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Byl to rok s dobrým koncem.

Navzdory významnému poklesu příjmů 
od státu i dárců jsme v první polovině 
roku 2013 zahájili implementaci strate-
gického plánu k postupnému dosažení 
strategických cílů pro rok 2016:
• SOS dětské vesničky jsou uznáva-

ným poskytovatelem kvalitní péče  
a kompletní škály služeb pro více než  
500 ohrožených dětí ročně,

• samofinancovatelná organizace s di-
verzifikovaným zdrojem příjmů,

• vysoce motivovaný a výkonný tým na 
všech úrovních, který dokáže zajistit 
zdravé prostředí pro ohrožené děti  
a rodiny.

Když jsem v polovině ledna 2013 na-
stupoval do své funkce, naše organiza-
ce provozovala tři SOS dětské vesničky  
a dvě zařízení sociálně výchovné činnos-
ti, v nichž žilo necelých 90 dětí. Téměř 
celý rozpočet pokrýval výhradně provoz 
těchto zařízení. Po zvážení finančního 
výsledku první čtvrtiny roku 2013 a vý-
hledu příjmů na zbytek roku bylo zřej-
mé, že bez provedení hlubokých změn, 
rozpočtových škrtů a bez vnější finanční 
pomoci bude velmi složité nadále udržo-
vat tato zařízení v provozu. Nárůst počtu 
dárců se zdál být zcela nereálný.

Abychom si dokázali poradit s neleh-
kou ekonomickou situací a navíc zajistit 
finanční zdroje pro rozjezd nových pro-
jektů, které nám měly pomoci k dosažení 
strategických cílů, přešli jsme v dubnu 
na krizový management – na řízení ná-

kladů a výnosů v reálném čase, snižování 
nákladů, změny v personální struktuře  
a snížení počtu zaměstnanců za účelem 
dosažení vyrovnaného rozpočtu. 

Vzhledem k pozitivním ukazatelům jsme 
se rozhodli zahájit implementaci nové 
programové politiky. Otevřeli jsme za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc SOS Sluníčko v Karlových Varech 
a středisko sociálně aktivizačních služeb 
SOS Kompas v Přerově. Uzavřeli jsme 
řadu dohod s pěstounskými rodinami 
mimo SOS dětské vesničky. Nové pro-
jekty nám díky efektivnímu využití in-
frastruktury vesniček umožňují zvyšovat 
počet dětí, jimž pomáháme, při zacho-
vání dosavadní kvality péče. Ten v roce 
2013 vzrostl o 116 % z 86 na 186.

Jak jsem už řekl, byl to náročný rok. Vě-
říme však, že náš rozvoj si již získal po-
zornost a že bude pozitivně přijat stáva-
jícími i budoucími partnery a dárci. Přáli 
bychom si poskytnout pomoc dvojnásob-
nému počtu dětí v roce 2014 a doufáme, 
že stále více partnerů a dárců nás v našem 
úsilí podpoří. 

Na následujících stránkách si můžete pře-
číst o výsledcích minulého roku. Dovolte 
mi tedy nyní poděkovat Vám za důvěru  
a podporu naší organizaci.

Petr Lužný
Národní ředitel
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DĚKUJEME

Dlouhodobou vizí SOS dětských vesni-
ček je pomáhat co nejvíce dětem, které 
jsou ohroženy ztrátou své biologické 
rodiny. Formy podpory, které nabízíme  
a poskytujeme v jednotlivých progra-
mech, jsou různé s ohledem na potřeb-
nost pomoci každého jednotlivého dítěte. 
 
Díky komplexnímu portfoliu služeb po-
skytujeme zázemí pěstounským rodinám 
žijícím ve vesničkách, pěstounským ro-

dinám žijícím mimo vesničky, rodinám 
ohroženým odebráním dítěte i dětem, 
které vyžadují okamžitou pomoc.

V SOS dětských vesničkách nacházejí 
láskyplný domov nejčastěji děti z větších 
sourozeneckých skupin, které nemohou 
být umístěny do individuální pěstounské 
péče a u kterých je důležité podporovat 
jejich vzájemnost, sounáležitost a přiro-
zené příbuzenské vztahy.
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• desetitisícům lidí s dobrým srdcem, 
kteří s námi pomáhají ohroženým dě-
tem prostřednictvím svých finančních 
darů.

• stovkám firem a nadačním fondům, 
které nás podporují svými finančními 
dary, zkušenostmi, produkty, a v ne-
poslední řadě vlastní prací, abychom 
mohli dát dětem láskyplný domov  
a mladým lidem zajistit rovnocenný 
vstup do samostatného života.

• krajským a městským úřadům a dal-
ším státním institucím, které se starají 
o to, aby žádné dítě v nouzi nezůstalo 
bez pomoci.

• všem, kterým není osud ohrožených 
dětí lhostejný a pomáhají už jen svým 
zájmem o naši činnost.

Samsung pozval na Fotbalovou školu Pe-
tra Čecha tři děti z SOS dětských vesni-
ček, aby společně s ostatními dětmi strá-
vily jeden prázdninový týden tréninků pod 
vedením fotbalových profesionálů.
Foto: Lucie Janíková

86 700  
HoDIn oDpraCovanýCH na 
poMoC DĚtEM

186  
DĚtí, JIMŽ JSME poSKytLI 
poMoC

6 520   
naKrESLEnýCH DĚtSKýCH 
oBrázKů

3 100  
fotografIí z výLEtů,  
KroUŽKů a vESELE  
StrávEnýCH oKaMŽIKů

104 500 
oDESLanýCH EMaILů

45 600  
zpraCovanýCH účEtníCH 
opEraCí

naŠíM CíLEM JE 
DLoUHoDoBĚ poMáHat 
oHroŽEnýM DĚtEM 
vyrůStat v LáSKypLnÉM  
proStŘEDí SE SvýMI 
vLaStníMI roDIčI  
nEBo pĚStoUny



Prostřednictvím programu 
SOS KOrmiDLO podpo-
rujeme vzdělávání a osamo-
statnění se ohrožených dětí. 

