
PP / NADACE SIRIUS / Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019



2 / NADACE SIRIUS / Výroční zpráva 2019

OBSAH

1. Úvodní slovo 3

2. Základní principy 5

3. Základní údaje 7

4. Činnost 8

4.1. Grantová řízení Nadace Sirius 8

4.1.1.  Přehled vyhlášených grantových řízení Nadace Sirius od jejího založení

4.1.2.  Podpořené projekty posledního, IX. grantového řízení

4.1.3.  Aktuální X. grantová výzva Nadace Sirius

4.1.4.  Podpořené projekty dokončené v roce 2019

4.1.5.  Přímé granty

4.2. Podpora vlastních projektů 23

4.2.1.  Projekt Patron dětí pod hlavičkou Nadace Sirius

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

4.2.3.  Centrum podpory, o.p.s.

4.2.4.  Analýza pěstounské péče s Asociací Dítě a Rodina

5.  Finanční část 28



2 / NADACE SIRIUS / Výroční zpráva 2019 3 / NADACE SIRIUS / Výroční zpráva 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,  
milí přátelé,

teď, když sedám k psacímu stolu  

a chystám se sepsat toto krátké ohléd-

nutí za minulým rokem v Nadaci Sirius, 

máme na kalendáři datum 3. června 

2020. Prošli jsme si první (a jak upřímně 

doufám zároveň poslední) vlnou korona-

virové epidemie a bezprecedentní zkuše-

ností, kdy se naše planeta – obrazně ře-

čeno – na čtvrt roku zastavila v pohybu. 

Celkový soupis ztrát, ať už těch lidských, 

celospolečenských nebo ekonomických, 

budeme dávat dohromady ještě mnoho 

měsíců. Už teď je však víceméně jasné, 

že tyto ztráty budou enormní, a to, jak se 

s nimi vyrovnáme, bude záležet na zod-

povědnosti a solidaritě každého z nás. 

Z tohoto zpětného pohledu se rok 2019 

zdá být téměř idylický. Charakteristi-

ka znějící: „Pracovali jsme a snažili se 

pomáhat jako obvykle“, by za normálních 

okolností mohla znít až příliš všedně, ale 

právě v této těžké době působí jinak: 

jako uklidňující sdělení, které v sobě nese 

spolehlivost, pevný řád i letitou tradici 

– tedy hodnoty, které náš svět dočasně 

ztratil.

Jak tedy toto „jako obvykle“ v naší  

nadaci vypadalo? 

Zrealizovali jsme v pořadí už IX. gran-

tové řízení na téma: „Včasná podpora 

a pomoc ohroženým těhotným ženám 

s cílem vytvoření vhodných podmínek 

pro optimální vývoj jejich dětí“. Mezi tři 

vítězné projekty jsme nakonec rozdělili 

více než dva a půl milionu korun.

V oblasti náhradní rodinné péče jsme 

úspěšně ukončili projekty spolupráce 

s organizacemi Středisko náhradní 

rodinné péče a s organizací Amalthea. 

Do těchto projektů jsme celkově nain-

vestovali více než 22,5 milionů korun a 

nejlepším důkazem toho, že je opravdu 

považujeme za prospěšné a vydařené, je 

podle mého názoru fakt, že na spoluprá-

ci s oběma institucemi jsme okamžitě 

navázali dalšími projekty. Ty jsme se 

rozhodli podpořit celkovou částkou pře-

vyšující 15 milionů korun formou přímých 

grantů.

Velice aktivní jsme byli rovněž v oblasti 

primární prevence, kde už dlouhá léta 

hledáme způsoby, jak eliminovat, oddálit 

nebo alespoň zmírnit dopady rodin-

ných problémů na život a zdravý vývoj 

dítěte. Náš tým, který se této problema-

tice věnuje, dál pracoval na vytvoření 

statistických modelů, které by umožnily 

predikovat rizika pro děti v problema-
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tických rodinách, pokračoval v práci 

v rámci odborných seminářů a sympozií 

a zvláštní pozornost věnoval podchy-

cení a studiu syndromu CAN, kterým se 

označuje problematika týraného, zneuží-

vaného a zanedbávaného dítěte.

Z dalších aktivit Nadace Sirius bych se 

rád zmínil o našem partnerství s Mezi-

národním filmovým festivalem Karlovy 

Vary, kde jsme se stali už tradičním 

partnerem sekce Lidé odvedle věnované 

filmům s tematikou zdravotního posti-

žení. Na loňském 54. ročníku festivalu 

se v rámci této sekce představilo sedm 

filmů, které vzbudily značný divácký 

zájem. 

Radost nám dělal také projekt přímé 

pomoci Patron dětí. Potřebným rodinám 

s dětmi dokázal v loňském roce rozdělit 

bezmála 14,5 milionů korun. Ukazuje se, 

že koncept pomoci konkrétnímu dítěti 

s konkrétním příběhem v komunitě 

dárců velmi dobře rezonuje, což mě 

naplňuje nadějí i pro současné „korona-

virové“ období, kdy bude jakákoli pomoc 

vítaná víc než kdy předtím.

Vážení přátelé, na závěr mi ještě jako 

obvykle dovolte poděkovat všem 

zaměstnancům nadace, jejím spolu-

pracovníkům, partnerům i dárcům. 

Jsem přesvědčen, že právě tato velká 

rodina lidí je tím hlavním důvodem, proč 

Nadace Sirius dokáže už jedenáct let tak 

efektivně rozvíjet své aktivity a přinášet 

potřebnou pomoc.

Pevně věřím, že se to v nelehkém roce 

2020 znovu potvrdí...   

Přeji vám vše dobré,

Jiří Šmejc 

předseda správní rady
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Nadace Sirius je pojmenována po nejjasnější hvězdě oblohy  

ze souhvězdí Velkého psa, vydávající intenzivní bílomodrou záři. 

Slovo Sirius pochází z řeckého slova serios a znamená blikající. 

Podobně jako hvězda Sirius chce i Nadace Sirius být blikajícím,  

nepřehlédnutelným bodem na poli pomoci a ochrany  

ohrožených dětí.

Posláním Nadace Sirius je všestranně přispívat ke zlepšování  

kvality života dětí.  Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu  

ohroženým dětem, jejichž práva, definovaná v Úmluvě o právech 

dítěte, jsou ohrožena.

Motto Nadace Sirius:
Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí
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Základním principy práce Nadace Sirius

1. Charita není PR
Primárním cílem charitativní činnosti 

Nadace Sirius je snaha pomoci, nikoliv 

záměr získat za dobročinné jednání 

jakoukoliv kompenzaci, například v po-

době propagace nebo pozitivního PR.  

Ve skutečné charitě musí jít vždy o vnitř-

ní potřebu, ne o snahu zviditelnit sebe 

samotné. Výjimkou jsou situace, kdy je 

cílem motivovat další dárce, avšak i zde 

musí být zachováno pravidlo, že nejde  

o popularizaci k vlastnímu prospěchu.

2. Důsledné projektové řízení
Veškeré realizované aktivity Nadace 

Sirius se řídí principy projektového řízení.  

Jsou zpracovávány finanční plány  

a detailní harmonogramy aktivit, dochází 

k jejich pravidelnému sledování a vyhod-

nocování a jsou jasně definované cíle  

a výstupy jednotlivých aktivit. Rovněž  

se průběžně vyhodnocují rizika a sleduje 

se efektivní nakládání s finančními  

i lidskými zdroji.

3. Dary se nepoužívají na úhradu  
nákladů nadace, všechny směřují  
do jednotlivých projektů
Případné dary, poskytnuté Nadaci 

Sirius třetími osobami, jsou v plné výši 

přerozdělovány mezi realizátory projektů 

v rámci grantových řízení nebo v rámci 

udělení přímých grantů. Provozní nákla-

dy samotné nadace jsou hrazeny vždy  

a zásadně pouze z příspěvků zaklada-

telů, dary třetích osob jsou v plné výši 

využity k podpoře realizace projektů.

4. Zaměření na projekty  
se systémovým významem
Nadace Sirius se zaměřuje na problé-

my celospolečenského rozsahu. Svou 

činností se snaží napomáhat k hledání 

systémových a koncepčních řešení těchto 

problémů.

5. Primární působení na rozum, nikoliv 
na cit
Nadace Sirius při oslovování dárců  

a podporovatelů nikdy nevyužívá emoční 

argumentaci. Celé působení nadace je 

založeno na racionálních argumentech  

a věcném přesvědčování veřejnosti  

o hodnotách, které nadace podporuje.

