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1.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové, milí přátelé.
Své ohlédnutí za rokem 2021 v Nadaci Sirius musím
letos začít ve žhavé současnosti. Teď, když tyto
řádky píši, totiž už víme, že po překonání nejhorších
fází koronavirové pandemie přišla katastrofa
jiná: válka na Ukrajině. Její důsledky jsou hrozné,
příslovečné světlo na konci tunelu zatím nevidíme
a jen se můžeme s úzkostí dohadovat, jaké problémy
politické, sociální, ekonomické i humanitární před
nás tato hrozná situace ještě postaví.

téma: „Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím
a ohrožujícím zacházením“ a v jeho rámci jsme
mezi šest vybraných projektů rozdělili částku
téměř 14 milionů korun. Rovněž jsme v této
oblasti zahájili projekt „Děkujeme, že si všímáte“.
V současnosti tak na základě výzkumu, který jsme
zorganizovali, vzniká metodický materiál pro
dětské a praktické lékaře, který by jim měl pomoci
daleko lépe syndrom CAN detekovat.

Pro nás, v Nadaci Sirius, je poselství těchto
tragických událostí zcela jasné: naší pomoci je
a bude zapotřebí ve stále větší míře: musíme
svým dílem přispět ke zlepšení situace rodin
s dětmi, které válka vyhnala z jejich domovů … ale
v žádném případě nesmíme upustit ani od naší
tradiční činnosti, které se věnujeme už od založení
naší nadace.

Také druhý okruh, na nějž jsme se zaměřili,
bezprostředně souvisí s „covidovou“ a „postcovidovou“ situací. Odborníci totiž upozorňují,
že v době, kdy kvůli karanténě nebyla možná
školní docházka, se výrazně zvýšilo procento
nejrůznějších dětských závislostí – především
těch technologických (počítačové hry, mobilní
telefony, sociální sítě). Z tohoto důvodu jsme
jednak poskytli přímý grant Klinice adiktologie
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a rovněž
jsme do této oblasti směřovali naši nejnovější
grantovou výzvu. Její téma zní: „Rozvoj služeb
pro děti ohrožené nadměrným a problémovým
používáním technologií a technologickými
závislostmi“. Do výzvy se nám přihlásilo celkem 29
organizací, což s ohledem na specifičnost tématu
považujeme za výborný výsledek.

Z projektů, které jsme realizovali v minulém roce,
bych rád vyzdvihl naše aktivity v oblasti syndromu
CAN (syndrom týraného zanedbávaného
a zneužívaného dítěte). V přímé souvislosti se
zhoršením sociální situace v některých rodinách,
kterou způsobila koronavirová krize, jsme si tento
syndrom vybrali jako jedno z ústřední témat
minulého roku. Vypsali jsme grantové řízení na
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Nezanedbáváme ani další obvyklá témata:
pokračujeme v celkové prevenci ohrožení dítěte
(nad rámec syndromu CAN), velkou pozornost
věnujeme informačnímu portálu Šance dětem, kde
jsme začali pravidelně vysílat podcasty s odborníky
na některá palčivá témata. Společně s dalšími
členy Asociace Dítě a Rodina nadále usilujeme
o transformaci dětských center (kojeneckých
ústavů) na centra komplexní péče a hezké výsledky
mají i organizace v oblasti náhradní rodinné
péče, kterým poskytujeme grantovou podporu.
A konečně: v oblasti zdravotních hendikepů
pokračuje naše partnerství s Mezinárodním
filmovým festivalem Karlovy Vary, kde jsme již
tradičně partnerem sekce Lidé odvedle. Navíc ke
školákům v krajských a okresních městech vozíme
stejnojmennou putovní výstavu, na níž si mohou
interaktivní formou na vlastní kůži vyzkoušet řadu
netušených aspektů života s postižením.
Zapomenout nesmíme ani na projekt Patron
dětí, který v roce 2021 poskytl přímou pomoc
téměř 3 300 rodinám s dětmi v celkové hodnotě
přes 25 milionů korun. Zvlášť mě těší, že dokázal
flexibilně zareagovat na „covidovou“ situaci
mimořádnou pomocí v podobě potravinových
balíků. A mimochodem: stejně rychlá byla i jeho

letošní reakce na aktuální potřeby ukrajinských
běženců po vypuknutí války v jejich zemi.
Sečteno a podtrženo: pokud v současné atmosféře
převládá smutek nad tím, že dnešní svět má
ještě stále hodně daleko do idylického místa pro
život, určitou protiváhou je pocit zadostiučinění,
že se nám snad daří některé nespravedlnosti
a křivdy, jimž jsou v něm vystavovány děti, alespoň
trochu zmírňovat. A já bych za to na tomto místě
všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům,
partnerům i dárcům velice rád poděkoval. Vaší
práce i dobré vůle si opravdu moc vážíme.
Vše dobré v roce 2022 vám přeje

Jiří Šmejc
předseda správní rady

2.

3.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

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

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

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

2. DŮSLEDNÉ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

5. PRIMÁRNÍ PŮSOBENÍ NA ROZUM, NIKOLIV NA CIT

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 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.

3. DARY NEVYUŽÍVÁME NA ÚHRADU NÁKLADŮ
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NADACE, VŠECHNY SMĚŘUJÍ DO JEDNOTLIVÝCH
PROJEKTŮ
Případné dary poskytnuté Nadaci Sirius třetími osobami
v plné výši přerozdělujeme mezi realizátory projektů
v rámci grantových řízení nebo v rámci udělení přímých
grantů. Provozní náklady nadace jsou hrazeny vždy
a zásadně pouze z příspěvků zakladatelů.