V rámci projektu SOS Kormidlo nabízí-
me mladým lidem z pěstounských rodin 
nejen ubytování, ale i průvodcovství či 
speciálně pedagogické a psychoterape-
utické služby podle jejich aktuálních  
a individuálních potřeb. Služby jsou za-
měřené na osobnostní rozvoj a jejich cí-
lem je úplné a úspěšné osamostatnění se.

SOS KOTVa usnadňuje 
mladým lidem z pěstoun-
ských rodin či dětských do-
movů vykročení do samo-

statného života. Kromě ubytování zde 
mladí lidé od dosažení zletilosti do 26 let 
naleznou pomoc se získáním a udržením 
si práce, pomoc při jednání s úřady a při 
prosazování práv či podporu zkušeného 
pracovníka při řešení životních přešlapů 
a mezilidských vztahů.
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prEvEntIvní pÉčE
SOS KOmPaS poskytuje 
preventivní péči terénních 
sociálních pracovníků rodi-
nám ohroženým odebráním 

dítěte. Cílem péče je stabilizovat rodinu, 
která se nachází ve složité sociální či 
materiální situaci, a předejít tak odebrání 
dítěte. S ohroženou rodinou pracujeme 
přímo v jejím přirozeném prostředí, nej-
lépe u ní doma či v jiném prostředí, kde 
se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální 
pracovníci pomáhají všem členům rodin-
ného systému vyrovnat se s nepříznivou 
životní situací.

SOS KaJUTa nabízí pro-
gramy pro všechny příchozí 
děti ohrožené jakoukoliv 
formou negativních vlivů 

vnějšího prostředí i rodiny. Cílem těch-
to programů je vyvést děti z rizikového 
prostředí formou vzdělávání, zvyšování 
jejich sociálních dovedností a smyslu-
plným využitím volného času. Jednou 
z priorit je motivace k dosahování lep-
ších školních výsledků a předcházení 
jejich sociálnímu vyloučení.

SOS SLUNíčKO je zaří-
zením s nepřetržitým pro-
vozem pro děti v krizové 
situaci, které vyžadují oka-

mžitou pomoc. Pomáháme rodinám, 
které se vzhledem k tíživé životní situ-
aci nemohou na přechodnou dobu o dítě 
postarat, a také dětem zanedbávaným 

nebo týraným. Dítěti je v SOS Sluníčku 
poskytována nejen čtyřiadvacetihodino-
vá péče tet – pečovatelek, ale i odborná 
péče sociální pracovnice, psychologa  
a dalších odborníků podle aktuální potře-
by. V době svého pobytu v zařízení děti 
řádně navštěvují školu či školku a volno-
časové aktivity.

oKaMŽItá poMoC

pĚStoUnSKá pÉčE
V programu SOS MAják 
nabízíme pěstounským ro-
dinám uzavření dohody  
o výkonu pěstounské péče  

a v případě zájmu také nájemní smlouvy 
na rodinný dům v SOS dětské vesničce 
s dotovaným nájemným. V rámci podpo-
ry a vzdělávání nabízíme odbornou psy-
chologickou a pedagogickou podporu, 
odlehčovací a poradenské služby.

SOS dětské vesničky po-
skytují zázemí a širokou 
škálu služeb pro pěstoun-
ské rodiny s početnými 

sourozeneckými skupinami. V progra-
mu SOS PříSTaV provozujeme tři  
SOS dětské vesničky s celkovým počtem 
31 rodinných domů, v nichž nabízíme 
pěstounským rodinám zvýhodněné by-
dlení s dotovaným nájemným a širokou 
škálu služeb.

náSLEDná pÉčE
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myšlenka SOS dětských vesniček se obje-
vila v bývalém československu ve druhé 
polovině 60. let v souvislosti s celkovým 
uvolněním politické situace a s tím sou-
visející aktivizací občanské společnosti. 
Sdružení SOS dětských vesniček bylo 
založeno v roce 1969. Zakládajícími čle-
ny byli profesor Jiří Dunovský a profesor 
Zdeněk matějček, kteří kritizovali umisťo-
vání dětí do ústavní péče a aktivně se po-
díleli na osvětě a propagaci problematiky 
emocionální deprivace dětí. 

Karel Gott se v roce 1971 sešel s Johnem 
Lennonem a Yoko Ono v Londýně, aby pro-
jednali případné koncerty ve prospěch SOS 
dětských vesniček. Snaha nakonec vyšla 
naprázdno, protože komunistická garnitura 
neprojevila žádný zájem.
Foto: Archiv Karla Gotta

Sdružení se v bývalém českosloven-
sku těšilo velké popularitě u veřejnos-
ti. Na stavbu prvních dvou vesniček se 
ve veřejné celonárodní sbírce vybralo  
20 milionů korun. V letech 1969 a 1973 
se podařilo postavit a otevřít vesničky 
v Karlových Varech a ve Chvalčově, obě 
ale byly v roce 1974 nuceně převedeny 
pod pravomoc státu. 

činnost Sdružení SOS dětských ves-
niček byla obnovena až v roce 1991. 
V roce 1993 se Sdružení SOS dětských 
vesniček stalo součástí mezinárodní or-
ganizace SOS Children´s Villages inter-
national.

Poslední SOS dětská vesnička byla ote-
vřena v roce 2003 v Brně – medlánkách.