6. Transparentnost
Nadace Sirius informuje o své činnosti 

pravdivě a pravidelně. Ve vztahu k jiným 

organizacím jedná vždy čestně  

a transparentně.
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Založení: 26. 3. 2008, Smlouva o zřízení Nadace Sirius

Zakladatelé: Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč

Registrace: 20. 6. 2008, nadační rejstřík vedený  

 Městským soudem v Praze oddíl N,  

 vložka 693

IČ: 284 18 808

Bankovní spojení: PPF Banka, Evropská 2690/17,  

 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 2009700002/6000

Sídlo: Všehrdova 560/2, Malá Strana,  

 118 00 Praha 1, Česká republika

E-mail: info@nadacesirius.cz

Telefon: +420 702 026 600

Web: www.nadacesirius.cz

ORGÁNY NADACE SIRIUS K 31. PROSINCI 2019
SPRÁVNÍ RADA
Jiří Šmejc, předseda

Marcel Dostal, místopředseda

Pavel Zuna, člen

Pavel Charamza, člen

Vladimír Uhde, člen

DOZORČÍ RADA
Tomáš Kočka, předseda 

Radka Šmejcová, místopředsedkyně

Michal Krnoš, člen

ŘEDITEL NADACE
Dana Lipová

ODBORNÁ RADA
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.

JUDr. Šárka Špecianová

PhDr. Jaroslav Šturma

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
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4. ČINNOST

4.1. GRANTOVÁ ŘÍZENÍ NADACE SIRIUS

4.1.1. PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH GRANTOVÝCH ŘÍZENÍ NADACE SIRIUS OD JEJÍHO ZALOŽENÍ

Rok Oblast Počet projektů Výše grantu (v tis. Kč)

2008 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 4 15 993 
 na zdravotní postižení dítěte V.
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

2018 Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na  dítě v průběhu rozvodu 
 a bezprostředně po rozvodu X. v běhu

CELKEM   34 70 026

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně gran-

tová řízení zaměřená na řešení problema-

tiky ohrožených dětí. Témata výběrového 

řízení jsou vybírána na základě odborné 

analýzy, která vytipovává oblasti vyžadu-

jící grantovou podporu. Cílem udělených 

grantů je hledat systémová řešení problé-

mů, doplnit či změnit zavedené postupy  

a metodiky a šířit příklady dobré praxe.

Grantové řízení je založeno na principech:
• transparentnosti,

• důrazu na prevenci a efektivní řešení,

• podpory osvědčených postupů,

• aktivní role dárce.

Proces grantového řízení probíhá ve dvou 

kolech na základě odborného posouzení 

grantovou komisí. Řídí se dokumenty 

nadace tj.  Statutem Nadace Sirius  

a Grantovými pravidly.

*OSPOD = orgán sociálněprávní ochrany dětí
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4.1.2. PODPOŘENÉ PROJEKTY IX. GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ

Nadace Sirius vyhlásila dne 5. 11. 2018 

IX. grantovou výzvu Včasná podpora 
a pomoc ohroženým těhotným  
ženám s cílem vytvořit pro těhotné 

ženy vhodné podmínky pro optimál-

ní vývoj jejich dětí. Grantové řízení 

vycházelo z potřeby pomoci těhot-

ným ženám, které se obtížně orientují 

v nové životní situaci. 

Cílem grantového řízení bylo:

• včasná detekce  a pomoc  

 ohroženým ženám s cílem  

 vytvoření vhodných podmínek  

 pro optimální vývoj jejich dětí,

• nalezení a pilotní ověření nových  

 forem včasného záchytu  

 a pomoci ohroženým těhotným  

 ženám, včetně vyhodnocení  

 úspěšnosti těchto metod.

V rámci tohoto grantového řízení 

byly podpořeny  tři projekty, mezi 

které byla rozdělena částka 

2 504 480 Kč. Projekty budou  

realizovány v období 2019 – 2020.

Přehled podpořených projektů  
IX. grantového řízení:

Název projektu: Azylový dům pro těhotné  
 ženy v tísni v Hamrech  
 u Hlinska
Organizace:  Obecně prospěšná  
 společnost Dlaň života
Realizace:  1. 7. 2019 – 30. 6. 2020
Částka:  810 000 Kč

Cílem projektu je částečné financování provozu 

azylového domu, který se zaměřuje na  

podporu a pomoc těhotným ženám.  

Očekává se podpora cca 10 těhotných žen  

a matek s malými dětmi. Výstupem projektu 

bude dokument Specifika práce s klientkami  

v azylovém domě.

www.dlanzivota.cz
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Název projektu: Podpora matek a jejich  
 dětí
Organizace: KAPPA-HELP, z. s.
Realizace: 1. 7. 2019 – 30. 4. 2020

Částka: 173 280 Kč

Cílem projektu je včasná podpora a po-

moc ohroženým těhotným ženám. Nová 

služba organizace zahrnuje sociálně-právní 

poradenství, psychologickou a terapeutickou 

pomoc, zprostředkování pomoci v oblasti 

bydlení a zprostředkování případné léčby. 

Pomoc bude poskytnuta cca 10 těhotným 

ženám. Výstupem projektu bude Manuál 

mezioborové spolupráce.

www.kappa-help.cz

Název projektu: Podpora těhotných žen  
 na cestě k mateřství
Organizace: ONŽ – pomoc  
 a poradenství pro ženy  
 a dívky, z.s.
Realizace: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020

Částka: 1 521 200 Kč

Cílem projektu je propagace pomoci a přímá 

podpora ohrožených těhotných žen. Podpo-

ra probíhá v 5 poradnách organizace v Praze, 

Plzni, Frýdku Místku, Olomouci a Rožnově 

pod Radhoštěm a zahrnuje materiální  

a psychologickou pomoc. Organizace pomá-

há těhotným ženám se zorientovat v nové 

situaci, poskytuje podporu při řešení vzta-

hových potíží, nabízí poradenství, posilující 

rodičovské kompetence, a v neposlední řadě 

pomoc při navázání na další služby. V rámci 

projektu bude poskytnuta pomoc a podpora 

cca 160 těhotným ženám, budou vytvořeny 

propagační materiály a navázána spolupráce 

s místy možné detekce.

www.poradnaprozeny.eu
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Nadace Sirius vyhlásila dne 9. 9. 2019 X. grantovou výzvu Prevence 
rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu roz-
vodu a bezprostředně po rozvodu. Česká republika patří k zemím  

s vysokou mírou rozvodovosti. V ČR se rozvádí téměř každé druhé 

manželství. Rozvod i rozchod rodičů významně zasahuje do života 

rodiny a představuje vysokou míru ohrožení dětí. Ukončení manžel-

ského či partnerského vztahu je často složitým etickým, právním  

a psychologickým problémem.  Dotýká se nejen života partnerů  

a jejich majetkových poměrů, ale především dětí. 

Cílovou skupinou podpory jsou:

• Děti 0-18 let v období průběhu rozvodu/rozchodu  

 a bezprostředně po rozvodu/rozchodu

• Rodiče dětí ve věku 0-18 let ohrožené rozvodem/rozchodem,  

 v období průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně  

 po rozvodu/rozchodu

• Odborníci působící v dané problematice (např. pracovníci  

 OSPOD, kolizní opatrovníci, soudci, soudní znalci, mediátoři,  

 terapeuti, pracovníci ve školství)

4.1.3 AKTUÁLNÍ X. GRANTOVÁ VÝZVA NADACE SIRIUS

Cílem grantového řízení je:

• prevence rozpadu rodiny ohrožené rozvodem/rozchodem,

• podpora dětí v průběhu rozvodu/rozchodu  

 a bezprostředně po rozvodu/rozchodu,

• podpora rodičů v průběhu rozvodu/rozchodu  

 a bezprostředně po rozvodu/rozchodu,

• podpora odborníků v rámci interdisciplinárního týmu  

 řešícího rozvod/rozchod,

• podpora systematických a podpůrných opatření  

 v procesním řízení, která mají pozitivní dopad na děti,  

 rodiče a odborníky v interdisciplinárním týmu v průběhu  

 rozvodu/rozchodu.

Uzávěrka žádostí 1. kola grantového řízení byla 21. 10. 2019, 

přihlásilo se celkem 52 žádostí, z toho 7 žádostí nesplnilo 

formální a obsahové podmínky řízení a nebylo postoupeno 

k hodnocení grantovou komisí. Výsledky 1. kola grantového 

řízení byly vyhlášeny 20. 12. 2019, ze 45 žádostí 1. kola bylo 

postoupeno do 2. kola 15 žádostí.
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Název projektu: Centrum provázení – poradenství,  
 podpora a pomoc dětem a rodinám  
 od okamžiku sdělení nepříznivé  
 diagnózy dítěte

Organizace: Společnost pro mukopolysacharidosu

Realizace projektu:  30. 6. 2014 – 31. 1. 2019

Částka dle smlouvy:  7 674 870 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  3 361 Kč

Cílem projektu bylo zajistit komplexní podporu a provázení rodin 

dětí se závažným zdravotním postižením od počátku sdělení  

diagnózy a v prvních fázích vyrovnávání se rodiny s onemoc-

něním, a to přímo v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze. Při Klinice dětského a dorostového lékařství bylo zřízeno 

speciální pracoviště Centrum provázení, které od ledna 2015 

začalo poskytovat péči rodinám těžce nemocných pacientů. 

V průběhu projektu byla poskytnuta péče celkem 622 rodinám 

dětských pacientů. Proběhlo 7 odborných seminářů, Centrum 

provázení bylo představeno na 20 odborných konferencích.  