4. ZAMĚŘENÍ NA PROJEKTY SE SYSTÉMOVÝM
VÝZNAMEM

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

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:

+420 702 026 600

Web:

www.nadacesirius.cz

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2021
Správní rada

Ředitel nadace

Jiří Šmejc, předseda

Dana Lipová

Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Zuna, člen

Odborná rada

Pavel Charamza, člen

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Vladimír Uhde, člen

doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.
JUDr. Šárka Špecianová

Dozorčí rada

PhDr. Jaroslav Šturma

Tomáš Kočka, předseda

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Radka Šmejcová, místopředsedkyně

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Michal Krnoš, člen

4.

ČINNOST

V roce 2021 jsme pokračovali v podpoře projektů zaměřených na systematickou pomoc ohroženým dětem. Stejně jako
v předchozích letech jsme soustředili naši pozornost na tyto oblasti:

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

•

Prevence ohrožení dítěte (primární prevence);

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

•

Děti se zdravotním znevýhodněním;

3) Podpora sociální a preventivní práce ve školách

•

Děti v náhradní péči;

•

Přímá pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným dětem (Patron dětí).

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

Naše cíle naplňujeme prostřednictvím dceřiných společností Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s. („OPS Sirius“) a Patron
dětí, z.ú. („Patron dětí“), které realizují naše vlastní projekty, a dále podporou vybraný projektů cizích společností. Podpora
probíhá formou přímých grantů a grantů z grantových řízení.
Grantová řízení zaměřená na problematiku ohrožených dětí vyhlašujeme pravidelně. Témata řízení vybíráme na základě odborné
analýzy, která vytipovává oblasti vyžadující grantovou podporu. Cílem udělených grantů je hledat systémová řešení problémů,
doplnit či změnit zavedené postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe. Informace o projektech vybraných v XI. Grantovém
řízení uvádíme v kapitole 4.1.1.1. informace o XII. Grantovém řízení vyhlášeném v roce 2021 v kapitole 4.1.2.1.

4.1

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.
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V roce 2021 se naše aktivity v oblasti prevence soustředily na
tři stěžejní oblasti:

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.
Nadace Sirius již v roce 2020 realizovala mapování
problematiky a ve spolupráci s odborníky identifikovala
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.

Cílem projektu je přenos a adaptace evropského modelu péče o dětské oběti či svědky násilí známé pod pojmem Barnahus, kde
je dětské oběti v jednom bezpečném místě poskytována komplexní a specializovaná péče k zajištění spravedlnosti, ochrany
a pomoci dítěti.

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).

Organizace spolu s multioborovým týmem bude vyškolena v principech daného modelu a otevře nové pracoviště – Dětské
advokační centrum, které se bude zaměřovat na dětské oběti násilí v rodině. Jedná se o místo, kde:

4.1.1.1

XI. grantové řízení 2020 (syndrom CAN)

je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní
stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné
pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení

•

je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc,
pracovat s ohroženými rodinami

•

otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí
násilí v rodině.

V souvislosti s pandemickou situací v roce 2020 jsme vyhlásili XI. grantové řízení na téma „Rozvoj služeb pro děti ohrožené
násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením“.

V rámci pilotního provozu nového pracoviště bude poskytnuta pomoc 25 dětem.

Grantová výzva byla zaměřena na podporu a rozvoj včasné detekce, zkvalitnění přímé práce organizací, rozvoj kvality intervencí
a programů a rozvoj služeb v dané oblasti k zajištění včasné, kvalitní a dostupné pomoci dětem ohroženým násilím v blízkých
vztazích a závažně ohrožujícím zacházením.

Standardy daného modelu spolu s výstupy z pilotního provozu budou následně zpřístupněny dalším organizacím, věnujícím se
práci s cílovou skupinou na úrovni státních i nestátních organizací.
www.centrumlocika.cz

Obdrželi jsme celkem 30 žádostí. Na jaře roku 2021 jsme vybrali šest vítězných projektů, mezi které jsme rozdělili částku
13 769 191 Kč.

Název projektu: Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu

4.1.1.2

REALIZÁTOR: DŮM TŘÍ PŘÁNÍ, Z.Ú.

Přehled podpořených projektů XI. grantového řízení 2020

Název projektu: Právo na bezpečný domov

Realizace: 1. 7. 2021–30. 6. 2023

ORGANIZACE: ACORUS, Z.Ú.

Částka: 2 578 000 Kč

Realizace: 1. 7. 2021–31. 8. 2023

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění podpory pro rodiny, kde probíhá dlouhodobý rodičovský konflikt. Díky projektu bude
rozšířen tým centra o 2 pracovníky a bude tak umožněno navýšení podpory pro více rodin, ve kterých rodičovský konflikt probíhá.
Organizace zavede systém evaluace přímé práce Centra pro rodinu Delta a zároveň pomocí akreditovaného kurzu zajistí přenos
metodiky práce s rodiči v konfliktu do organizace Respondeo.

