centrech.

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.

DOPADY PANDEMIE COVID 19 NA SPOLEČNOST

Pandemie COVID 19 neměla dopad na příjmy Společnosti, stávající financování zůstalo v roce 2021 zachováno. Díky tomu
nemuselo být přerušeno financování žádné z aktivit. Pandemie neměla vliv na počet zaměstnanců ve Společnosti.
Na základě všech informací dostupných správní radě Společnosti k datu vydání této účetní závěrky neohrožuje situace způsobená
pandemií předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti, na jehož základě byla tato účetní závěrka připravena.

19.

DOPADY VÁLEČNÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ A NÁSLEDNÝCH SANKČNÍCH OPATŘENÍ NA
SPOLEČNOST

Události související s válečným konﬂiktem na Ukrajině nemají dopad na fungování Společnosti.
Na základě všech informací dostupných správní radě Společnosti k datu vydání této účetní závěrky neohrožuje situace způsobená
válečným konﬂiktem předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti, na jehož základě byla tato účetní závěrka připravena.

20.

VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku
k 31. prosinci 2021.
Datum:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

Dana Lipová
ředitelka
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Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
www.opssirius.cz