Byly vydány 2 publikace: „Jaké to je?...slyšet o nemoci svého 

dítěte“ a „Co je dobré vědět!“.

www.centrumprovazeni.cz 

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

Organizace:  Fakultní nemocnice Hradec Králové

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

Částka dle smlouvy:  2 975 680 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:   49 805 Kč

Centrum provázení je nová služba v českém zdravotnictví, která 

nabízí podporu rodinám dětských pacientů při jejich léčení. Jde o 

děti se závažným onemocněním, s těžkým zdravotním postiže-

ním, narozené předčasně, narozené s nízkou či extrémně nízkou 

porodní hmotností. 

Centrum poskytuje komplexní podporu a péči rodičům přímo 

v prostorách nemocnice. První Centrum provázení vzniklo ve 

Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v rámci grantové výzvy 

Nadace Sirius v roce 2013. Udělený přímý grant umožnil ote-

vření Centra provázení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

V průběhu realizace projektu byla poskytnuta péče celkem 324 

rodinám dětských pacientů.

www.centrumprovazeni.cz

4.1.4 PODPOŘENÉ PROJEKTY DOKONČENÉ V ROCE 2019
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Název projektu: Znalost podporuje kvalitu

Organizace: Rozum a Cit, z. s.

Realizace projektu:  1. 9. 2017 – 30. 4. 2019

Částka dle smlouvy:  350 394 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  19 787 Kč

Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit systém spolupráce 

organizace s pěstounskými rodinami v rámci procesu doprováze-

ní. Organizace s ohledem na potřeby pěstounských rodin a díky 

mezioborové spolupráci vytvořila funkční model spolupráce mezi 

jednotlivými složkami odborné pomoci s ohledem na individuální 

přístup k dětem a rodině. Výsledkem projektu je sestavení dvou 

mezioborových skupin v Říčanech a ve Vlašimi, do kterých se 

zapojilo celkem 24 osob z 12 institucí a neziskových organizací. 

Proběhla 4 kazuistická setkání v každém regionu a celkem se 

projednalo 8 kazuistik rodin s dětmi. Byla vypracována Metodika 

nastavení mezioborové spolupráce odborníků dle potřeb oblasti 

náhradní rodinné péče.

www.rozumacit.cz

Název projektu:  Kompetenční model pracovníka

Organizace:  Rozum a Cit, z. s.

Realizace:  1. 9. 2017 – 30. 4. 2019

Částka dle smlouvy:  492 579 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:   345 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního nástroje řízení kvality 

práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče 

a jeho následné přijetí v organizacích zabývajících se doprová-

zením pěstounů. Výsledkem projektu je Kompetenční model 

pracovníka doprovázení, definující devět klíčových kompetencí 

doprovázejícího pracovníka. Zároveň vznikl specializovaný  

vzdělávací program pro začínající pracovníky doprovázení.  

Byla vypracována metodika Kompetenční model pracovníka 

doprovázení pěstounských rodin.

www.rozumacit.cz
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Název projektu: Mám na to

Organizace: Letní dům, z. ú.

Realizace projektu:  1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

Částka dle smlouvy:  3 317 762 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  25 171 Kč

Cílem projektu bylo ověřit efektivní a funkční způsob prevence 

selhávání mladistvých z dětských domovů při vstupu do samo-

statného života. Pomoci dětem zpracovat téma vlastní identity, 

ztrát, vztahů v rodině a attachmentu. 

Během projektu byla poskytnuta přímá podpora celkem 52 dě-

tem z dětských domovů formou sociálně-terapeutických pobytů 

(31 pobytů), individuální a terapeutické práce. Pro individuální 

práci byl vytvořen nový metodický nástroj – sada karet „Všechno 

to jsem já“ s návodnými otázkami a tématy směřujícími k se-

bepoznání a seberozvoji. Organizace uspořádala čtyři odborné 

semináře, na kterých byly karty a jejich využití při terapeutické 

práci představeny. Seminářů se zúčastnilo celkem 57 sociálních 

pracovníků a terapeutů z řad odborné veřejnosti. 

Pro vyhodnocení dopadu přímé podpory byl využit Dotazník 

sebepojetí dětí a adolescentů, snímaný v prvních a posledních 

měsících projektu.

V rámci projektu bylo realizováno šetření mezi vychovateli v dět-

ských domovech Klánovice, Korkyně a Písek, na základě kterého 

byly vypracovány a akreditovány v rámci MŠMT dva vzdělávací 

programy: „Ohrožené dítě a vztahy“ a „Podpora zdravého sebe-

pojetí dítěte“. Ve vybraných dětských domovech pak proběhly 

2denní vzdělávací semináře, kterých se zúčastnilo 19 vychovatelů.

www.letnidum.cz 

Název projektu:  Centrum podpory náhradní rodinné  
 péče II.
Organizace:  Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Realizace projektu:  1. 9. 2015 – 31. 3. 2019

Částka dle smlouvy:  18 078 965 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:   664 842 Kč

Projekt úzce navazoval na předchozí projekt Centrum podpory 

náhradní rodinné péče I., ukončený v roce 2015. Orientoval se na 

podporu osvojitelských rodin a náhradní rodinnou péči pro děti 

se zdravotním postižením. Proběhly výzkumy na téma osvojení 

a náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR, 

Anglii, Dánsku a Rakousku. Uskutečnilo se setkání zástupců 

Orgánů sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací, 

poskytujících služby v náhradní rodinné péči ve 13 krajích. 

Ve druhé etapě projektu byly zpracovány závěry z výzkumů, byl 

vytvořen Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním zne-

výhodněním a Model osvojování, dále vznikla Metodika Adopčního 
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centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou. Zároveň pro-

běhla tři třídenní školení vybraných metodik dobré praxe.

Uskutečnily se celkem tři celostátní konference, kde byly prů-

běžně představeny výstupy a závěry výzkumů na téma náhradní 

rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním a osvojení 

v Dánsku, Anglii, Rakousku a v České republice a také výstupy 

a závěry ze setkání pracovníků státních institucí a neziskových 

organizací, které proběhly ve 13 krajích.

www.nahradnirodina.cz

Název projektu: Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči  
 s jejich rodiči

Organizace: Amalthea z.s.

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

Částka dle smlouvy:  5 764 600 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  611 352 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření kritérií pro rozhodování, zda  

a jakou formou má být dítě v náhradní rodinné péči v kontaktu se 

svými vlastními rodiči, a kdy je vhodné uvažovat o jeho návratu 

zpět do původní rodiny. Kritéria byla vytvořena ve spolupráci 

s  orgány sociálně-právní ochrany, odborníky na sociálně-právní 

ochranu dětí, mladým člověkem, který vyrostl v náhradní rodinné 

péči a organizací Latus pro rodinu o. p. s.

Navržená kritéria byla ověřena v praxi v rámci Pardubického  

a Plzeňského kraje. Výsledky byly zpracovány do publikace  

a uskutečnilo se 5 seminářů pro pracovníky OSPOD a doprová-

zející organizace v jednotlivých krajích, kde byla publikace spolu 

s formulářem představena.

www.amalthea.cz, www.kontaktdetivnrp.cz

Název projektu: Rozvoj interdisciplinární spolupráce  
 v zájmu dětí v rámci krajů ČR

Organizace: COCHEM.CZ, z. s.

Realizace projektu:  1. 5. 2019 – 28. 2. 2019

Částka dle smlouvy:  354 608 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  0

Cílem projektu bylo podpořit šíření nových postupů – cochemské 

praxe v opatrovnickém řízení. Cochemský model představuje 

interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, které se 

zúčastňují rozvodového řízené. Cílem cochemské praxe je dovést 

rodiče cestou společné dohody k řešení, které rodiče společně 

sestaví, akceptují a dodržují. Model vyžaduje změnu přístupu 

všech zúčastněných stran, především zlepšení komunikace  

a vzájemné spolupráce.

www.cochem.cz
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Název projektu:  Jak obstát v životě
Organizace:  Centrum pro náhradní rodinnou  
 péči, o. p. s.

Realizace projektu:  1. 4. 2016 – 31. 12. 2019

Částka dle smlouvy:  722 350 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:   30 161  Kč

Cílem projektu bylo vytvoření koncepce víceletého progra-

mu doprovázení dětí v náhradní rodinné péči v období od 

dospívání do dospělosti. Program byl zaměřen na posílení 

sociálních kompetencí a schopnosti vytvářet stabilní  

a plnohodnotné vztahy. Doprovázení probíhalo formou 

konzultací a skupinových setkání, byla vytvořena a ověřena 

metodika doprovázení pro děti opouštějící náhradní  

rodinnou péči.

www.cpnrp.cz

Název projektu: To nejdůležitější je neviditelné I.

Organizace: Poradna Vigvam, z. ú.

Realizace projektu:  1. 7. 2017 – 31. 12. 2019

Částka dle smlouvy:  258 900 Kč

Nevyčerpaná částka z nadačního příspěvku:  11 900 Kč

Cílem projektu bylo pomoci dítěti se vyrovnat se ztrátou kamaráda 

a zamezit jeho vyloučení ze sociální skupiny. V rámci projektu bylo 

natočeno video, které pomáhá pedagogům téma ztráty správně 

uchopit a dítěti tím pomoci ho zpracovat. K videu byla vypracována 

metodika práce s videem, jejich využití bylo pilotně ověřeno.

www.poradna-vigvam.cz
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Název projektu:  Náborová kampaň nových  
 pěstounů a osvětová  
 kampaň za omezení  
 umísťování dětí do ústavů

Organizace:  Dobrý start – Z rodiny  
 doletí dál, z.s.