Částka dle uděleného grantu: 2 362 733 Kč
Cílem projektu je vybudování komplexní a individualizované podpory dětem zažívajícím násilí v rodině. Organizace otevře nové
specializované terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím. Centrum bude dětem poskytovat krizovou intervenci
a dlouhodobé individuální terapie, skupinové terapie, tanečně pohybovou terapii a skupinovou arteterapii.
Výsledkem by měla být dlouhodobá stabilizace psychického stavu těchto dětí, zvýšení míry bezpečnosti rodinného
prostředí a posílení multioborové kooperace všech zúčastněných odborníků. V průběhu projektu předpokládáme poskytnutí
individualizované podpory 90 dětem.
www.acorus.cz
Název projektu: Bezpečné místo
ORGANIZACE: CENTRUM LOCIKA, Z.Ú.
Realizace: 1. 7. 2021–31. 12. 2023
Částka dle uděleného grantu: 4 736 470 Kč
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•

V průběhu projektu bude podpořeno 80 rodin.
Název projektu: Aby dětství nebolelo
REALIZÁTOR: DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, Z.Ú.
Realizace: 1. 7. 2021–31. 8. 2024
Částka dle uděleného grantu: 2 540 380 Kč
Cílem projektu je poskytnutí odborné péče pro děti ohrožené, či již zasažené násilím v rodině. Dále podpora rodičovských
kompetencí s cílem identifikovat, zmírnit a eliminovat jejich sociálně patologické chování vůči dětem či zabránění
takového chování mezi rodiči.
Součástí projektu bude vytvoření socioterapeutického programu pro děti ohrožené násilím v rodinných
vztazích a pro rodiče ohrožené násilím v rodinných vztazích. Pro pracovníky OSPOD bude vytvořena brožura
„Trauma u dítěte jako důsledek násilí v rodinných vztazích“.

Do projektu bude zapojeno 250 dětí a 280 rodičů využívajících ambulantní služby, socioterapeutický program bude sdílen
s minimálně 30 organizacemi působící v dané oblasti.
www.ditekrize.cz

Název projektu: Implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace
adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

Název projektu: O rodičích a dětech

Realizace: 1. 7. 2021–30. 6. 2023

REALIZÁTOR: SEMIRAMIS Z.Ú.

Částka: 650 000 Kč

Realizace: 1. 7. 2021–31. 1. 2022

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.

Částka dle uděleného grantu: 154 736 Kč
Cílem projektu je vytvořit speciální preventivní blok o násilí v rodině „O rodičích a dětech“, určený pro žáky 8. tříd ZŠ, a zařadit ho
do komplexního preventivního programu, který organizace realizuje ve spolupracujících základních školách (51 škol). Díky bloku
budou děti vhodnou formou informovány o problematice násilí v rodinách.
Primární prevencí věnované tématu násilí v rodině se posílí zdravé vztahy dětí a rodičů. S dětmi bude pracováno metodami, které
je vybaví asertivními komunikačními dovednostmi ve sdělování svých emocí a v odmítání nežádoucího chování.
Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně běžných základních škol, konkrétně žáci 8. ročníku ve věkovém rozmezí 13–14 let. Očekáváme
dopad na cca 2415 žáků.
www.os-semiramis.cz
Název projektu: Dětství bez násilí
REALIZÁTOR: SPONDEA, O. P. S.
Realizace: 1. 9. 2021–31. 8. 2023
Částka dle uděleného grantu: 1 396 872 Kč
Cílem projektu je pilotní ověření metodiky práce s celou rodinou zasaženou domácím násilím včetně nové role case manažera,
která zajistí rychlé zachycení a vstup rodiny do sociální služby s důrazem na potřeby dětí.

4.1.2.2 XII. grantová výzva 2021 (adiktologie)
V návaznosti na výzkumy a data, které prokazují nárůst celkového času tráveného dětmi na digitálních přístrojích a nárůst
počtu dětí, které vykazují v souvislosti s používáním technologií problémové či závislostní chování, a na základě zkušeností
odborníků z praxe jsme se rozhodli zaměřit naši novou grantovou výzvu na problematiku nadměrného používání technologií
dětmi a dospívajícími.
XII. grantovou výzvu na téma „Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií
a technologickými závislostmi“ jsme vyhlásili dne 18. 10. 2021.
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.

Cílovou skupinou jsou děti a jejich rodiče zasažené domácím násilím. Předpokládá se pomoc cca 30 rodinám, tj. minimálně 90
osobám. Další cílovou skupinou je odborná veřejnost – pracovníci Policie ČR, OSPODu, Probační a mediační služby, soudů. Vedle práce
s rodinou proběhnou tři řady workshopů (informativní, kazuistický, supervizní), které budou otvírány na základě individuální poptávky.
www.spondea.cz

4.1.3

4.1.2

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.

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.
4.1.2.1

Přímý grant na podporu adiktologických služeb

Dominantním místem výzkumu a rozvoje české adiktologie je Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. V roce 2021 jsme Klinice adiktologie přidělili v pořadí již druhý grant na podporu
adiktologických služeb.
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ORGANIZACE: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Do grantového řízení se přihlásilo 29 zájemců. Uzávěrka prvního kola proběhla 13. prosince 2021. Výsledky grantového řízení byly
oznámeny 2. května 2022.

Podpora sociální a preventivní práce ve školách

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.
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“.

4.1.3.1

Ukončený projekt z VIII. grantového řízení (preventivní práce ve školách)

Název projektu: To nejdůležitější je neviditelné II
ORGANIZACE: PORADNA VIGVAM, Z.Ú.
Realizace: 1. 4. 2019–30. 6. 2021
Částka dle uděleného grantu: 627 000 Kč
Čerpaná částka: 607 000 Kč
Cílem projektu je prevence vyloučení dítěte zasaženého ztrátou a šikanou ze sociální skupiny ve školství a zvýšení informovanosti
veřejnosti o tématu ztráty a komunikace s dětmi. V rámci projektu byla vytvořena videa a metodiky k práci s videi na témata:
Malé ztráty, Šikana a zdravé vztahy, Smrt a ztráta ve školním prostředí určené pro pedagogické pracovníky a třídní kolektivy.
Pedagogové byli na webinářích a seminářích pořádaných v rámci projektu seznámeni s danými nástroji a s postupy komunikace
na téma ztráta vedoucí k správnému uchopení a zpracování tématu.