HIStorIE 
SoS DĚtSKýCH vESnIčEK



MEzInároDní organIzaCE 
SoS CHILDrEn’S vILLagES 
IntErnatIonaL

První SOS dětskou vesničku založil v roce 1949 
rakušan Hermann Gmeiner. Zavázal se pomáhat 
potřebným dětem, které ve 2. světové válce přišly  
o rodiče a bezpečný domov. Za pomoci mnoha dárců 
a spolupracovníků postupně rozšiřoval svou myšlen-
ku pomoci dětem do dalších zemí. Dnes SOS dětské 
vesničky každoročně pomáhají dětem ve 133 zemích 
světa naplňovat jejich právo na lásku, domov a bez-
pečí.

Kromě SOS dětských vesniček provozuje organizace 
zařízení pro mládež na podporu vzdělávání a začle-
ňování dospívajících mladých lidí z náhradní rodinné 
péče, centra sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi, dětské školky, školy, centra lékařské pomoci 
a centra okamžité pomoci. Každoročně tak organiza-
ce pomůže dvěma milionům dětí z celého světa.

mezinárodní organizace SOS Children’s Villages in-
ternational má od roku 1995 zvláštní poradní status  
u Ekonomické a sociální rady OSN.

Sdružení SOS dětských vesniček je členem meziná-
rodní organizace SOS Children’s Villages internatio-
nal od roku 1993.

SOS pěstounská rodina 
z Jihoafrické republiky

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY VE SVĚTĚ

133  zemí světa

566  dětských vesniček

404  škol a školek

2 319  center pomoci

2 mil.  dětí ročně v různých typech péče
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Syrské děti čekající na zimní oblečení, 
které pro ně v zemi postižené občanskou 
válkou zajišťují SOS dětské vesničky. 

Ani tři roky po ničivém zemětřesení se Haiti z této 
živelné pohromy zcela nevzpamatovalo. Ceny zá-
kladních potravin stále zůstávají vysoké, proto naše  
SOS sociální centrum zajišťuje stálou potravinovou 
pomoc dětem a chudým rodinám.   

Obyvatelé Taclobanu pomáhají odházet sutiny 
z SOS dětské vesničky po ničivém filipínském tajfunu 
Haiyan.

SOS zdravotní centra se 
snaží o zjištění zdravotnic-
ké péče pro děti především 
v zemích s nedostatečně 
rozvinutým zdravotnickým 
systémem. Jedno takové se 
nachází i v Senegalu ve měs-
tě Kaolack. 

Republika Mali prochází dlouhodobou 
potravinovou krizí. V oblasti pomáhá 
několik humanitárních organizací včet-
ně SOS dětských vesniček. Tyto ženy 
z vesnice Kita mohou díky naší pomoci 
nakrmit svoje děti.

V bangladéšském hlavním městě Dhaka 
navštěvují děti školu nesoucí jméno na-
šeho zakladatele Hermanna Gmeinera.

Díky pomoci psycholo-
ga a sociálních pracov-
níků z SOS dětské ves-
ničky Cuozco v Peru 
se Ruth dokázala opět 
postavit na vlastní nohy 
a vytvořit pro svou šes-
tiletou dceru harmonic-
ké rodinné zázemí. 

V rámci podpory ochra-
ny práv Nigerijských 
dětí, bylo v Nigeru bě-
hem roku 2013 úspěš-
ně zahájeno několik 
vzdělávacích programů 
zabývajících se touto 
problematikou. Výsled-
kem byl vznik Výboru 
na ochranu dětí, který 
se bude nově zaměřo-
vat na porušování dět-
ských práv. 

V prosinci 2013 odstartovaly SOS Child
ren´s Villages International svůj program 
Okamžité pomoci v nouzi ve Středoaf-
rické republice, kde nestabilní politická 
situace vyhnala miliony lidí ze svých 
domovů. Více než 2 miliony z nich jsou 
děti. 
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Díky novele zákona č  359/1999 Sb ,  
o sociálně-právní ochraně dětí, která ve-
šla v platnost 1  1  2013, jsme rozšířili svou 
činnost v oblasti náhradní rodinné péče 
o uzavírání dohod o výkonu pěstounské 
péče s individuálními pěstouny žijícími  
v regionech SoS dětských vesniček  

Díky této novele byl rok 2013 v oblasti 
práv dětí rokem velkých změn. aktivně 
jsme se účastnili neformálních setkání 
s jednotlivci i organizacemi působícími 
na poli ochrany práv dětí, v rámci kte-
rých byly sdíleny první zkušenosti s no-
vou legislativou. V září pak odstartovala 
příprava kampaně zaměřené na posílení 
ochrany práv dětí, která bude oficiálně 
zahájena ve druhé polovině roku 2014.

Statistiku roku 2013 pozitivně ovlivnily 
zásadní programové změny – otevření 
střediska sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi SOS Kompas v Přero-
vě a zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc SOS Sluníčko v Karlových 
Varech. 

Díky novele zákona č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí, jsme 
také začali uzavírat dohody s pěstouny 
mimo dětské vesničky. Všechny tyto 
změny nám umožnily v roce 2013 pomo-
ci více než dvojnásobnému počtu dětí. 
Počet dětí, kterým jsme pomohli, narostl  
o 116 % z 86 dětí v roce 2012 na 186 dětí 
v roce 2013.

14

naŠE poMoC 
v roCE 2013

186  
dětí, jimž jsme poskytli pomoc

835  
návštěv v rodinách ohrožených 
odebráním dětí 

44 575  
přijatých plateb od soukromých 
a firemních dárců

27 634 
individuálních dárců s dobrým 
srdcem

698 
firemních dárců a filantropic-
kých nadací

30 956 124 
korun získaných celkem  
od dárců na pomoc dětem

15

SOS DV 
Chvalčov

SOS DV 
Karlovy 

Vary
SOS DV 

Brno

Děti ve 
všech 

programech 
2013

Děti v pěstounské péči 
v SOS dětských vesničkách 25 9 39 73

Děti v pěstounské péči 
mimo SOS dětské vesničky 0 3 8 11

Děti v SOS Kormidle 7 0 11 18

Děti v SOS Kotvě 3 2 0 5

Děti v péči SOS Kompasu 63 0 0 63

Děti v SOS Sluníčku 0 16 0 16

Děti, kterým jsme pomohli  
v roce 2013 98 30 58 186



Každé z dětí z SOS dětské vesničky 
v Brně si v rámci oslav Halloweenu vy-
řezalo svou strašidelnou dýni.