Realizace projektu:  1. 6. 2018 – 31. 12. 2019

Částka dle smlouvy:  3 370 000 Kč

Vrácená část grantu:  1 602 522 Kč

Předmětem projektu byla příprava, produkce  

a realizace veřejné kampaně na získávání nových 

pěstounů, propagace a osvěta myšlenky omezení 

umísťování dětí do tří let věku do ústavů. V roce 

2018 došlo k sestavení realizačního týmu, nastavení 

komunikace a byl zpracován dokument ke strategii 

kampaně. 

Na základě zjištěných smluvních porušení ze strany 

organizace Dobrý start – Z rodiny doletí dál, z.s., 

dospěla Nadace Sirius k závěru, že dosažení cílů 

projektu není reálné. Proto byl projekt po vzájemné 

dohodě v březnu 2019 ukončen.

www.dobrystart.cz

4.1.5. PŘÍMÉ GRANTY

Vedle projektů, vybraných v grantových řízeních, podporuje Nadace Sirius 

formou přímých grantů další projekty, které reagují na aktuální potřeby  

v oblasti péče o ohrožené děti, podporují inovační návrhy a umožňují  

spolupráci a sdílení dobré praxe mezi neziskovými organizacemi.   

V roce 2019 podpořila Nadace Sirius celkem 5 nových projektů.

Název projektu: Realizace aktivit přispívajících k rozvoji systému  
 náhradní rodinné péče IV.

Organizace:   Asociace Dítě a rodina

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

Částka dle smlouvy:  1 200 000 Kč

Asociace Dítě a Rodina je sdružení neziskových organizací působících  

v celé České republice v oblasti péče o ohrožené děti. Společným cílem je, 

aby každé dítě, zejména předškolního věku, mohlo vyrůstat v rodinném 

prostředí. K dalším cílům patří prosazování zlepšení systému péče o ohro-

žené děti, sjednocení oblasti pod jedno kompetentní ministerstvo, zvýšení 

kvality poskytovaných služeb a především podpora a rozvoj všech forem 

náhradní rodinné péče.

www.ditearodina.cz
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Název projektu:  Bezpečný kontakt dítěte v náhradní  
 rodinné péči s biologickými rodiči

Organizace:  Amalthea z.s.

Realizace:  1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Částka dle smlouvy:  5 150 220 Kč

V rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v náhradní rodinné 

péči s biologickými rodiči se budou šířit 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 ná-

hradní rodinné péči s jejich rodinou s důrazem k individuálním 

potřebám a zájmům každého dítěte. Cílem projektu je, aby 

kontakt byl nastaven pro dítě bezpečně a smysluplně. Dále se 

zvýší kompetence pracovníků Orgánů sociálně právní ochrany 

dětí, neziskových organizací a krajských úřadů při rozhodování 

o způsobu kontaktu dětí v náhradní rodinné péči s biologickou 

rodinou.

www.amalthea.cz

Název projektu:  Centrum podpory náhradní rodinné  
 péče III.

Organizace:  Středisko náhradní rodinné péče, spolek

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

Částka dle smlouvy:  10 000 000 Kč

Projekt úzce navazuje na předchozí projekt Centrum podpo-

ry 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 je tedy třeba jim a osvojitelům 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
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Název projektu:  Pěstounská péče příbuzných

Organizace:  Centrum psychologické pomoci, p.o.

Realizace:  1. 9. 2019 – 28. 2. 2023

Částka dle smlouvy:  1 676 800 Kč

Tento projekt reaguje na aktuální situaci v oblasti příbuzenské 

péče. V současné době se jedná o nejrozšířenější typ dlouhodo-

bé 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 jaká je klasická 

pěstounská péče. Záměrem projektu je zjistit jaký druh pomoci 

a jaké způsoby práce reflektují potřeby příbuzných v jejich nové 

roli náhradního rodiče a následně navrhnout konkrétní metody 

práce pro tuto skupinu pěstounů.

www.cepp.cz

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

Organizace:  Fakultní nemocnice Brno

Realizace projektu:  1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Částka dle smlouvy:  2 975 680 Kč

Centrum provázení je nová služba v českém zdravotnictví,   

která nabízí podporu rodinám dětských pacientů při jejich  

léčení. Jde o děti se závažným onemocněním, s těžkým zdra-

votním postižením, narozené předčasně, narozené s nízkou  

či extrémně nízkou porodní hmotností. 

Centrum poskytuje komplexní podporu a péči rodičům přímo 

v prostorách nemocnice. První Centrum provázení vzniklo ve 

Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v rámci grantové výzvy 

Nadace Sirius v roce 2013. Udělený přímý grant umožňuje  

otevřít další Centrum provázení ve Fakultní nemocnici Brno.

www.centrumprovazeni.cz
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Název projektu:  Centrum provázení – poradenství,  
 podpora a pomoc dětem a rodinám od  
 okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy  
 dítěte

Organizace:  Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Realizace projektu:  1. 2. 2019 – 31. 1. 2020

Částka dle smlouvy:  1 412 840 Kč

Centrum provázení při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

vzniklo díky grantové podpoře v rámci V. grantového řízení 

vyhlášeného Nadací Sirius v roce 2013. Jako specializované 

pracoviště při Klinice dětského a dorostového lékařství začalo 

poskytovat péči rodinám s těžce nemocnými dětmi od ledna 

2015. Udělaný přímý grant umožňuje provoz tohoto Centra 

provázení do ledna 2020.

www.centrumprovazeni.cz

Název projektu:  Metodické centrum Center provázení

Organizace:  Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.

Realizace projektu:  1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Částka dle smlouvy:  3 908 720 Kč

Společnost pro mukopolysacharidosu stála u zrodu prvního 

Centra provázení, které vzniklo při Všeobecné fakultní nemoc-

nici v Praze, a je nositelem know-how činnosti Centra prová-

zení. V tuto chvíli spolupracuje s dalšími třemi nemocnicemi 

– Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Fakultní nemocnicí 

Hradec Králové a Fakultní nemocnicí Brno. 

Cílem uděleného grantu je vytvořit Metodické centrum nově 

vzniklých Center provázení. Úkolem Metodického centra je 

zajistit:

• zpracování a implementaci vytvořené metodiky Centrům  

 provázení,

• organizaci školení,  supervize pracovníků Center provázení  

 a průběžnou metodickou podporu,

• zpracovávání statistik a dalších výzkumných podkladů o práci  

 Center provázení, které budou využity pro aktivity směřující  

 k systémovému ukotvení center v České republice.

www.centrumprovazeni.cz
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Název projektu:  Feasibility Study 1 - Zajištění  
 udržitelnosti a rozvoje specializované  
 adiktologické péče pro děti a dorost  
 v ČR

Organizace:  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Realizace:  1. 7. 2018 – 30. 4. 2020

Částka dle smlouvy:  1 298 000 Kč

Cílem projektu je příprava a ověření záměru vytvořit komplexní 

centrum pro dětské a dospívající adiktologické pacienty na 

území Prahy a návrh celostátní sítě dětských referenčních 

ambulancí na úrovni krajů. Centrum by se mělo stát vzorem 

a školícím pracovištěm pro plánovanou národní síť krajských 

specializovaných center. Bude zajišťovat průběžné vzdělá-

vání, podporu a realizaci společných výzkumných a rozvojo-

vých projektů a zajistí propojení s obdobnými organizacemi 

v zahraničí např. ve Velké Británii, Německu, USA. Projekt má 

za úkol zahájit proces definování celého spektra dětské péče 

v adiktologii a pomoci její institucionalizaci. Na jeho realizaci 

se podílí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Název projektu:  Lidé odvedle

Organizace:  Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.

Realizace projektu:  28. 6. 2019 – 6. 7. 2019

Částka dle smlouvy:  2 600 000 Kč

Cílem projektu je pobídnout veřejnost přemýšlet o životě lidí 

se zdravotním postižením.  

Sekce Lidé odvedle, která vznikla v roce 2016 při Mezinárodním 

filmovém festivalu v Karlových Varech, ukazuje přístupy  

k životu a osudy lidí se zdravotním postižením, v roce 2019 

zahrnovala všechny typy zdravotního postižení. V rámci 54. 

Mezinárodního filmového festivalu byly promítnuty tyto filmy:

• Carte blanche / Polsko 2015, 106 min.

• Neboj, daleko neuteče / USA 2017, 114 min.

• Příběh Marie / Francie 2014, 95 min.

• Mini & Liza: Záhada vánočního světla / Slovensko,  

Česko 2018, 65 min.

• Láska bez barier / Francie, Belgie 2018, 107 min.

• Okouzlení / USA 2017, 117 min.

• Hluché dny / Slovensko, Česko 2019, 81 min.

www.kviff.com
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Název projektu:  To nejdůležitější je neviditelné II.