4.1.4

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

4.2

DĚTI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

V oblasti pomoci dětem se zdravotním znevýhodněním se zaměřujeme na podporu vzniku Center komplexní péče, šíření osvěty
o životě dětí se zdravotním znevýhodněním a podporu fungování Center provázení.

4.2.1

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
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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.
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.
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.
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.
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.

4.2.2

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.
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.
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.
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

Název projektu: Metodické vedení Center provázení ČR

22. 10. 2021–21. 1. 2022

Chomutovská knihovna – Galerie Lurago

REALIZÁTOR: SPOLEČNOST PRO MPS, Z. S.

Výstavu dosud navštívilo 6 635 návštěvníků (údaj k 31. 1. 2022).

Realizace projektu: 1. 5. 2020–30. 4. 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

Částka dle uděleného grantu: 2 629 220 Kč

4.2.3

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.

4.2.3

Centra provázení

Mezi naše priority v oblasti pomoci postiženým dětem a jejich rodinám patří v posledních letech také podpora fungování Center
provázení.
Provázení je nový typ zdravotně-sociální péče v českém zdravotnictví. Základem této péče je podpora rodinám těžce
nemocných dětských pacientů, tato podpora začíná již od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte rodině. Rodina
je podporována v celé první fázi sžívání se s nepříznivou skutečností, jde obvykle o období několika týdnů až měsíců.
Provázení přispívá k zajištění komplexní péče o těžce nemocného dětského pacienta přímo v prostředí zdravotnického
zařízení.

Cílem uděleného grantu je zajištění úspěšného fungování všech Center provázení v ČR, zahájení činnosti případných nových
Center provázení ve stejné kvalitě, získání podpory zdravotních pojišťoven pro financování provozu CP a zajištění výkonového
a finančního ukotvení v systému zdravotnictví.
www.centrumprovazeni.cz

4.3

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 podporujeme formou
přímých grantů.

4.3.1

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.

Provázení je přemostěním zdravotní a sociální péče o těžce nemocného dětského pacienta. Cílovou skupinou jsou děti se
závažným onemocněním, s těžkým zdravotním postižením, narozené předčasně, narozené s nízkou či extrémně nízkou porodní
hmotností.

Spolupráce s organizací nadále pokračuje v rámci podpory její běžné činnosti.

Odbornými garanty jsou prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. a prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

ORGANIZACE: STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, SPOLEK

První Centrum provázení vzniklo jako specializované pracoviště při Klinice dětského a dorostového lékařství při Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze v rámci projektu podpořeného v V. grantovém řízení Nadace Sirius a v lednu 2015 začalo poskytovat
péči rodinám s těžce nemocnými dětmi.

Realizace projektu: 1. 4. 2019–30. 6. 2021

V roce 2018 byla zřízena Centra provázení při FN Hradec Králové a FN Brno financovaná Nadací Sirius za účelem rozšířeného
pilotního ověření přínosnosti péče provázení.

Čerpaná částka: 8 580 106 Kč

Od roku 2020 jsou Centra provázení financována z veřejného zdravotního pojištění za rozhodující podpory VZP ČR. Zároveň byla
síť Center provázení rozšířena na pět nemocnic (VFN Praha, FN HK, FN Brno, ÚPMD, FN Ostrava). Od roku 2021 se k podpoře
Provázení přidávají i další plátci zdravotní péče ve stejném módu úhradových dodatků.
V roce 2021 jsme pokračovali v podpoře metodického vedení Center provázení v rámci grantu uděleného v roce 2020.
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Společnost pro mukopolysacharidosu stála u zrodu prvního Centra provázení, které vzniklo při Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze, a je nositelem know-how činnosti provázení.

Název projektu: Centrum podpory náhradní rodinné péče III.

Částka dle smlouvy: 8 750 000 Kč
Projekt úzce navazuje na předchozí projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II. a rozvíjí ho především
v oblasti osvojování. Výzkumy a analýzy předchozího projektu ukázaly, že osvojené děti mají obdobné
specifické potřeby jako děti v pěstounské péči, a jim i osvojitelům je tedy třeba zajistit obdobnou péči.
Cílem projektu je posílit znalosti všech aktérů procesu osvojování a podpořit tak zdravý vývoj dětí
v náhradní rodinné péči.
www.nahradnirodina.cz

4.3.2

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Dalším projektem, který jsme v oblasti náhradní rodinné péče podpořili 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
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.
Název projektu: Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou
ORGANIZACE: AMALTHEA Z. S.
Realizace: 1. 4. 2019–31. 3. 2021
Částka dle smlouvy: 4 650 000 Kč
Čerpaná částka: 4 323 995 Kč
V rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickými rodiči šíří Amalthea do praxe výstupy
předchozího projektu Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jejich rodiči. Využití manuálu Kontakt dětí v náhradní rodinné
péči s biologickou rodinou a Formuláře pro vyhodnocování rizik kontaktu dítěte s biologickou rodinou by mělo pomoci zajistit,
aby se realizovalo rozhodování o kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s jejich rodinou s důrazem k individuálním potřebám
a zájmům každého dítěte. Cílem projektu je, aby byl kontakt pro dítě nastaven bezpečně a smysluplně. Dále projekt cílí na
zvýšení kompetencí pracovníků Orgánů sociálně právní ochrany dětí, neziskových organizací a krajských úřadů, při rozhodování
o způsobu kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou.
www.amalthea.cz

