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rok 2014 byl pro nás velmi dynamický  
a díky odhodlání a nasazení našich za-
městnanců také velmi úspěšný. Podařilo 
se nám splnit cíle, které jsme si při pomo-
ci ohroženým dětem stanovili, a já jsem 
svým kolegům velmi vděčný za jejich 
přístup, vytrvalost a výsledky, jichž do-
sáhli.

Mezi naše hlavní cíle patřila implementa-
ce nové programové politiky a rozšíření 
počtu příjemců naší pomoci na 450-500 
při zachování vysoké kvality péče, kterou 
poskytujeme, a také posílení finančního 
zázemí naší organizace a diverzifikace 
našich příjmů, abychom zaručili stabilní 
financování našich programů i v budouc-
nosti.

Minulý rok pro nás představuje zejména 
prudký rozvoj našich programů a nejrych-
lejší nárůst počtu dětí, jimž pomáháme,  
v naší dosavadní historii. V lednu jsme  
v Brně otevřeli program SOS Kotva, dům 
na půl cesty určený osamostatňujícím se 
dětem z pěstounských rodin a dětských 
domovů, v květnu jsme zahájili program 
SOS Kajuta, nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem, 
v průběhu léta a podzimu jsme rozšířili 
sociálně aktivizační program SOS Kom-
pas do Brna, Karlových Varů a Lipníku 
nad Bečvou a v Karlových Varech jsme 
otevřeli již druhé zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou péči SOS Sluníčko.  
V prosinci 2014 jsme pak otevřeli SOS 
Sluníčko i v Praze.

Celkový počet dětí, jimž jsme pomáhali, 
se nám tak podařilo zvýšit ze 186 v roce 

2013 na 491 v roce 2014, a to v sedmi 
různých programech, které představují 
jeden z nejkomplexnějších přístupů k po-
moci ohroženým dětem v naší zemi.

V loňském roce se nám rovněž podařilo 
dále stabilizovat naše financování a vy-
dat se opět na cestu růstu příspěvků od 
soukromých dárců, kteří jsou klíčoví pro 
dlouhodobou stabilitu našich programů. 
Dary od soukromých dárců se nám opro-
ti předchozímu roku podařilo navýšit  
o 20 %, a to ruku v ruce s výraznými 
úsporami na straně nákladů. 

Rok 2014 byl z pohledu rozvoje SOS dět-
ských vesniček úspěšný. Dosáhli jsme či 
překonali stanovené cíle a vytvořili jsme 
dobrý základ budoucího rozvoje našich 
programů a dalšího růstu počtu dětí, jimž 
pomáháme. I díky těmto dobrým výsled-
kům a rozvoji doufáme, že v roce 2015 
budeme schopni s podporou našich dárců 
pomoci 700 až 1 000 ohrožených dětí.

Věříme, že náš přístup a rozvoj naši sou-
časní dárci oceňují, a doufáme, že si zís-
káme pozornost a podporu nových dárců 
a partnerů.

Jménem všech našich dětí Vám děkuji za 
Vaši podporu v roce 2014. Bez Vás by-
chom to nedokázali!

Petr Lužný
Národní ředitel
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SOS Children’s Villages International, 
která sdružuje národní organizace SOS 
dětských vesniček ve světě.

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 roz-
šiřoval svou myšlenku pomoci dětem do 
dalších zemí. Dnes SOS dětské vesničky 
pomáhají dětem ve 134 zemích světa 
naplňovat jejich právo na lásku, domov  
a bezpečí.

Kromě SOS dětských vesniček provozu-
je organizace ve světě zařízení pro mlá-

dež na podporu vzdělávání a začleňování 
dospívajících mladých lidí z náhradní 
rodinné péče, centra sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi, dětské 
školky, školy, poskytuje zdravotní péči 
zaměřenou na matky s dětmi a uprostřed 
válečných konfliktů a po přírodních ka-
tastrofách také humanitární pomoc. Kaž-
doročně tak organizace pomůže dvěma 
milionům lidí, zejména dětem, z celého 
světa.

Mezinárodní organizace SOS Children’s 
Villages International má od roku 1995 
zvláštní poradní status při Ekonomické  
a sociální radě OSN.
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SoS DĚTSKÉ vESnIčKY
Sdružení SOS dětských vesniček je ne-
státní nezisková organizace, která pomá-
há ohroženým rodinám v péči o jejich děti 
a poskytuje kvalitní alternativní péči dě-
tem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní 
rodině.