Organizace:  Poradna Vigvam, z. ú.

Realizace projektu:  1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Částka dle smlouvy:  627 000 Kč

Cílem projektu je prevence vyloučení dítěte zasaženého ztrátou 

(smrt, ztráta kamaráda) a šikanou ze sociální skupiny. Projekt 

předpokládá otevření diskuse na téma ztráty na školách a jeho 

zapojení do preventivních aktivit pedagogických pracovní-

ků v rámci třídních hodin či hodin primární prevence. Budou 

vytvořena dvě videa doplněná metodikami práce, která budou 

spolu s výstupy předchozího projektu To nejdůležitější je  

neviditelné I. distribuována pedagogům, metodikům prevence 

a dalším pracovníkům s dětmi a dětskými skupinami  

(pracovníci OSPOD, neziskových organizací, dětských  

domovů).

www.poradna-vigvam.cz
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4.2. PODPORA VLASTNÍCH PROJEKTŮ

4.2.1. PROJEKT PATRON DĚTÍ

Nadace Sirius založila v roce 2017 crowd-

fundingový projekt Patron dětí, jehož 

cílem je pomáhat sociálně a zdravotně 

znevýhodněným dětem a jejich rodinám 

v celé České republice.  Na portále www.

patrondeti.cz jsou zveřejňovány příběhy 

dětí, které potřebují pomoc. Každý příběh 

musí mít svého patrona – garanta toho, že 

potřeba pomoci pro dítě je skutečná. Dár-

ce má možnost si vybrat konkrétní příběh 

dítěte, na který přispěje finanční částkou 

ve výši podle svého rozhodnutí. Pomoc 

dětem je poskytována přímou podporou 

potřeb či aktivit, jako jsou potřeby pro 

vzdělávání, stravování ve škole či škol-

né, zájmové činnosti, zdravotní pomoc, 

kompenzační pomůcky, různé terapie  či 

rehabilitace nehrazené ze zdravotního po-

jištění. Potřebné rodině je tedy poskytnut 

dar, nikoli finanční částka na jeho úhradu. 

V roce 2019 přijal Patron dětí finanční dary 

ve výši 14 959 769 Kč, díky kterým mohl 

poskytnout podporu 1 049 dětským příbě-

hům v celkové hodnotě 14 464 248 Kč.

www.patrondeti.cz

4.2.2. OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SIRIUS, O. P. S.

Jedním ze základních předpokladů zdravého vývoje dítěte je možnost vyrůstat ve funkční rodině, která dokáže uspokojit všechny jeho 

bio-psycho-sociální potřeby. Klíčovou oblastí primární prevence ohrožení rodiny jsou proto především aktivity zaměřené na prevenci 

sociálního selhávání a podporu fungující rodiny. V roce 2019 byly realizovány tyto projekty:

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s. byla založená v roce 2008 s cílem realizovat vlastní projekty nadace zaměřené na oblast 

primární prevence ohrožení dítěte a rodiny. Vyhledává aktuální témata a hledá řešení, která přispějí ke zlepšení systému péče o ohrože-

né děti.  I v roce 2019 pokračovala společnost v realizaci vlastních projektů:

4.2.2.1. PRIMÁRNÍ PREVENCE OHROŽENÍ RODINY
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4.2.2.1.1. Prediktivní modely ohrožení 
dítěte – Kalkulačka rizik při vývoji dítěte 
pro rodiče
Na výzkum Predikce ohrožení rodiny, 

realizovaný v minulých letech, navazuje 

zpracování získaných dat do prediktivních 

modelů ohrožení dítěte. V roce 2018 byl 

rozpracován prototyp funkční kalkulač-

ky (Kalkulačka rizik při vývoji dítěte pro 

rodiče). V roce 2019 byla vytvořena pilotní 

verze nástroje on-line kalkulačky rizik pro 

rodiče, která prošla testovacím provozem 

na pilotním vzorku rodičů. Na základě 

výsledků testování bylo rozhodnuto o za-

pracování dílčích úprav modelu v podobě 

aplikace. 

4.2.2.1.2. Sociální a preventivní práce na 
základních školách v České republice 
Školní sociální práce ve smyslu systema-

tické, dlouhodobé a partnerské práce 

s rodinou dítěte a jeho mimoškolním 

sociálním prostředím, by se mohla stát 

mimořádným přínosem při předcházení 

negativních jevů plynoucích ze situace 

v rodině. Návazně by pak pomohla při 

koordinaci spolupráce školy a dalších 

institucí v rámci podpory dítěte a jeho 

rodiny. Během roku 2019 se tým primární 

prevence účastnil odborných konferen-

cí a workshopů, které se týkaly tohoto 

tématu. Dále též publikoval v odborných 

periodikách - časopisu Sociální práce 

6/2019. V září 2019 nadace zorganizovala 

vlastní expertní kulatý stůl k danému 

tématu, jehož závěry mohou mimo jiné 

sloužit jako podklad k přípravě návrhu 

legislativního ukotvení pozice sociálního 

pedagoga/pracovníka.

4.2.2.1.3. Problematika týraného, 
zneužívaného a zanedbávaného dítěte 
(syndrom CAN)
Problematika týrání, zneužívání a za-

nedbávání dítěte představuje závažný 

společenský problém, jehož podstatou je 
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hrubý, odmítavý či ponižující přístup k dí-

těti. Takové chování ohrožuje jeho tělesný, 

psychický, sociální a emoční vývoj. Tým 

primární prevence se v roce 2019 zaměřil 

na toto obtížné téma, proběhlo mapování 

situace v českém terénu, rešerše odborné 

literatury i průzkum zahraniční praxe. 

Vznikla odborná analýza souvislosti do-

mácího násilí a charakteristik osob  

a domácností. Výsledky této analýzy byly 

prezentovány v rámci celostátní konferen-

ce k problematice domácího násilí Děti, 

škola a násilí, která se konala 19. listopadu 

2019 v Praze.

4.2.2.2. INFORMAČNÍ PORTÁL PRO 
RODIČE ŠANCE DĚTEM
Informační portál www.sancedetem.cz 

vznikl v roce 2011 jako reakce na nedosta-

tek kvalitních a ucelených informací pro 

rodiny s dětmi, které se ocitly v krizové 

situaci. Portál poskytuje komplexní  

informace o zdravotním, psychickém  

a sociálním ohrožení dítěte, připravované 

ve spolupráci s předními odborníky. Na 

portálu jsou pravidelně v rámci formátu 

Téma měsíce publikovány články na aktu-

ální témata, v roce 2019 bylo zveřejněno 

celkem 34 článků doplněných videoroz-

hovory. Dále portál pokračoval ve vydává-

ní měsíčního newsletteru, který poskytuje 

informace o novinkách na portálu a je 

rozesílán na registrované adresy. 

Nedílnou součástí portálu je odborná 

knihovna, kde je možno nalézt odkazy na 

odborné publikace, sborníky, články, videa 

a audio záznamy. Na konci roku 2019 

obsahovala knihovna 18 265 záznamů.  Na 

web v průběhu roku dorazilo celkem  

600 918 uživatelů, kteří si zobrazili 

1 075 389 stránek. V průběhu roku 2019 

narostl počet odběratelů newsletteru 

z původních 100 na 412. Počet sledujících 

FB stránky Šance Dětem vzrostl od  

1. 1. 2019 do k 31. 12. 2019 o 319 a na kanále 

Youtube za celý rok 2019 vzrostl počet 

fanoušků o 633.

4.2.2.3. LIDÉ ODVEDLE
Cílem projektu, zahájeného v roce 2010, je 

změna postoje veřejnosti k lidem se zdra-

votním postižením. Neznalost, předsudky 

a nepochopení jsou nejčastější překážkou, 

na kterou lidé se zdravotním postižením 

narážejí. Původní název projektu Chodící 

lidé byl odvozen od metafory „chodičů 

a lítačů“, která vtipným způsobem pro-

vokovala a vedla veřejnost k zamyšlení. 

Nový název projektu Lidé odvedle vznikl 

v roce 2019 jako reakce na pravidelnou 

účast projektu na Mezinárodním filmovém 
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festivalu v Karlových Varech v rámci sekce 

Lidé odvedle. 

Všechny aktivity projektu představu-

jí netradičním způsobem život lidí se 

zdravotním postižením, využívají přitom 

vlastní zážitek, osobní setkání a pravdivé 

informace podávané moderními interak-

tivními metodami.

Hlavní aktivitou projektu byla v roce 2019 

již čtvrtá účast na 54. Mezinárodním 

filmovém festivalu v Karlových Varech v 

rámci sekce Lidé odvedle, zaměřeného 

tento rok na život se zrakovým, slucho-

vým a tělesným postižením. V roce 2019 

dále pokračoval přednáškový cyklus pro 

mediky 3. ročníku 1. LF UK v rámci výuky 

lékařské psychologie. Cílem přednášek je 

přiblížit budoucím lékařům život lidí se 

zdravotním postižením a seznámit je se 

způsoby správné vzájemné komunikace. 

www.lideodvedle.cz

4.2.2.4. TRANSFORMACE DĚTSKÉHO 
CENTRA STRANČICE NA CENTRUM 
KOMPLEXNÍ PÉČE
Jedná se o spolupráci na pilotním projek-

tu vzniku nového typu zařízení v České re-

publice, působícího na rozhraní zdravotní 

i sociální oblasti – Centra komplexní péče 

pro děti se zdravotním znevýhodněním 

(dále CKP). Základní myšlenkou CKP je 

podpora dítěte s vážným zdravotním 

problémem v jeho přirozeném prostředí. 