4.3.3

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.
Název projektu: Pěstounská péče příbuzných
ORGANIZACE: CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, P.O.
Realizace projektu: 1. 9. 2019–28. 2. 2023
Částka dle smlouvy: 1 676 800 Kč
Projekt reaguje na aktuální situaci příbuzenských pěstounů. V současné době se jedná o nejrozšířenější typ dlouhodobé
pěstounské péče, která má svá specifika – například vysoký věk pěstounů, patologie v rodině, problematika vzdělávání. Ve své
podstatě se jedná o jiný typ péče než klasická pěstounská péče. Jedním ze záměrů projektu je zjistit, jaký druh pomoci a jaké
způsoby práce reflektují potřeby příbuzných v jejich nové roli náhradního rodiče, a následně navrhnout konkrétní metody práce
pro tuto skupinu pěstounů.
www.cepp.cz
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4.3.4

Kompetence v doprovázení

V neposlední řadě jsme v roce 2021 podpořili nový projekt 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.
Název projektu: Kompetenční model doprovázení
ORGANIZACE: ALTER EGO – INSTITUT PRO DOPROVÁZENÍ Z. S.
Realizace projektu: 1. 7. 2021–31. 12. 2022
Částka dle smlouvy: 301 615 Kč
Cílem projektu je poukázat napříč celým systémem a strukturou sociálně-právní ochrany dětí v ČR (MPSV, Krajské úřady, OSPOD,
fyzické či právnické osoby, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí) na šíři a rozsah multioborových kompetenčních
požadavků a nároků na výkon profese „pracovníka doprovázení pěstounských rodin“. V návaznosti na to akcentovat potřebnost
zajištění odpovídající specializované a cílené podpory těchto pracovníků ve smyslu vzdělávání, supervize, terapeutického
poradenství, ev. terapie atp. Záměrem je vybudovat víceúčelovou, široce dostupnou a prakticky využitelnou, a hlavně dlouhodobě
udržitelnou platformu pro systematický osobnostní a profesní (sebe)rozvoj pracovníků doprovázení. Projekt navazuje na
vytvořené výstupy projektu Kompetenční model doprovázejícího pracovníka, který realizovala organizace Rozum a Cit, zreviduje
jejich aktuální platnost, aktualizuje je a inovuje.
www.alterego.cz

4.4

PATRON DĚTÍ

Cílem našeho projektu realizovaného dceřinou společností Patron dětí je pomáhat sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným
dětem do 18 let věku. Patron dětí prostřednictvím získaných drobných peněžních darů naplňuje potřeby dětí z celé České
republiky. Vybírá peníze na zájmové kroužky, letní tábory, školní obědy, ale i speciální zdravotní služby či zdravotní pomůcky.
Na portále www.patrondeti.cz zveřejňujeme příběhy dětí, které potřebují pomoc. Před samotným zveřejněním každou žádost
o pomoc velmi pečlivě prověříme, aby finanční prostředky získané od dárců byly poskytnuty pouze tam, kde jsou opravdu
potřeba. Skutečnost potřeby navíc stvrzuje Patron příběhu, osoba, která rodinnou situaci velmi dobře zná a dokáže se za potřebu
dítěte zaručit.
Dárce má možnost vybrat si konkrétní příběh dítěte nebo přispět na transparentní účet vázaný k registrované veřejné sbírce.
100 % vybraných finančních prostředků použije Patron dětí vždy na pořízení konkrétní pomoci dítěti. Provozní náklady na
zajištění sbírky hradí plně nadace.
Rok 2021 byl v důsledku pokračující koronavirové krize velmi nepříznivý zejména k matkám samoživitelkám a nízkopříjmovým
rodinám. Každá třetí žádost se týkala potravinové pomoci. Z tohoto důvodu pokračoval Patron dětí až do konce roku 2021
v poskytování mimořádné pomoci v podobě balíků s jídlem. Dále díky pomoci Patrona dětí šlo do škol v září 2021 s novou
aktovkou plnou školních potřeb a pomůcek 417 šťastných dětí, čtyřikrát více než v roce 2020.
V roce 2021 poskytl Patron dětí díky přijatým finančním darům podporu 3 265 dětským příběhům v celkové hodnotě
25 680 388 Kč.
Od založení veřejné sbírky pomohl Patron dětí splnit 7 783 dětských příběhů v hodnotě 67 965 322 Kč, z toho
42 % příběhů splnil v roce 2021.

5.

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH GRANTOVÝCH ŘÍZENÍ

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH GRANTOVÝCH ŘÍZENÍ NADACE SIRIUS OD JEJÍHO ZALOŽENÍ
POŘADÍ GŘ

POČET PROJEKTŮ

VÝŠE
GRANTU
(V TIS. KČ)

Sanace ohrožené rodiny

I.

5

11 853

2009

Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR

II.

3

11 495

2010

Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením

III.

6

12 729

2011

Podpora pracovníků *OSPOD

IV.

NEUDĚLENO

2013

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

V.

4

15 993

2015

Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní
péče

VI.

5

9 613

2016

Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti
náhradní rodinné péče

VII.

5

2 617

2017

Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím

VIII.

3

3 222

2018

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

IX.

3

2 504

2019

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

X.

2020

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

XI.

6

2021

Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým
používáním technologií a technologickými závislostmi

XII.

V BĚHU

ROK

OBLAST

2008

CELKEM
*OSPOD = orgán sociálněprávní ochrany dětí

20

PŘEDČASNĚ
UKONČENO

40

13 769

83 795

6.

22

FINANČNÍ ČÁST

24

ROZVAHA K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)

označ.

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

AKTIVA

Konečný stav minulého
období

Konečný stav
sledovaného období

x

x

x

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

označ.

PASIVA

řád. č.

Konečný stav minulého
období

Konečný stav
sledovaného období

x

x

x

A

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

001

0

0

A

Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88)

083

9 932

7 815

I.

Dlouhodový nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09)

002

3 983

3 182

I.