V Otevřené zahradě pod 
Špilberkem děti z brněnské 
SOS dětské vesničky nej-
víc zaujal model vodního 
toku řeky od pramene, přes 
přehradu a lužní lesy až po 
město, které je třeba uchránit 
před velkou vodou. 

1. června bylo v Karlových Varech slavnost-
ně otevřeno SOS Sluníčko, které již během 
prvních 7 měsíců své činnosti poskytlo oka-
mžitou pomoc 16 dětem v nouzi. 

Lyžařský zájezd chvalčovských dětí do 
Vysokých Tater.

S prvními letními dny vyrazily děti z Chval-
čovské SOS dětské vesničky na výlet na 
bruslích kolem řeky Bečvy. 

V rámci výletu za tajem-
stvím ohně s ekologic-
kým centem Ostrůvek 
se brněnské děti nauči-
ly několik způsobů roz-
dělávání ohně. 

Letos již po čtvrté navštívily SOS dět-
skou vesničku v Karlových Varech děti  
z mezinárodní školy z HongKongu. 

Dětský den v Chvalčovské SOS dět-
ské vesničce byl plný soutěží a spor-
tovních disciplín, v nichž děti testova-
ly svou obratnost, šikovnost, ale také 
kreativitu a bystrý úsudek. 

Předání symbolického šeku na 4 716 Kč, 
kteří mezi sebou vybrali žáci karlovar-
ské ZŠ z Truhlářské ulice ve prospěch  
SOS dětské vesničky v Karlových Varech.. 
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roK 2013 
LEDEn
Díky novele zákona č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí, která ve-
šla v platnost 1. ledna 2013, jsme rozšířili 
svou činnost v oblasti náhradní rodinné 
péče o uzavírání dohod o výkonu pěs-
tounské péče s individuálními pěstouny 
žijícími v regionech SOS dětských ves-
niček.  

Novým národním ředitelem Sdružení 
SOS dětských vesniček se stal ing. Petr 
Lužný. 

DUBEn
V Karlových Varech jsme v rámci projek-
tu Zvyšování kvality systému náhradní 
péče o děti uspořádali Setkání u kulatého 
stolu, jehož posláním byla podpora mul-
tidisciplinární spolupráce poskytovatelů 
služeb v Karlovarském regionu. 

Zářijová mezinárodní konference 
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KvĚtEn 
V Přerově jsme spustili novou službu 
pro rodiny ohrožené odebráním dětí, 
středisko sociálně aktivizačních služeb  
SOS kompas. 

čErvEn
V Karlových Varech jsme otevřeli za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc SOS Sluníčko, které pomáhá ro-
dinám, jež se vzhledem k tíživé životní 
situaci nemohou na přechodnou dobu  
o dítě postarat, a také dětem zanedbáva-
ným, zneužívaným nebo týraným. Jedná 
se o první zařízení tohoto typu v celém 
regionu.

V Brně jsme uspořádali Setkání u kula-
tého stolu s hlavním cílem podpořit spo-
lupráci mezi institucemi a subjekty, které 
se zabývají sociálně-právní ochranou 
dětí a poskytují služby ohroženým dětem 
a jejich rodinám v Jihomoravském kraji. 

Zapojili jsme se do projektu Vzdělá-
vání pro rozvoj náhradní rodinné péče  

a zahájili jsme realizaci vzdělávacích 
seminářů pro pěstounky a pedagogy  
SOS dětské vesničky v Brně – medlán-
kách.

Ve Zlíně proběhlo Setkání u kulatého 
stolu s hlavním cílem podpořit spoluprá-
ci mezi institucemi a subjekty, které se 
zabývají sociálně-právní ochranou dětí  
a poskytují služby ohroženým dětem  
a jejich rodinám ve Zlínském kraji. 

záŘí
V Praze jsme v rámci grantového projek-
tu Zvyšování kvality systému náhradní 
péče o děti uspořádali mezinárodní kon-
ferenci. Dvoudenní konference pořáda-
ná pod záštitou mPSV a ve spolupráci 
s Katedrou sociální práce FF UK byla 
věnována tématu deinstitucionalizace 
náhradní péče o děti a přechodu mladých 
lidí z náhradní péče do samostatného 
života a na trh práce. Pozvání přijalo  
120 účastníků z celé české republiky.

proSInEC
Již popatnácté se konala sbírka pod vá-
nočním stromem na Pražském hradě, 
jejíž patronkou se stala manželka prezi-
denta republiky paní ivana Zemanová. 
Během prosince a prvního lednového 
týdne darovali lidé celkem 332 208 ko-
run. 

činnost ukončila Komunita mládeže pro 
klienty SOS dětské vesničky Chvalčov, 
některé děti z Komunity přešly do brněn-
ského SOS kormidla.
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V moderní vesničce poskytujeme zázemí a širo-
kou škálu služeb pro pěstounské rodiny žijící jak 
ve vesničce, tak i mimo vesničku. Pod brněnskou 
vesničku patří také dvě zařízení následné péče 
pro děti z pěstounských rodin – SOS Kormidlo 
pro dospívající do 18 let a SOS Kotva pro mladé 
lidi do 26 let. Nejnovější službou ve vesničce je  
SOS Kompas, středisko sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny ohrožené odebráním dětí.

roK 2013 vE vESnIčCE
SOS dětská vesnička v Brně disponuje deseti ro-
dinnými domy. Na sklonku roku měla v péči šest-
náct pěstounských rodin, ve kterých žilo 45 dětí ve 
věkovém rozmezí 7– 20 let. Devět pěstounských 
rodin žilo přímo v SOS dětské vesničce. 

za rok 2013 jsme ve všech programech pomoci 
ohroženým dětem v brněnské vesničce podpořili 
58 dětí 
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SoS DĚtSKá 
vESnIčKa Brno



SoS KorMIDLo
Šestnáctiletý Tomáš je sa-
mostatný, spolehlivý a pří-
jemný mladý muž, který má 

reálnou představu svého budoucího živo-
ta a její realizaci věnuje mnohé ze svého 
úsilí. 