Vhodnou kombinací zdravotních a soci-

álních služeb, poskytovaných v jednom 

místě kompaktním týmem odborníků, lze 

rodině nabídnout komplexní podporu ve 

většině problematických situací, které bě-

hem péče o dítě se závažným zdravotním 

problémem řeší. 

Cílem projektu je ověřit možnosti trans-

formace Dětského centra Strančice na 

CKP pro děti se zdravotním znevýhodně-

ním. Nadace Sirius jako partner Dětské-

ho centra Strančice a jeho zřizovatele 

Krajského úřadu Středočeského kraje, 

zajišťuje vedení projektu a metodické 

činnosti.  

Projekt byl zahájen v listopadu 2019 

první fází, tj. popisem současného stavu 

organizace, který shrnul poskytované 

služby Dětského centra Strančice a jejich 

provozní, personální, organizační a tech-

nické zabezpečení.
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4.2.3. CENTRUM PODPORY, O. P. S.

Centrum podpory, o.p.s. (dále jen Cent-

rum podpory) bylo založeno v roce 2012 

s cílem vytvořit platformu pro spolupráci 

organizací v oblasti náhradní rodinné péče 

(dále NRP). Centrum podpory systema-

ticky mapuje a vyhledává příklady dobré 

praxe v oblasti NRP v České republice  

i v zahraničí. Od svého založení spolupra-

cuje se Střediskem NRP, spolek a společně 

realizují již třetí projekt.  V březnu 2019 byl 

ukončen projekt Centrum podpory NRP II., 

zaměřený na podporu osvojitelských rodin 

a dětí se zdravotním postižením v NRP. Na 

výsledky ukončeného projektu navazuje 

nový projekt Centrum podpory NRP III., 

který rozpracovává problematiku osvojení. 

Dále v roce 2019 Centrum podpory pokra-

čovalo ve spolupráci s organizací Amal-

thea z.s. na projektu Kontakt dětí v NRP 

s jejich rodiči, který byl ukončen v březnu 

2019. V rámci projektu byla vytvořena 

publikace Kontakt dětí v NRP s biologic-

kou rodinou, jejíž součástí je i formulář pro 

rozhodování o frekvenci a formě kontaktu. 

Na ukončený projekt plynule navázal nový 

projekt Bezpečný kontakt dítěte v NRP 

s biologickou rodinou. V rámci tohoto pro-

jektu se bude do praxe dále šířit publikace 

a formulář z předchozího projektu. 

V roce 2019 Centrum podpory zahájilo 

spolupráci s Centrem psychologické 

pomoci na projektu Pěstounská péče pří-

buzných. Cílem projektu je zjistit, jaký druh 

pomoci a způsob práce tyto pěstounské 

rodiny potřebují, a následně navrhnout 

konkrétní metody práce pro tuto skupinu 

pěstounů.   V roce 2019 byla zahájena 

příprava výzkumu, který bude realizován 

ve spolupráci s organizací SocioFaktor.

www.centrumpodpory.cz

4.2.4. ANALÝZA PĚSTOUNSKÉ PÉČE S ASOCIACÍ DÍTĚ A RODINA

Nadace Sirius ve spolupráci s Asociací dítě 

a rodina zpracovala rozsáhlý průzkum mezi 

pěstounskými rodinami, který vyvrátil řadu 

mýtů o pěstounské péči, například o úrovni 

vzdělání pěstounů nebo počtu dětí, o které 

se starají.  Analýza také ukázala, že pěs-

tounská péče v České republice zahrnuje tři 

velmi odlišné typy péče: péči příbuzných, 

péči pěstounů na přechodnou dobu a péči 

dlouhodobých pěstounů. Analýza byla 

zpracována na základě odpovědí 1 004 

pěstounů v 11 krajích, v jejichž péči bylo  

1 463 dětí. Závěrečná zpráva byla  

zveřejněna v srpnu 2019.
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5. FINANČNÍ ČÁST
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ROZVAHA K 31. 12. 2019 (V TIS. Kč)

AKTIVA
    Číslo řádku  Konečný stav minulého období  Konečný stav sledovaného období 

A.  DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 02+10+21+28)  001  887  0

I.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 03 až 09)  002  3 983  3 983

 2.  Software  004  3 533  3 533

 3.  Ocenitelná práva   005  450  450

II.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 11 až 20)  010  52  52

 7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek   017  52  52

IV.  OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM  (ř. 29 až 39)  028  -3 148  -4 035

 2.  Oprávky k softwaru   030 -2 646 -3 533

 3.  Oprávky k ocenitelným právům   031  -450  -450

 10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   038  -52  -52

B.  KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM  (ř. 41+51+71+79)  040  15 605  7 729

II.  POHLEDÁVKY CELKEM  (ř. 52 až 70)  051  501 572

 4.  Poskytnuté provozní zálohy   055  501  572

III.  KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM  (ř. 72 až 78) 071  14 968  7 065

 1.  Peněžní prostředky v pokladně  072 8 4

 3. Peněžní prostředky na účtech  074 14 960 7 061

IV.  JINÁ AKTIVA CELKEM  (ř. 80 až 81)  079  136 92

 1.  Náklady příštích období   080 136 92

AKTIVA CELKEM  (ř. 01+40)  082  16 492  7 729
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PASIVA
    Číslo řádku  Konečný stav minulého období  Konečný stav sledovaného období 

A.  VLASTNÍ ZDROJE CELKEM  (ř. 84+88)  083  15 791  6 936

I.  JMĚNÍ CELKEM  (ř. 85 až 87)  084 15 764  6 909
 1.  Vlastní jmění   085  510  510
 2.  Fondy   086  15 254  6 399
II.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM  (ř. 89 až 91)  088  27  27
 3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   091  27 27

B.  CIZÍ ZDROJE CELKEM  (ř. 93+95+103+127)  092  701  793

III.  KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM  (ř. 104 až 126) 103  701  793
 1.  Dodavatelé  104 173 145
 5. Zaměstnanci  108 27 70
 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 110 17 18
 9. Ostatní přímé daně  112 6 13
 22. Dohadné účty pasivní  125 478 547

PASIVA CELKEM  (ř. 83+92)  130  16 492  7 729

ROZVAHA K 31. 12. 2019 (V TIS. Kč)
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    Číslo řádku  Činnost hlavní  Činnost hospodářská  Celkem 

A.  NÁKLADY    001  2 222   2 222

I.  SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY    002  570   570

 1.  Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek  003 3  3

 4. Náklady na cestovné  006 3   3

 5. Náklady na reprezentaci  007 13   13

 6. Ostatní služby  008 551   551

III.  OSOBNÍ NÁKLADY    013 755   755

 10.  Mzdové náklady  014 592  592

 11. Zákonné sociální pojištění  015 161  161

 13. Zákonné sociální náklady  017 2  2

V.  OSTATNÍ NÁKLADY    021 10    10

 22. Jiné ostatní náklady   028 10  10

VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA A POUŽITÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK  029 887    887

 23.  Odpisy dlouhodobého majetku  030 887  887

NÁKLADY CELKEM   039 2 222   2 222

IV.  OSTATNÍ VÝNOSY    048 2 222   2 222

 7. Výnosové úroky  051 2  2

 9. Zúčtování fondů  053 2 216  2 216

 10. Jiné ostatní výnosy  054 4  4

VÝNOSY CELKEM   061 2 222    2 222

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM  062 0  0 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ  063 0  0

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (nekonsolidovaná)

1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Vznik a charakteristika nadace
Nadace Sirius („Nadace“) byla založena Smlouvou  

o zřízení Nadace Sirius dne 26. března 2008. 

Zápis Nadace do nadačního rejstříku vedené  

Městským soudem v Praze (oddíl N, vložka 693) 

proběhl dne 20. června 2008. 

Nadace se zaměřuje na pomoc a podporu dětem 

ohroženým, tak jak jsou definovány v Úmluvě  

o právech dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989  

a Česká republika ji přijala v roce 1991.

Ohrožené dítě je chápáno jako dítě, které je ohroženo 

ve svém přirozeném vývoji. Tento přirozený vývoj 

může být ohrožen dvěma někdy vzájemně se  

překrývajícími faktory, kterými jsou rizika organické-

ho neboli fyzického poškození a rizika plynoucí ze  

sociálního prostředí.