Jmění celkem (ř. 85 až 87)

084

9 905

7 788

2. Software

004

3 533

2 904

1. Vlastní jmění

085

510

510

3. Ocenitelná práva

005

450

278

2. Fondy

086

9 395

7 278

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)

010

52

15

Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91)

088

27

27

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

52

15

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

091

27

27

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

028

−4 035

−3 197

-

-

-

2. Oprávky k softwaru

030

−3 533

−2 904

-

-

-

3. Oprávky k ocenitelným právům

031

−450

−278

-

-

-

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

038

−52

−15

-

-

-

B

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

040

11 224

8 976

B

Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127)

092

1 292

1 161

II.

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

051

996

1 041

III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126)

103

1 292

1 161

4. Poskytnuté provozní zálohy

055

996

1 041

-

-

-

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78)

071

9 994

7 935

1. Dodavatelé

104

267

91

1. Peněžní prostředky v pokladně

072

5

1

5. Zaměstnanci

108

29

31

3. Peněžní prostředky na účtech

074

9 989

7 934

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

110

18

18

Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81)

079

234

0

9. Ostatní přímé daně

112

6

4

1. Náklady příštích období

080

234

0

22. Dohadné účty pasivní

125

972

1 017

AKTIVA CELKEM (ř. 01+40)

082

11 224

8 976

PASIVA CELKEM (ř. 83+92)

130

11 224

8 976

II.

IV.

III.

IV.

26

řád. č.

II.

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

OZNAČ.

ČÍSLO
ŘÁDKU

ČINNOST
HLAVNÍ

ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ

ČINNOST
CELKEM

5

6

hl 7avní

A

NÁKLADY

001

1 416

0

1 416

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

646

0

646

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

003

1

0

1

4. Náklady na cestovné

006

9

0

9

5. Náklady na reprezentaci

007

4

0

4

6. Ostatní služby

008

632

0

632

Osobní náklady

013

755

0

755

10. Mzdové náklady

014

589

0

589

11. Zákonné sociální pojištění

015

164

0

164

13. Zákonné sociální náklady

017

2

0

2

Ostatní náklady

021

15

0

15

22. Jiné ostatní náklady

028

15

0

15

NÁKLADY CELKEM

039

1 416

0

1 416

Ostatní výnosy

048

1 416

0

1 416

7. Výnosové úroky

051

1

0

1

9. Zúčtování fondů

053

1 415

0

1 415

VÝNOSY CELKEM

061

1 416

0

1 416

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

062

0

0

0

D

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

063

0

0

0

III.

V.

IV.
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USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU
ZISKU A ZTRÁT

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (NEKONSOLIDOVANÁ)

Zakladatelé Nadace

Dozorčí rada k 31. prosinci 2021

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2021 (V TISÍCÍCH KČ)

Jiří Šmejc

Tomáš Kočka, předseda

Petr Kellner

Radka Šmejcová, místopředsedkyně

1.

Patrik Tkáč

Michal Krnoš, člen

Vznik a charakteristika nadace

Správní rada k 31. prosinci 2021

Odborná rada Nadace k 31. prosinci 2021

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

Jiří Šmejc – předseda

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

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

Marcel Dostal – místopředseda

JUDr. Šárka Špeciánová

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.

Pavel Zuna – člen

PhDr. Jaroslav Šturma

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.

Pavel Charamza – člen

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Vladimír Uhde – člen

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.

CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Sídlo společnosti

Nadační kapitál k 31. prosinci 2021

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

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

Identifikační číslo: 284 18 808
Právní forma: nadace

Účel Nadace
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Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Založení Obecně prospěšné společnosti Sirius, o. p. s.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o. p. s. („OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně prospěšné
společnosti dne 29. července 2008.

Účelem Nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se Nadace snaží o rozvoj
a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k lepšímu životu dětí, které neměly
v životě štěstí. Prvořadým zájmem zřizovatelů a cílem Nadace je naplňování výše uvedeného účelu, přičemž v této souvislosti
Nadace uskutečňuje zejména činnost směřující k:

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností vedené Městským soudem v Praze (oddíl O, vložka 617) proběhl
dne 30. října 2008.

•

pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav neobejdou bez pomoci druhých;

OPS Sirius se zaměřuje na zajištění, podporu a organizaci činností v oblasti péče o děti. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

•

pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově;

Založení Patrona dětí, z.ú.

•

pomoci dětem zneužívaným a týraným;

•

pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným a těm, které se těžko včleňují do společnosti;

•

rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;

Nadace Sirius založila Patrona dětí, z.ú. Zakládací listinou ze dne 3. ledna 2018. Zápis Patrona dětí, z.ú. do rejstříku zapsaných
ústavů vedené Městským soudem v Praze (oddíl U 662) proběhl 1. února 2018. Účelem a cílem Patron dětí je všestranně přispívat
ke zlepšování a rozvoji podpory zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin tak, aby byly naplňovány potřeby
a zájmy dětí.

•

zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené finanční možnosti;

•

všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;

•

podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační činnosti zaměřené ve prospěch dětí a mládeže.

Zrušení Centra podpory, o. p. s.
Nadace Sirius založila Centrum podpory, o. p. s. („Centrum podpory“) zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
dne 16. listopadu 2012. Centrum podpory se zaměřovalo na systematické a komplexní zkvalitnění metod práce
s ohroženými dětmi a realizovalo záměry a plány svého zřizovatele.

Na základě rozhodnutí správní rady Centra podpory ze dne 29. 6. 2021 došlo ke zrušení společnosti. Ke dni 1. 9. 2021 vstoupila
společnost Centrum podpory do likvidace, po skončení likvidace byla společnost vymazána z veřejného rejstříku 9. 4. 2022.