Tomášova životní cesta však byla velmi 
trnitá. Vyrůstal v biologické rodině, kde 
otec Tomáše i jeho dva mladší sourozen-
ce často bil a ponižoval, zejména pod 
vlivem alkoholu. matka, vnitřně zlome-
ná žena, která nedokázala od manžela 
i s dětmi odejít, si východisko z neutě-
šené situace hledala v utišujících lécích  
a skončila dlouhodobě v intenzivní péči 
lékařů s poškozeným duševním zdravím 
tak, že nemohla nadále o děti pečovat. 
Sourozenci zůstali s otcem jen krátce, 
poté jim byla nařízena ústavní výchova 
a byli umístěni do dětského domova. To-
máš byl převezen do jiného zařízení než 
jeho dva mladší sourozenci a zůstal tak 
úplně sám. 

rok po svém umístění do dětského do-
mova byl svěřen do pěstounské péče 
manželskému páru, který vychoval dvě 
své a dvě pěstounské děti. Začal vy-
růstat v podnětném rodinném prostředí  
a zlepšil se ve škole. „Na konci základní 
školy mi začala jít matematika. Učitelka 
mi řekla, že mám talent a mohl bych jít 
studovat, tak jsem si vybral gymnázium 
s matematickým zaměřením“, popisuje 
Tomáš svoje zatím největší životní roz-
hodnutí.

Studium nebo dojíždění?
Pěstouni se snažili Tomášovy schopnos-
ti podporovat. Studium však znamenalo 
každodenní dlouhé dojíždění do Brna. 
Vzhledem k časové náročnosti začali 
pěstouni hledat možnost, kde by mohl 
Tomáš přes školní týden bydlet, aby 
svůj čas věnoval studiu a ne cestování. 
Při svém pátrání narazili na brněnské 
SOS Kormidlo, které poskytuje pod-
poru i ubytování mladým studujícím 
lidem z pěstounské péče. „V SOS Kor-
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midle jsem už rok. Jsme tu dobrá parta, 
staráme se o sebe, vaříme si. mám tu 
také svého poradce, který mi pomáhá 
se školou, nebo když mi něco nejde. 
a na víkendy jezdím domů“, říká Tomáš  
o svém životě v SOS Kormidle.

v SoS Kormidle připravujeme studující  
z pěstounských rodin na jejich budoucí 
samostatný život  naleznou zde nejen 
ubytování, ale i průvodcovství či speci-
álně pedagogické, psychologické a psy-
choterapeutické služby podle jejich aktu-
álních a individuálních potřeb  

SoS Kotva
Dvacetiletý Josef vyrostl 
společně se svými souro-
zenci v pěstounské rodině 

v SOS dětské vesničce. Vesničku opustil 
po ukončení základní školy a nastoupil 
do SOS Kormidla, které poskytuje pod-
poru i ubytování mladým studujícím li-
dem z náhradní rodinné péče. Vyučil se 
ošetřovatelem. Studium úspěšně ukončil 
v loňském roce a rozhodl se využít dob-
rých studijních výsledků, pokračovat 
v maturitním studiu a vytvořit si lepší 
podmínky pro úspěšný budoucí život. 
Nyní Josef prvním rokem studuje obor 
Zdravotní asistent a je také prvním klien-
tem zařízení SOS Kotva. „Před pár mě-
síci jsem dostal nabídku spolupracovat 
s SOS Kotva a mít tak možnost se dále 
rozvíjet. Nyní jsem zde již tři měsíce  
a líbí se mi tady. Studuji střední školu  
a tohle pro mě byla jediná šance, jak ško-
lu dokončit“, říká Josef o nabídce, kte-
rou dostal po svém odchodu z komunity 
mládeže.

Josef je jedním z mnoha mladých lidí, 
kteří odcházejí po dosažení plnoletosti 
z pěstounské rodiny či dětského domo-

va a nyní potřebují podporu při studiu 
a pomoc na cestě k dosažení cílů, které 
jim umožní uspět v samostatném dospě-
lém životě. Cílem SOS Kotvy je zvýšit 
samostatnost těchto mladých lidí a ma-
ximalizovat jejich šanci na integraci do 
sociálního a ekonomického života.

Josef si váží také podpory, které se mu 
v zařízení dostává: „mám kde bydlet  
a zároveň se můžu něco naučit. Učím se 
hospodařit s penězi, vyřizovat věci na 
úřadech, vařit si a starat se o sebe. máme 
tady i pracovníka, který je mi vždy nápo-
mocný a pomůže mi ve věcech, se který-
mi si nevím rady.“ V SOS Kotvě posky-
tujeme ohroženým mladým lidem kromě 
ubytování širokou škálu služeb, které 
pomáhají aktivizovat jejich osobní po-
tenciál. Poskytujeme podporu při hledání 
zaměstnání a bydlení, při řešení kompli-
kací v mezilidských vztazích, učíme je 
komunikovat s úřady a prosazovat svoje 
práva. radíme jim také, jak hospodařit 
s penězi vydělanými na brigádě či v za-
městnání. Usilujeme, aby mladí lidé byli 
po odchodu z SOS kotvy schopni vést 
samostatný a odpovědný život. Naším 
mottem je: „Neudělám to za tebe. Nau-
čím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”
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SoS DĚtSKá 
vESnIčKa 
CHvaLčov
Kromě tradiční podpory pěstounských rodin pro-
vozuje chvalčovská vesnička středisko sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi SOS Kom-
pas v Přerově a nově otevřené nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež SOS Kajuta v Bystřici pod 
Hostýnem.