Sídlo společnosti
Sídlo Nadace Sirius je na adrese 

Všehrdova 560/2, Malá Strana,  

118 00 Praha 1

Identifikační číslo: 284 18 808

Právní forma: nadace

Rok končící 31. prosincem 2019 (v tisících Kč)
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Účel Nadace
Účelem Nadace je všestranně přispívat ke zlepšování  

a rozvoji kvality života dětí. Svým působením se Nadace 

snaží o rozvoj a uplatňování základních lidských práv a hu-

manitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k lepšímu 

životu dětí, které neměly v životě štěstí. Prvořadým zájmem 

zřizovatelů a cílem Nadace je naplňování výše uvedeného 

účelu, přičemž v této souvislosti Nadace uskutečňuje  

zejména činnost směřující k:

• pomoci dětem, které se pro svůj nepříznivý zdravotní,  

sociální a rodinný stav neobejdou bez pomoci druhých;

• pomoci dětem z problémových rodin a dětem v ústavní  

výchově;

• pomoci dětem zneužívaným a týraným;

• pomoci dětem mentálně nebo fyzicky handicapovaným  

a těm, které se těžko včleňují do společnosti;

• rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných dětí;

• zlepšování kvality života dětí, jejichž rodiče mají omezené  

finanční možnosti;

• všestrannému pozitivnímu rozvoji osobností dětí;

• podpoře a propagaci nadační činnosti, zejména nadační  

činnosti zaměřené ve prospěch dětí a mládeže.

Zakladatelé Nadace
Jiří Šmejc

Petr Kellner

Patrik Tkáč

Správní rada k 31. prosinci 2019
Jiří Šmejc – předseda

Marcel Dostal – místopředseda

Pavel Zuna – člen

Pavel Charamza – člen

Vladimír Uhde – člen

Dozorčí rada k 31. prosinci 2019
Tomáš Kočka – předseda

Radka Šmejcová – místopředseda

Michal Krnoš – člen

Odborná rada Nadace k 31. prosinci 2019
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

JUDr. Šárka Špeciánová

PhDr. Jaroslav Šturma

Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, PhD.
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Nadační kapitál k 31. prosinci 2019
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.

Založení Centra podpory, o.p.s.
Nadace Sirius založila Centrum podpory, o.p.s. („Centrum  

podpory“) zakládací listinou obecně prospěšné společnosti  

dne 16. listopadu 2012. 

Zápis Centra podpory do rejstříku obecně prospěšných  

společností vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O,  

vložka 1104) proběhl dne 22. února 2013. 

Centrum podpory se zaměřuje na systematické a komplexní 

zkvalitnění metod práce s ohroženými dětmi. Realizuje záměry  

a plány svého zřizovatele.

Založení Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.
Nadace Sirius založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, 

o.p.s. („OPS Sirius“) Zakládací listinou obecně prospěšné  

společnosti dne 29. července 2008. 

Zápis OPS Sirius do rejstříku obecně prospěšných společností 

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. Realizuje záměry a plány svého zřizovatele.

Založení Patrona dětí, z.ú.
Nadace Sirius založila Patrona dětí, z.ú. Zakládací listinou ze dne 

3. ledna 2018. Zápis Patrona dětí, z.ú. do rejstříku zapsaných  

ústavů vedené Městským soudem v Praze (oddíl U 662) proběhl 

7. února 2018. Účelem a cílem Patron dětí je všestranně přispívat 

ke zlepšování a rozvoji podpory zdravotně nebo sociálně znevý-

hodněných dětí a jejich rodin tak, aby byly naplňovány potřeby  

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

Účetním obdobím jednotky je období  

od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. 

Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona 

o účetnictví je 31. prosinec 2019.

3. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY 
POUŽÍVANÉ NADACÍ

(a) Postupy účtování
Nadace připravuje účetní závěrku v sou-

ladu 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.

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 zúčtová-

ny do výkazu zisku a ztráty ve prospěch 

účtu Zúčtování fondů do výše nákladů 

vynaložených na jednotlivé projekty nebo 

provozní činnost v jednotlivých letech.

(b) Nadační kapitál
Nadační kapitál je peněžní vyjádření 

souhrnu peněžních vkladů zakladatelů 

zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota 

nadačního kapitálu činí 510 tis. Kč.

(c) Náklady související se správou Nadace
Náklady související se správou Nadace 

zahrnují zejména náklady na udržení  

a zhodnocení majetku Nadace, náklady  

na propagaci účelu Nadace a náklady  

související s provozem Nadace. Celkové 

roční náklady související se správou  

Nadace nesmí převýšit 20 % hodnoty 

ročně poskytnutých nadačních příspěvků 

podle jejich stavu k 31. prosinci téhož roku.

(d) Hmotný a nehmotný majetek
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 ma-

jetku nehmotný majetek s dobou  
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použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací 

cenou vyšší než 60 tis. Kč.

Nadace odepisuje samostatné movité věci  

a soubory movitých věcí, ostatní dlouhodo-

bý hmotný majetek 3 roky, ocenitelná práva, 

3 - 6 let.

(e) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je veden  

na běžných účtech bank a v pokladně  

v českých korunách.

(f) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální 

hodnotě.

(g) Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatní-

kem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZDP). Nadace uplatňuje 

osvobození darů podle §19 odst. 2 b) ZDP 

vždy, když je to možné.

(h) Klasifikace závazků
Nadace klasifikuje část dlouhodobých 

závazků, bankovních úvěrů a finančních 

výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší 

než jeden rok vzhledem k datu účetní 

závěrky, jako krátkodobé.

(i) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují  časově rozli-

šené, tj. do období, s nímž časově i věcně 

souvisejí. V souladu s principem opatrnosti 

nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu 

rezerv a opravných položek na krytí všech 

rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke 

dni sestavení účetní závěrky známa. 

(j) Změna účetních postupů
V roce 2019 nedošlo ke změně účetních 

postupů, pokud není výše uvedeno jinak.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

 Ocenitelná práva Software Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019 450 3 533 3 983

Přírůstky/úbytky -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 450 3 533 3 983

Oprávky 

Zůstatek k 1. 1. 2019 450 2 646 3 096

Odpisy /Oprávky -- 887 887

Zůstatek k 31. 12. 2019 450 3 533 3 983

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 -- 887 887

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 -- -- --

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

 Ostatní DHM  Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019 52 52

Přírůstky/úbytky -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 52 52

Oprávky 

Zůstatek k 1. 1. 2019 52 52

Odpisy / oprávky -- --

Zůstatek k 31. 12. 2019 52 52

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 -- --

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 -- --

b) Dlouhodobý hmotný majetek
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5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
a) Poskytnuté provozní zálohy činí  

 572 tis. Kč (2018: 501 tis. Kč). Položka  

 představuje zálohy spojené s platební  

 bránou ComeGate 30 tis. Kč (2018:  

 30 tis. Kč), zálohy spojené s projektem  

 Patron 541 tis. Kč (2018: 470 tis. Kč)  

 a ostatní provozní zálohy 1 tis. Kč  

 (2018: 1 tis. Kč).

K 31. prosinci 2019 činil zůstatek na bankovních účtech 7 061 tis. Kč (2018: 14 960 tis. Kč).

6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

7. VLASTNÍ ZDROJE

 Registrované nadační jmění  Fondy Zisk za účetní období Nerozdělený zisk min. let Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019  510  15 254  --  27  15 791

Přijaté peněžní dary a úroky  --  53 567  --  --  53 567

Převod zisku minulého úč. období  --  --  --  --  --

Poskytnuté peněžní příspěvky  --  - 60 206   --  --  - 60 206 

Přeúčtování z fondu na krytí správních nákladů --  - 2 216 --  --  - 2 216

Výsledek hospodaření roku 2019  --  0  --  --  0

Zůstatek k 31. 12. 2019  510  6 399 --  27  6 936

b) Krátkodobé závazky z obchodních  

 vztahů činí  činí 145 tis. Kč (2018: 173 tis. Kč)  

 a představují závazky spojené s projektem  

 Patron dětí 91 tis. Kč (2018: 135 tis. Kč) a ostatní  

 služby spojené s provozem nadace 54 tis. Kč 

 (2018: 38 tis. Kč). Ostatní závazky činí 0 tis. Kč  

 (2018: 0 tis. Kč). Nadace neeviduje žádné  

 závazky po lhůtě splatnosti.

c) Dohadní účty  pasivní činí  

 547 tis. Kč (2018: 478 tis. Kč).  

 Položka představuje poskytnuté  

 nadační příspěvky 541 tis. Kč  

 (2018: 470 tis. Kč), a ostatní služby  

 spojené s provozem nadace  

 6 tis. Kč (2018: 8 tis. Kč).
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8. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

2019 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení  Sociální náklady
   a zdravotní pojištění

Vedoucí pracovníci 1 447 161 2

Zaměstnanci 8 118 -- --

Celkem 9 592 161 2

2018 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení  Sociální náklady
   a zdravotní pojištění

Vedoucí pracovníci 1 447 152 2

Zaměstnanci 5 90 -- --

Celkem 6 537 152 2
Nadace neposkytla v roce 2019 ani 2018 žádný úvěr, půjčku nebo jiné plnění členům správní rady ani dozorčí rady.

9. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇ Z PŘÍJMU
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 18 tis. Kč (2018: 17 tis. Kč), ze kterých 12 tis. Kč (2018: 12 tis. Kč) předsta-

vují závazky ze sociálního zabezpečení a 6 tis. Kč (2018: 5 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Zálohová daň z příjmů 

zaměstnanců činí 6 tis. Kč (2018: 5 tis. Kč) a srážková daň z příjmů zaměstnanců činí 7 tis. Kč (2018:0 tis. Kč).

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

10. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM
Výše odměny statutárním auditorům v roce 2019 činí 6 tis. Kč (2018: 6 tis. Kč).
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11. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

V běžném období Nadace nevykázala 

žádnou činnost, která by podléhala 

dani z příjmů podle § 18 zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

ve znění pozdějších předpisů.

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

a) Náklady Nadace
Celkové náklady na hlavní činnost Nadace k 31. prosinci 2019 činily 2 112 tis. Kč  

(2018: 2 186 tis. Kč), náklady na projektovou činnost činily 110 tis. Kč (2018: 82 tis. Kč).

b) Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace
Celkové roční náklady související se správou Nadace představují 2 112 tis. Kč. Tyto náklady 

nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků podle jejich stavu 

k 31. prosinci téhož roku. Toto pravidlo bylo Nadací Sirius v roce 2019 dodrženo.

c) Přehled výnosů Nadace
Výnosy Nadace jsou tvořeny přeúčtováním z fondů ke krytí správních a projektových nákla-

dů v souladu s účetními postupy Nadace ve výši  2 216 tis. Kč (2018: 2 267 tis. Kč), připsané 

úroky ve výši 2 tis. Kč (2018: 1 tis. Kč) a ostatní výnosy ve výši 4 tis. Kč (2018: 0 tis. Kč).

d) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření Nadace z hlavní a hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 činí 0 tis. Kč 

(2018: 0 tis. Kč z hospodářské činnosti, 0 tis. Kč z hlavní činnosti).
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13. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Organizace Název projektu Výše grantu dle smlouvy Uhrazeno v r. 2019 

Amalthea, z.s. Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou 5 150 1 800

Amalthea, z.s. Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči – vratka   - 333

Asociace Dítě a rodina, z.s. Podpora rozvoje systému péče o ohrožené děti 1 200 1 200

Centrum podpory, o.p.s. Příspěvek na realizaci projektů Centra podpory, o.p.s. 950 950

Centrum psychologické pomoci,  Pěstounská péče příbuzných  1 677 194 
př. org.  

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s. Děti jsou bez viny – jak pracovat s pěstouny a dětmi  318 40 
 v náhradní rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení

Centrum pro náhradní rodinnou péči Jak obstát v životě 722 55

Děti patří domů, z.s. Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními  810 68 
 potřebami a metodika respitních pobytů

Dětské krizové centrum, z.ú. Detekce ohrožených dětí a rodin 1 875 800

Dobrý start – Z rodiny doletí dál, z.ú. Náborová kampaň nových pěstounů a osvětová kampaň  3 370 - 1 603 
 za omezení umísťování dětí do ústavů – vratka

Fakultní nemocnice Hradec Králové Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem 2 976 1 050 
 a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte

Fakultní nemocnice Brno Centrum provázení – poradenství, podpora a pomoc dětem 2 976 600 
 a rodinám od okamžiku sdělení nepříznivé diagnózy dítěte  

Film Festival Karlovy Vary Podpora dokumentární tvorby (sekce Lidé od vedle) 2 600 2 600

IQ Roma servis, z.s. Doma s rodinou 646 231

Janus, z.s. Klíče k samostatnosti II 2 874 337

Letní dům, z.s. Mám na to 3 318  289 

KAPPA-HELP, z.s. Podpora těhotných žen a matek s dětmi 173 100

K 31. prosinci 2019 Nadace poskytla 26 finančních nadačních příspěvků v celkové výši 45 963 tis. Kč (2018: 50 741 Kč).
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Obecně prospěšná společnost  Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 810 400 
Dlaň životu

Obecně prospěšná společnost Příspěvek na realizaci projektů OPS Sirius 11 500 11 500
Sirius, o.p.s. 

ONZ – pomoc a poradenství Podpora těhotných žen na cestě k mateřství 1 521 500
pro ženy a dívky, z.s. 

Patron dětí, z.ú. Pomáháme dětem 18 500 18 500

Poradna VIGVAM, z.ú. To nejdůležitější je neviditelné 627 547

RC Vikýrek, z.s. Na správné cestě 1 088 600

Rozum a cit, z.s. Kompetenční model pracovníka doprovázení 493 50

Rozum a cit, z.s. Znalost podporuje kvalitu 350 20

Společnost pro mukopolysacharidosu Metodické centrum Center provázení 2018-2020 3 909 1 543

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ Centrum podpory náhradní rodinné péče (III)  10 000 3 100 
PÉČE, spolek na období 2015-2018

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ Centrum podpory náhradní rodinné péče   - 365 
PÉČE, spolek – vratka

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Feasibility Study 1 - Zajištění udržitelnosti a rozvoje 1 298 1 150
 specializované adiktologické péče pro děti a dorost v ČR 

Celkem  81 731 45 963

Přijaté dary peněžní (v celých tis. Kč)
Dárce Peněžní dar

Rozehnal Pavel 100

Šmejc Jiří 38 500

Celkem 38 600
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14. VEŘEJNÁ SBÍRKA

V roce 2017 Nadace otevřela veřejnou sbírku na dobu neurčitou pod sp. zn.S-MHMP/836092/2017 na podporu potřeb dětí do 18 let 

věku, a to prostřednictvím dárcovského portálu www.patrondeti.cz, kde jsou uvedeny příběhy jednotlivých dětí. Podpora je poskytována 

v oblasti sportovních a vzdělávacích pomůcek, zájmových a vzdělávacích aktivit, zdravotní pomoci a pomoci rodinám s dětmi v nouzi. 

Sbírka je otevřena na dobu neurčitou.

V roce 2019 byly přijaty do veřejné sbírky dary v hodnotě 14 960 tis. Kč (2018: 8 843 tis. Kč) a z veřejné sbírky byly poskytnuty nadační 

příspěvky ve formě služeb a majetku v hodnotě 14 464 tis. Kč (2018: 7 515 tis. Kč). Připsané úroky v roce 2019 do veřejné sbírky byly ve 

výši 7 tis. Kč (2018: 4 tis. Kč). Vratky NP činily 221 tis. Kč (2018: 63 tis. Kč).

15. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
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16. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová 

zdravotnická organizace (WHO) onemoc-

nění koronavirem COVID-19 jako pandemii 

a Česká republika vyhlásila dne 12. března 

2020 stav nouze.

Pandemie neměla žádný dopad na  

příjmy Nadace, financování zůstalo beze 

změny. Dopad na likviditu není žádný  

a to v důsledku zachování financování od 

dárců. Díky tomu nemuselo být přerušeno 

financování žádné z aktivit. Pandemie 

neměla žádný vliv na počty zaměstnanců 

v Nadaci.

V důsledku pandemie se správní rada roz-

hodla zastavit vyhlášené X. grantové řízení 

v oblasti „Prevence rozvodu a minimaliza-

ce dopadů rozvodu na dítě v průběhu roz-

vodu a bezprostředně po rozvodu“. Všem 

úspěšným uchazečům z prvního kola byla 

nabídnuta kompenzaci za čas strávený  

s přihláškou ve výši 20 tis Kč. Důvodem 

pro zrušení GŘ byl zejména fakt, že v da-

nou chvíli vzhledem k pandemii nedávalo 

smysl v něm pokračovat a ke zrušení došlo 

ještě před druhým kolem.

Na druhou stranu Nadace Sirius v roce 

2020 vyhlásila mimořádné grantové řízení 

určené pro neziskové organizace, které 

poskytují terénní nebo ambulantní služby 

pro rodiny s dětmi. Vlivem pandemie byly 

tyto organizace nuceny převést své služby 

do online režimu, avšak nedisponovaly 

dostatečným technickým vybavením. 

Předmětem grantové výzvy byl nákup 

technického vybavení, telekomunikačních 

služeb  a online propagace online.  

Celková výše rozdělených prostředků  

činila 498 208 Kč.

Nadace se i přes značnou míru nejistoty 

související s pandemií COVID-19 domnívá, 

že přijatá opatření jsou dostatečná na to, 

aby Nadace překonala i případné velmi 

nepříznivé ekonomické scénáře. Na zákla-

dě všech informací dostupných správní 

radě Nadace k datu vydání této účetní 

závěrky neohrožuje výše popsaná situace 

předpoklad nepřetržitého trvání Nadace, 

na jehož základě byla tato účetní závěrka 

připravena. 

Správní rada Nadace dále vychází z před-

pokladu, že výše popsané události v sou-

vislosti s COVID-19 svědčí o podmínkách 

vzniklých až po datu účetní závěrky. Tyto 

události proto nevyžadují, kromě zveřejně-

ní, úpravu účetní závěrky za rok končící  

31. prosincem 2019. 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou 

správní radě známy žádné další významné 

následné události, které by ovlivnily účetní 

závěrku k 31. prosinci 2019.

26 . června 2020

  Jiří Šmejc

  Předseda správní rady