Krátkodobý finanční majetek

Program realizovaný společnosti Centrum podpory byl počínaje 1. 9. 2021 převeden mezi programy OPS Sirius.

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

2.

(f)

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

Pohledávky

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

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě.

3.

ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ

(a)

Postupy účtování

Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZDP). Nadace uplatňuje osvobození darů
podle §19 odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.

Nadace připravuje účetní závěrku v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
Přijaté peněžní dary jsou účtovány na účet 911 – Fondy a nepeněžní dary ve formě hmotného investičního majetku, zásob
a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 682 – Přijaté dary.
Zdroje na účtu 911 – Fondy jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše nákladů
vynaložených na jednotlivé projekty nebo provozní činnost v jednotlivých letech.

(g)

(h)

Daň z příjmů

Klasifikace závazků

Nadace klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních
úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je
kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako
krátkodobé.
(i)

Účtování nákladů a výnosů

Nadační kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžních vkladů zakladatelů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního
kapitálu činí 510 tis. Kč.

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.

(c)

(j)

(b)

Nadační kapitál

Náklady související se správou Nadace

Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Nadace, náklady na propagaci
účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace. Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit 20 %
hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku.
(d)

Hmotný a nehmotný majetek

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

Změna účetních postupů

V roce 2021 ani v roce 2020 nedošlo ke změně účetních
postupů, pokud není výše uvedeno jinak.

4.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

b)
OCENITELNÁ PRÁVA

SOFTWARE

CELKEM

POŘIZOVACÍ CENA

OSTATNÍ DHM

CELKEM

POŘIZOVACÍ CENA

Zůstatek k 1. 1. 2021

450

3 533

3 983

Zůstatek k 1. 1. 2021

52

52

Přírůstky/úbytky

- 172

- 629

- 801

Přírůstky/úbytky

- 37

-37

Zůstatek k 31. 12. 2021

278

2 904

3 182

Zůstatek k 31. 12. 2021

15

15

Oprávky

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2021

450

3 533

3 983

Zůstatek k 1. 1. 2021

52

52

Odpisy /Oprávky

- 172

- 629

- 801

Odpisy /Oprávky

- 37

- 37

Zůstatek k 31. 12. 2021

278

2 904

3 182

Zůstatek k 31. 12. 2021

15

15

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2021

--

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2021

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2021

--

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2021

--

--

OCENITELNÁ PRÁVA

SOFTWARE

CELKEM

OSTATNÍ DHM

CELKEM

Zůstatek k 1. 1. 2020

52

52

Přírůstky/úbytky

--

--

Zůstatek k 31. 12. 2020

52

52

Zůstatek k 1. 1. 2020

52

52

Odpisy /Oprávky

--

--

Zůstatek k 31. 12. 2020

52

52

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

POŘIZOVACÍ CENA
450

3 533

3 983

--

--

--

450

3 533

3 983

Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2020

Oprávky
450

3 533

3 983

--

--

--

450

3 533

3 983

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2020

--

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 1. 1. 2020

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2020

--

--

--

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 31. 12. 2020

--

--

Odpisy /Oprávky
Zůstatek k 31. 12. 2020
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Dlouhodobý hmotný majetek

5.		 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
a)

b)

8.

Poskytnuté provozní zálohy činí 1 041 tis. Kč (2020: 996 tis. Kč). Položka představuje zálohy spojené s platební bránou
ComeGate 30 tis. Kč (2020: 30 tis. Kč), zálohy spojené s projektem Patron 1 011 tis. Kč (2020: 965 tis. Kč) a ostatní
provozní zálohy 0 tis. Kč (2020: 1 tis. Kč).

ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

2021

POČET ZAMĚSTNANCŮ

MZDOVÉ NÁKLADY

NÁKLADY NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ
A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NÁKLADY

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 91 tis. Kč (2020: 267 tis. Kč) a představují závazky spojené s projektem
Patron dětí 0 tis. Kč (2020: 230 tis. Kč) a ostatní služby spojené s provozem nadace 91 tis. Kč (2020: 37 tis. Kč). Nadace
neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Zaměstnanci (PP)

1

485

164

2

Zaměstnanci (DPP)

4

104

--

--

c)

Dohadné účty pasivní činí 1 017 tis. Kč (2020: 972 tis. Kč). Položka představuje poskytnuté nadační příspěvky 1 011 tis. Kč
(2020: 966 tis. Kč), a ostatní služby spojené s provozem nadace 6 tis. Kč (2020: 6 tis. Kč).

CELKEM

5

589

164

2

6.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
POČET ZAMĚSTNANCŮ

MZDOVÉ NÁKLADY

NÁKLADY NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ
A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NÁKLADY

K 31. prosinci 2021 činil zůstatek na bankovních účtech 7 934 tis. Kč (2020: 9 989 tis. Kč) a zůstatek v hotovosti 1 tis. Kč
(2020: 5 tis. Kč).

2020

7.

Vedoucí pracovníci

1

485

134

2

Zaměstnanci

5

81

--

--

CELKEM

6

566

134

2

VLASTNÍ ZDROJE
FONDY

ZISK ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ

NEROZDĚLENÝ
ZISK MIN. LET

CELKEM

510

9 395

--

27

9 932

Nadace neposkytla v roce 2021 ani 2020 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani dozorčí rady.

Přijaté peněžní dary a úroky

--

65 384

--

--

65 384

9.