KaŽDÉ DíTĚ paTŘí Do roDInY  
a Má vYrŮSTaT v LáSCE, ÚCTĚ  
a BEzpEčí

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 potřebnost 
pomoci každého jednotlivého dítěte. 

V komplexním portfoliu služeb posky-
tujeme zázemí pěstounským rodinám 
žijícím v SOS dětských vesničkách se 
zaměřením na větší sourozenecké skupi-
ny, které nemohou být umístěny do in-
dividuální pěstounské péče a u nichž je 
třeba podporovat přirozené příbuzenské 
vztahy, stejně jako pěstounským rodi-
nám žijícím mimo vesničky. Kromě toho 
pomáháme dětem z pěstounských rodin  
a dětských domovů při přechodu do sa-
mostatného života. 

Systematicky rovněž pracujeme se soci-
álně vyloučenými rodinami, jimž hrozí 
odebrání dítěte, aby se zlepšila celková 
péče o děti, školní docházka i prospěch 
dětí, stejně jako využívání volného času. 
V neposlední řadě přijímáme do našich 
zařízení týrané, zneužívané a zanedbáva-
né děti, které vyžadují okamžitou pomoc.

HISTorIE SoS DĚTSKýCH  
vESnIčEK v čESKÉ rEpUBLICE

Sdružení SOS dětských vesniček vzniklo 
v bývalém Československu v roce 1969 
a během několika málo let vybudovalo  
s širokou finanční podporou veřejnosti 
dvě SOS dětské vesničky pro matky-pěs-
tounky v Karlových Varech a ve Chvalčo-
vě a začalo stavět třetí v Brně.

V roce 1974 prošlo Sdružení nucenou 
likvidací a jeho veškerý finanční i nefi-
nanční majetek, včetně již postavených  
a fungujících SOS dětských vesniček, byl 
převeden pod stát. Sdružení opět mohlo 
obnovit svou činnost až po roce 1989. 
Ze zabaveného majetku mu byly v letech 
1991-1992 vráceny SOS dětské vesničky 
v Karlových Varech a Chvalčově.

V roce 2003 byla otevřena již třetí  
SOS dětská vesnička v Brně. V průběhu 
let se Sdružení věnuje rovněž opravám 
vesniček zbudovaných v 70. letech.

V roce 2013 zahájila organizace imple-
mentaci nové programové politiky, která 
umožnila rozšířit typy poskytované po-
moci o preventivní sociální práci v teré-
nu a krizovou okamžitou pomoc dětem 
v nouzi a dramaticky tak navýšit počet 
ohrožených dětí, jimž se dostává asisten-
ce a pomoci.

SoS CHILDrEn’S vILLaGES  
InTErnaTIonaL

Od roku 1993 je Sdružení SOS dětských 
vesniček členem mezinárodní federace 

V roce 2014 uplynulo 45 let od zahájení výstavby první SOS dětské vesničky v Karlo-
vých Varech. Ta přijala první děti již v roce 1970 a od té doby jich tam kratší či delší dobu 
žilo více než 200.



SOS KORMIDLO podporu-
je vzdělávání a osamostatně-
ní se ohrožených dětí. Mla-
dým lidem z pěstounských 

rodin nabízíme nejen ubytování, ale  
i průvodcovství či speciálně pedagogické 
a psychoterapeutické služby podle jejich 
aktuálních a individuálních potřeb. Služ-
by jsou zaměřené na osobnostní rozvoj  
a jejich cílem je úplné a úspěšné osamo-
statnění 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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náSLEDná pÉčE

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 volno-
časové aktivity pro všechny 
příchozí děti ohrožené ja-
koukoliv formou negativ-

ních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. 
Cílem těchto programů je vyvést děti 
z rizikového prostředí formou vzdělává-
ní, zvyšování jejich sociálních dovednos-
tí a smysluplným využitím volného času. 
Jednou z priorit je motivace k dosahová-
ní lepších školních výsledků a předchá-
zení jejich sociálnímu vyloučení.

SOS SLuNíČKO je zařízení 
s nepřetržitým provozem pro 
děti v krizové situaci, které 
vyžadují okamžitou pomoc. 