roK 2013 vE vESnIčCE
Ve vesničce je k dispozici devět rodin-
ných domů. V roce 2013 proběhla jejich 
rekonstrukce – zateplení z důvodu úspor 
energií, výměna oken a balkonů, nové 
fasády. Na podzim pak proběhla také re-
konstrukce správní budovy za podpory 
firmy Kaufland. 

za rok 2013 jsme ve všech programech 
pomoci ohroženým dětem ve chvalčovské 
vesničce podpořili 98 dětí 

SoS KoMpaS
Sociální problémy rodiny 
mlynářových se prohloubi-

ly poté, co otec v kraji ohroženém vyšší 
chudobou ztratil zaměstnání. Pro nepla-
cení nájemného byli nuceni opustit byt  
a tak se mladá rodina se třemi dětmi  
a čtvrtým na cestě ocitla na nějaký čas 
na ulici.

miminko bylo ihned po narození umís-
těno do kojeneckého ústavu a odebrány 
rodičům měly být i zbývající děti – dvou-
letá Kristýnka, čtyřletá anežka a pětiletý 
marek. Tehdy mlynářovi vyhledali naši 
pomoc. „Ve středisku sociálně aktivizač-
ních služeb SOS Kompas v Přerově po-
skytujeme preventivní péči terénních so-
ciálních pracovníků rodinám ohroženým 
odebráním dítěte“, říká Cyril maliňák, 
ředitel chvalčovské SOS dětské vesnič-
ky, pod niž středisko SOS Kompas patří. 
„Cílem naší péče je stabilizovat rodinu, 
která se nachází ve složité sociální či 
materiální situaci, a předejít tak odebrání 
dětí, jako se nám podařilo u mlynářo-
vých“, dodává. 

monika Pazderová, vedoucí sociální pra-
covnice SOS Kompasu, popisuje průběh 
spolupráce s rodinou. „rodičům jsme 
pomohli najít ubytování na ubytovně  
a vytvořit tam přiměřené zázemí pro 
výchovu dětí. Krátce po kontrole z od-
boru sociálně-právní ochrany dětí, která 
dopadla dobře, si pak mohli odnést nej-
mladší děvčátko z kojeneckého ústavu. 
Je ale nutné dlouhodobě dohlížet na to, 
aby děti měly dostatek jídla, pití a hygi-
enických potřeb, a také na řádné plnění 
hygieny.“ Jak ale dokládají její násle-
dující slova, všechno neběží vždy jako 
na drátkách: „rodina s námi zpočátku 
spolupracovala bez sebemenších problé-
mů, ale pak začaly ostatním obyvatelům 
ubytovny vadit naše návštěvy. Stálo to 
hodně úsilí, přesvědčit je, že jim nechce-
me nijak škodit. Začali jsme proto s mly-
nářovými raději hledat jiné, dlouhodobé 
řešení jejich bytové situace.“

ani zde ale pomoc terénních sociálních 
pracovnic neskončila. SOS Kompas  
s rodinami řeší postupně veškeré pře-
kážky, které jim brání žít normální život. 
S panem mlynářem tak sepsaly životo-
pis, který mu za nějaký čas zajistil slušné 
zaměstnání, rodině také pomohly zajistit 
na úřadech potřebné sociální dávky. S je-
jich pomocí a s novým zaměstnáním otce 
tak rodina mlynářových překoná nepříz-
nivou životní situaci a bude moci zůstat 
pohromadě.

za první měsíce provozu od května
do prosince 2013 pomohlo středisko
SoS Kompas 28 rodinám s 63 dětmi 
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SoS DĚtSKá 
vESnIčKa 
KarLovy vary 
V historicky první vesničce poskytujeme kro-
mě podpory pěstounských rodin také oka-
mžitou pomoc ohroženým dětem v zařízení  
SOS Sluníčko a nově i preventivní péči terén-
ních sociálních pracovníků rodinám ohrože-
ným odebráním dítěte SOS Kompas.

roK 2013 vE vESnIčCE
Ve vesničce je k dispozici 12 rodinných 
domů. Ke konci roku 2013 zde žilo 9 dětí 
ve 4 pěstounských rodinách. Další rodi-
na žila mimo areál SOS dětské vesničky. 
Koncem září 2013 se přistěhovala další 
pěstounská rodina, která z rodinných dů-
vodů opustila vesničku v polovině listo-
padu 2013. 

Jeden dům byl poskytnut mateřské škol-
ce a dva domy dětskému domovu. 

za rok 2013 jsme ve všech programech 
pomoci ohroženým dětem v karlovarské 
vesničce podpořili 30 dětí 

SoS SLUníčKo
Bezpečné místo a ochranu 
v SOS Sluníčku nalézají 
děti zanedbávané, zneužíva-

né či týrané a také děti, o něž se na pře-
chodnou dobu nemohou rodiče postarat.  
SOS Sluníčko jim poskytuje nepřetržitou 
péči a podmínky připomínající zdravé 
rodinné prostředí, které většina z dětí 
v tomto zařízení zažívá úplně poprvé. 
Třeba jako čtyřletý matěj. „Přišel k nám 
na podzim v naprosto zuboženém sta-
vu. Byl kriticky podvyživený a neuměl 
ani došlápnout na chodidla, protože mu 
jeho rodina nedovolovala slézat z poste-
le, aby je neotravoval”, vypráví těžko 
uvěřitelný příběh malého matěje Domi-
nika Lamperová, ředitelka karlovarského  
SOS Sluníčka. matěje tety pečovatelky 
ihned odvezly do nemocnice na transfu-

ze. „až nabral trochu síly, věnovaly jsme 
mu u nás v SOS Sluníčku maximální 
péči. Dnes má matěj kulaté tváře, směje 
se a někdy dokonce i zlobí. Nevěřili bys-
te, jak moc takové zlobení může těšit”,  
s úsměvem dodává Dominika Lampero-
vá.