Převod zisku minulého úč. období

--

--

--

--

--

Poskytnuté peněžní příspěvky

--

- 66 086

--

--

- 66 086

Přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů

--

- 1 415

--

--

- 1 415

Výsledek hospodaření roku 2021

--

--

--

--

--

510

7 278

--

27

7 815

Zůstatek k 1. 1. 2021

ZŮSTATEK K 31. 12. 2021

REGISTROVANÉ
NADAČNÍ JMĚNÍ

ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 18 tis. Kč (2020: 18 tis. Kč), ze kterých 12 tis. Kč (2020: 12 tis. Kč)
představují závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč (2020: 6 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová
daň z příjmů zaměstnanců činí 4 tis. Kč (2020: 6 tis. Kč) a srážková daň z příjmů zaměstnanců činí 0 tis. Kč (2020: 0 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

REGISTROVANÉ
NADAČNÍ JMĚNÍ

FONDY

ZISK ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ

NEROZDĚLENÝ
ZISK MIN. LET

CELKEM

510

6 399

--

27

6 936

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.

Přijaté peněžní dary a úroky

--

64 597

--

--

64 597

12.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Poskytnuté peněžní příspěvky

--

- 60 447

--

--

- 60 447

a)

Náklady Nadace

Přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů

--

- 1 154

--

--

- 1 154

510

9 395

--

27

9 932

Zůstatek k 1. 1. 2020

ZŮSTATEK K 31. 12. 2020

Celkové náklady na hlavní činnost Nadace k 31. prosinci 2021 činily 1 101 tis. Kč (2020: 1 029 tis. Kč), náklady na
projektovou činnost činily 315 tis. Kč (2020: 126 tis. Kč).
b)

Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace

Celkové roční náklady související se správou Nadace představují 1 101 tis. Kč. Tyto náklady nesmí převýšit
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20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku. Toto pravidlo bylo Nadací
Sirius v roce 2021 i v roce 2020 dodrženo.
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 1 415 tis. Kč (2020: 1 154 tis. Kč), připsané úroky ve výši 1 tis. Kč (2020: 1 tis. Kč).
d)

Výsledek hospodaření

ONZ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

UHRAZENO
V R. 2021

Podpora těhotných žen na cestě k mateřství

86

Pomáháme dětem

14 000

To nejdůležitější je neviditelné

57

O rodičích a dětech

130

Patron dětí, z.ú.
Poradna VIGVAM, z.ú.

Výsledek hospodaření Nadace z hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 2021 činí 0 tis. Kč (2020: 0 tis. Kč z hospodářské činnosti,
0 tis. Kč z hlavní činnosti).

SEMIRAMIS, z.ú.

13.

Společnost pro mukopolysacharidosu

Metodické centrum Center provázení 2018–2020

1 400

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

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

1 100

PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

K 31. prosinci 2021 Nadace poskytla 21 finančních nadačních příspěvků v celkové výši 40 406 tis. Kč (2020: 40 378 Kč).

NÁZEV PROJEKTU

UHRAZENO
V R. 2021

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

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

- 135

Amalthea, z. s.

Bezpečný kontakt dítěte v NRP
s biologickou rodinou

250

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Běžná činnost střediska NRP

1 826

Amalthea, z. s.

Bezpečný kontakt dítěte v NRP
s biologickou rodinou – vratka

- 326

Dětství bez násilí

200

Právo na bezpečný domov

600

162

Kompetenční model doprovázení

145

Implementace adiktologického screeningu
pro těhotné ženy do gynekologické praxe
a implementace adiktologického screeningu dětí do
pediatrické praxe

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

800

Podpora návštěvnosti výstavy Lidé odvedle

36

Bezpečné místo

1 100

Pěstounská péče příbuzných

400

Aby dětství nebolelo

575

Dům Tří přání, z.ú.

Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené
závažně ohrožujícím zacházením v důsledku
dlouhodobého rodičovského konfliktu

700

FILM SERVIS Karlovy Vary, a. s.

Podpora dokumentární tvorby (sekce Lidé odvedle)

2 600

Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius

14 700

ORGANIZACE

ACORUS, z. s.
Alter Ego
Centrum podpory, o. p. s.
Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace
Dětské krizové centrum, z.ú.

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.

38

NÁZEV PROJEKTU

ORGANIZACE

SPONDEA, z.ú.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

CELKEM

40 406

Přijaté dary peněžní (v celých tis. Kč)
DÁRCE

Šmejc Jiří

PENĚŽNÍ DAR

41 950

Median

130

Drobní dárci

53

CELKEM

42 133

14.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

V roce 2017 Nadace otevřela veřejnou sbírku na dobu neurčitou pod sp. zn.S-MHMP/836092/2017 na podporu potřeb dětí do
18 let věku, a to prostřednictvím dárcovského portálu www.patrondeti.cz, kde jsou uvedeny příběhy jednotlivých dětí. Podpora
je poskytována v oblasti sportovních a vzdělávacích pomůcek, zájmových a vzdělávacích aktivit, zdravotní pomoci a pomoci
rodinám s dětmi v nouzi. Sbírka je otevřena na dobu neurčitou.
V roce 2021 byly přijaty do veřejné sbírky dary v hodnotě 23 229 tis. Kč (2020: 25 077 tis. Kč) a z veřejné sbírky byly poskytnuty
nadační příspěvky ve formě služeb a majetku v hodnotě 25 680 tis. Kč (2020: 20 311 tis. Kč). Připsané úroky v roce 2021 do veřejné
sbírky byly ve výši 22 tis. Kč (2020: 20 tis. Kč). Vratky NP činily 570 tis. Kč (2020: 239 tis. Kč).

15.

ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

16.

DOPADY VÁLEČNÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ A NÁSLEDNÝCH SANKČNÍCH OPATŘENÍ NA NADACI

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

17.

VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní
závěrku k 31. prosinci 2021.
Datum:

Jiří Šmejc
Předseda správní rady

40

Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
www.sirius.cz

www.nadacesirius.cz