Pomáháme týraným, zneužívaným či 
zanedbávaným dětem, které nemohou 
zůstat ve své rodině, stejně jako rodinám, 
které se vzhledem k tíživé životní situ-
aci nemohou na přechodnou dobu o své 

dítě postarat. Dětem je v SOS Sluníčku 
poskytována nejen čtyřiadvacetihodino-
vá péče tet-pečovatelek, ale i odborná 
péče sociální pracovnice, psychologa  
a dalších odborníků podle potřeb konkrét-
ního dítěte. V době svého pobytu v zaří-
zení děti řádně navštěvují školu či školku  
a volnočasové aktivity.

oKaMŽITá poMoC

pĚSToUnSKá pÉčE
SOS PŘíStaV poskytuje 
zázemí a širokou škálu slu-
žeb pro pěstounské rodiny  
s početnými sourozeneckými 

skupinami. V programu provozujeme tři  
SOS dětské vesničky s celkovým počtem 
31 rodinných domů, v nichž poskytuje-
me pěstounským rodinám zvýhodněné 
bydlení s dotovaným nájemným a širo-
kou škálu dalších služeb.

SOS MaJáK nabízí dal-
ším pěstounským rodinám 
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 podpory a vzdělá-
vání poskytujeme pěstounským rodinám 
odbornou psychologickou a pedagogic-
kou podporu, odlehčovací a poradenské 
služby.

naŠE proGraMY



SoS DĚTSKÉ 
vESnIčKY  
v roCE 2014
v roce 2014 jsme pomáhali 491 dětem  
v 7 různých typech programů v Kar-
lovarském, Jihomoravském, zlínském  
a olomouckém kraji a v praze . 

KoMU JSME poMáHaLI 

 224 dětí v ohrožených sociálně 
  slabých rodinách 

 120 dětí v pěstounských rodinách  

 99 dětí v nízkoprahovém zařízení 
  pro volný čas 

 29 dětí v zařízeních okamžité
   pomoci 

 19 mladých v programech 
  pro dospívající
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naŠE poMoC v roCE 2014
Pokud jde o rozsah poskytované pomoci, 
byl pro nás rok 2014 rokem dramatické-
ho rozvoje. Otevřeli jsme několik nových 
programů a počet příjemců naší pomoci 
jsme meziročně navýšili z necelých dvou 
set na téměř pět set.

novÉ proGraMY

V roce 2014 jsme pokračovali v trendu 
nastoleném v roce 2013 v souvislosti  
s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o so-
ciálně-právní ochraně dětí. tehdy jsme 
začali rozšiřovat svou činnost v oblasti 
náhradní rodinné péče o uzavírání dohod 
o výkonu pěstounské péče s individuál-
ními pěstouny žijícími v regionech SOS 
dětských vesniček. V souladu s novou 
programovou politikou jsme rovněž zača-
li otevírat střediska sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi a zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc.

V lednu 2014 jsme v Brně otevřeli nový 
program SOS Kotva – dům na půl cesty 
určený osamostatňujícím se dětem z pěs-
tounských rodin, v květnu jsme zahájili 
v Bystřici pod Hostýnem program SOS 
Kajuta, nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež, v průběhu léta a podzimu jsme 
rozšířili sociálně aktivizační program 
SOS Kompas do Brna, Karlových Varů  
a Lipníku nad Bečvou. 

V srpnu jsme v Karlových Varech otevře-
li již druhé zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou péči SOS Sluníčko. V prosin-
ci 2014 jsme pak s podporou Magistrátu 
hl. města Prahy otevřeli zařízení SOS 
Sluníčko i v Praze, které se tak stalo his-
toricky prvním zařízením SOS dětských 
vesniček v hlavním městě.

Program 
Chvalčov

Program 
Karlovy 

Vary

Program 
Brno

Program 
Praha

Děti ve 
všech pro-
gramech

Děti v pěstounské péči 
v SoS přístavu a SoS 
Majáku

26 15 79 120

Děti v SoS Kompasu 142 44 38 224

Děti v SoS Sluníčku 24 5 29

Děti v SoS Kajutě 99 99

Děti v SoS Kormidle 15 15

Děti v SoS Kotvě 4 4

CelKem 267 83 136 5 491

491 DĚTí v naŠí pÉčI

Ohroženým dětem jsme díky tomu do 
konce roku komplexně pomáhali v 7 růz-
ných programech a jejich celkový počet 
oproti předchozímu roku vzrostl o 164 %, 
ze 186 na 491. 