Nejčastějšími důvody, proč se děti ocitají 
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc SOS Sluníčko, jsou finanční pro-
blémy rodiny a ztráta bydlení. V zařízení 
pobývají děti od 0 do 18 let, ve větší míře 
se jedná o chlapce. Průměrná doba poby-
tu dětí v SOS Sluníčku je 3 měsíce. Naší 
snahou jako provozovatele zařízení je, 
aby pobyt dětí zde byl co nejkratší. Proto 
kromě poskytnutí ochrany dětem součas-
ně pomáháme vyřešit rodinám problémy 
a sanovat rodinné prostředí prostřednic-
tvím střediska sociálně aktivizačních 
služeb SOS Kompas, aby byl zajištěn 
bezpečný návrat dětí domů.

Pokud návrat dětí do původní rodiny není 
možný, spolupracujeme s orgány sociál-
ně-právní ochrany dětí na vyhledávání 
náhradních rodin pro ohrožené děti a tak 
mají děti jako matěj naději prožít šťastné 
dětství v pěstounské či adoptivní rodině. 
Prioritou však pro nás zůstává bezpečný 
návrat dětí rodičům, do ozdraveného ro-
dinného prostředí.

za prvních 7 měsíců od svého otevření na 
Den dětí 1  června do konce roku 2013 
poskytlo SoS Sluníčko pomoc 16 dětem 
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rok 2013 byl z pohledu příjmů zlomo-
vým rokem. Zaznamenali jsme pokles 
příjmů oproti roku 2012 z důvodu jejich 
restrukturalizace. Největší propad jsme 
zaznamenali v položce státních dotací  
v důsledku systémových změn zajišťová-
ní náhradní rodinné péče a jejího finan-
cování. Proto jsme se v první polovině 
roku potýkali se závažnými finančními 
problémy a financování naší činnosti zá-
viselo z 97 % na štědrosti dárců.

pŘíJMy poDLE typU DárCů
Velice si vážíme toho, že osud ohrožených 
dětí nebyl ani v předešlém roce lhostejný 
tisícům soukromých i firemních dárců. 
V roce 2013 jsme získali 44 575 finan-
čních darů od 27 634 soukromých a 698 
firemních dárců a nadací v celkové hod-
notě 30 956 124 Kč. Věcné dary poskytlo  
25 dárců v celkové účetní hodnotě darů 
1 841 227 Kč.

pŘíJMy a JEJICH vyUŽItí

• Státní příspěvky
• věcné dary soukromých i firemních 
     dárců

• příjmy z veřejných zdrojů (fondy, 
     nadace, dotace)
• firemní dárci
• Soukromé osoby a drobní podnikatelé

5 %

3 %

59 %
18 %

15 %
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SoUKroMÉ fInanční Dary
V roce 2013 jsme získali finanční dary od 
27 634 individuálních dárců a drobných 
podnikatelů. Díky jejich jednorázovým 
či pravidelným darům v celkové hodnotě 
20 052 441 Kč jsme mohli měnit životy 
ohrožených dětí. Děkujeme.
   

    

fIrEMní partnErStví 
a fILantropICKÉ naDaCE
S dárci z řad českých i mezinárodních 
firem budujeme vzájemně prospěš-
né vztahy, které nám umožňují zajistit 
dlouhodobý efektivní provoz zařízení 
a poskytovaných služeb na pomoc dě-
tem. V roce 2013 nám firemní dárci 
poskytli finanční prostředky ve výši  
6 022 880 Kč, filantropické nadace pak 
4 880 803 Kč. Celkem nám v roce 2013 
poskytlo pomoc 698 firemních dárců  
a nadací.
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gEnEráLní partnEr

HLavní partnEŘI

partnEŘI

naDaCE



vĚCná a oDBorná 
poDpora
Desítkám firem i jednotlivcům děkuje-
me za nefinanční pomoc v celkové výši  
1 841 227 Kč.

Vážíme si také nezištné podpory řady 
firem a soukromých osob, které nám 
poskytly své služby a odbornou pomoc 
zcela bezplatně – poskytnutým odbor-
ným poradenstvím, výrobky a službami 
pro zajištění provozu nebo údržby stáva-
jících zařízení, zajištěním vzdělávacích 
a volnočasových aktivit dětí a dobrovol-
nou prací. Děkujeme, že s námi sdílíte 
naše poslání.

MEDIáLní poDpora
Děkujeme všem mediálním partnerům 
za podporu a velkorysý prostor, který vě-
novali propagaci našich aktivit a pomo-
ci dětem ve svých časopisech, v online 
prostoru a vysílacím čase. Také díky vám 
můžeme pomáhat více dětem.

poDpora StátníCH 
InStItUCí
ministerstvo práce a sociálních věcí 
podpořilo v roce 2013 komplexní zajiš-
tění pěstounských rodin v SOS dětských 
vesničkách v Karlových Varech, Brně  
a ve Chvalčově. aktivity projektu Kom-
plexní zajištění náhradní rodinné péče  
v SOS dětských vesničkách byl podpo-

řen z dotačního řízení rodina a ochrana 
práv dětí mSPV.

proJEKt ESf zvyŠování
KvaLIty SyStÉMU náHraDní 
pÉčE o DĚtI
V roce 2013 jsme získali finanční podpo-
ru z Evropských sociálních fondů pro náš 
projekt Zvyšování kvality systému ná-
hradní péče o děti. Obsahem projektu byl 
přenos zahraničních zkušeností s pro-
cesem deinstitucionalizace v náhradní 
rodinné péči a dále přenos doporučení 
a praktických zkušeností usnadňujících 
mladým lidem, kteří odcházejí z péče, 
vstup na trh práce. Projekt byl podpo-
řen z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu čr.
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V roce 2013 jsme i přes složitou finanční 
situaci otevřeli v první polovině roku dva 
nové programy – středisko sociálně akti-
vizačních služeb SOS Kompas v Přerově 
a zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc SOS Sluníčko v Karlových 
Varech. Do nových středisek směřovaly 
téměř dva miliony korun, což předsta-
vuje 8 % všech programových výdajů 
na zajištění jejich provozu a odborných 
služeb.

Tři SOS dětské vesničky si vyžádaly 
provozní náklady 14 131 601 Kč, tedy 
63 %. 6 237 332 Kč pak bylo využito na 
zajištění provozu Komunity mládeže ve 
Chvalčově a SOS Kormidla v Brně.

25 % celkových výdajů pokrývá meto-
dickou a koordinační činnost, díky níž 
můžeme zajišťovat, monitorovat a cí-
leně hodnotit kvalitu poskytované péče  
o ohrožené děti. Nastavený systém 
hodnocení nám umožňuje pracovat na 
procesu zvyšování kvality a naplňovat 
standardy sociálně právní ochrany dětí  
i standardy sociálních služeb. 

Nedílnou součástí programové podpory 
je i zajištění aktivit na udržení a získává-
ní zdrojů financování, na které bylo vyu-
žito 24 % finančních zdrojů. Za každou 
takto investovanou 1 korunu jsme v roce 
2013 získali zpět příjem ve výši 2,5 ná-
sobku vložené částky.
 
Děkujeme všem dárcům s dobrým srd-
cem za to, že nás podporují v naší čin-
nosti a pomáhají dětem prožít šťastné 
dětství se svými vlastními rodiči nebo 
pěstouny.

vyUŽItí Darů 
v prograMECH

• SoS dětská vesnička Chvalčov
• SoS dětská vesnička Karlovy vary
• SoS dětská vesnička Brno
• Komunita mládeže Chvalčov
• SoS Kormidlo Brno
• SoS Sluníčko Karlovy vary
• SoS Kompas přerov

2 %

 25 %

10 %

28 %

12 %

16 %

6 %
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zpráva aUDItora

zpráva o fInančníM 
HoSpoDaŘEní
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k 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

aKtIva

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek 116 851 Kč 118 852 Kč

Krátkodobý majetek 24 069 Kč 17 680 Kč

AKTIVA CELKEM 140 920 Kč 136 532 Kč

paSIva

Vlastní zdroje 125 480 Kč 128 263 Kč

Cizí zdroje 15 440 Kč 8 269 Kč

PASIVA CELKEM 140 920 Kč 136 532 Kč

rozvaHa (BILanCE)
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výKaz zISKU a ztráty
k 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

náKLaDy

Spotřebované nákupy 4 536 Kč

Služby 15 127 Kč

osobní náklady 24 531 Kč

Daně a poplatky 189 Kč

ostatní náklady 470 Kč

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek

6 106 Kč

poskytnuté příspěvky 1 640 Kč

Daň z příjmů 0 Kč

NÁKLADY CELKEM 52 599 Kč

výnoSy

tržby za vlastní výkony a za zboží 591 Kč

změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 Kč

aktivace 0 Kč

ostatní výnosy 594 Kč

tržby z prodeje majetku, zúčtování re-
zerv a opravných položek

0 Kč

přijaté příspěvky 29 959 Kč

provozní dotace 18 652 Kč

VÝNOSY CELKEM 49 796 Kč

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Název a sídlo účetní jednotky
Sdružení SOS dětských vesniček 
ičO 00407933
U Prašného mostu 50/4
119 01 Praha 1
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Podle zákona č. 89/2012 Sb. je Sdru-
žení SOS dětských vesniček 1. 1. 2014 
spolkem vedeným ve spolkovém rejst-
říku městského soudu v Praze, oddíl L, 
vložka 783. 

Oznámení o činnosti ve smyslu ustano-
vení § 19 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb. 
bylo ministerstvem vnitra vzato na vě-
domí dne 28. 6. 1990 pod č.j. VSP/1-1 
674/90-r.

Ičo:  
00407933 (Sdružení není plátcem DPH)

KanCELáŘ a KorESponDEnční 
aDrESa: 
revoluční 17, 110 00 Praha 1

SíDLo a faKtUrační aDrESa: 
U Prašného mostu 50/4, 119 01 Praha 1 

tELEfon: 
212 246 212 

E-MaIL:  
detem@sos-vesnicky.cz

BanKovní SpoJEní: 
120 777 711/0300, čSOB Praha 1

SBírKovÉ Konto:  
211 757 409/0300, čSOB Praha 1
Osvědčení o konání veřejné sbírky 
vydal magistrát hl. m. Prahy pod č.j.: 
S-mHmP/935262/2012.

rEDaKCE: Mgr. jana Šagátová
grafICKá úprava: Martin Málek
tISK: GraFOKON Tiskárna, s.r.o. 

 

LIDÉ
pŘEDSEDnICtvo
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., předsed-
kyně
ing. ivana Šímová, místopředsedkyně
ing. miroslav Šulai, mBa, člen
mag. Katrin raie, člen
mag. Veronika Unseld, člen

nároDní ŘEDItEL
ing. Petr Lužný

prograMová ŘEDItELKa
Mgr. jindra Šalátová

fUnDraISIng ManagEr
Mgr. Radana koppová

Hr ManagEr
mgr. Tereza čechová

(údaje platné k 31. prosinci 2013)
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