V pěstounské péči jsme podporovali  
120 dětí, ale soustředili jsme se i na pre-
venci: program SOS Kompas zaměřený 
na posilování rodiny pomohl 224 dětem 
a nízkoprahové zařízení SOS Kajuta vy-
užívalo 99 dětí. V zařízeních pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko 
jsme během roku pomohli celkem 29 
dětem a našimi programy SOS Kormidlo  
a SOS Kotva zaměřenými na pomoc do-
spívajícím z pěstounských rodin a dět-
ských domovů při přechodu do samostat-
ného života prošlo 19 mladých lidí.

KaMpaŇ „TaK SnaDno SE To 
nEpozná“

Na podzim jsme spustili osvětovou kam-
paň „tak snadno se to nepozná“, jíž jsme 
se snažili zaměřit pozornost veřejnosti na 
problematiku týraných, zneužívaných či 
zanedbávaných dětí. 

Za poslední 3 roky bylo nahlášeno více 
než 21 tisíc případů zneužívání, zane-
dbávání a týrání dětí. Odborníci však 
odhadují, že je to pouhá jedna desetina 
ze všech případů násilí na dětech. Desít-
ky tisíc dětí v České republice tak nyní 
pravděpodobně trpí a čekají, až si jejich 
utrpení všimneme a podáme jim pomoc-
nou ruku. S kampaní proto budeme po-
kračovat i v roce 2015, tentokrát ve formě 
osvěty přímo na školách.
  



LEDEn

Karlovarskou SOS dětskou vesničku  
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc SOS Sluníčko navštívila manžel-
ka prezidenta republiky paní Ivana Ze-
manová.

V Brně byl otevřen dům na půl cesty SOS 
Kotva, který má usnadnit mladým lidem z 
pěstounských rodin či dětských domovů 
vykročení do samostatného života.

BŘEzEn

Generální partner SOS dětských ves-
niček Kaufland uspořádal na oslavu  
10. výročí otevření brněnské SOS dětské 
vesničky prodejní výstavu dětských děl 
„Děti malují dětem“. Výtěžek z prodeje 
obrázků dosáhl výše 107 400 Kč.

KvĚTEn

Svůj provoz zahájilo v Bystřici pod Hos-
týnem nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež SOS Kajuta, které nabízí dětem 
z rizikového prostředí smysluplné využi-
tí volného času. Snahou je motivovat děti 
k dosahování lepších studijních výsledků 
a tím předcházet jejich sociálnímu vylou-
čení.

Herečka a moderátorka Emma Smetana 
uspořádala dobročinný bazar s mottem 
„Kup si slavnou košili aneb radost sobě 
– pomoc druhým“. Výtěžek z bazaru 
ve výši 100 000 Kč věnovala Emma 
Smetana prostřednictvím Nadace Nova 
karlovarskému SOS Sluníčku, v němž 
pečujeme o zanedbávané, zneužívané  
a týrané děti.

V Karlových Varech jsme spustili sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny ohrože-
né odebráním dětí SOS Kompas. Cílem 
této preventivní péče je stabilizovat rodi-
ny, které se nacházejí ve složité sociální 
či materiální situaci, a předejít tak ode-
brání dětí.

čErvEn

Pan Siddhartha Kaul, prezident SOS Chil-
dren´s Villages International, se v červnu 
2014 přijel osobně seznámit s kvalitou 
péče o ohrožené děti v České republice.

Spustili jsme sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny ohrožené odebráním dětí  
SOS Kompas v Brně.

SrpEn

Pro vysokou potřebnost v Karlovarském 
kraji jsme v areálu karlovarské SOS dět-
ské vesničky otevřeli již druhé zařízení 
SOS Sluníčko pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. Stávající kapacitu jsme 
tak rozšířili na 16 dětí.

záŘí 

Na rodinné zábavné odpoledne v brněn-
ské SOS dětské vesničce, které bylo 
první podobnou akcí pro veřejnost  
v pětačtyřicetileté historii naší organi-
zace, se přišlo pobavit a zasoutěžit si na 
dvě stě dětí.

Populární a světově uznávaný houslový 
virtuos Pavel Šporcl se stal patronem 
SOS dětských vesniček. těšíme se na 
dlouhou spolupráci, která pomůže zlepšit 
životy mnoha ohrožených dětí. 

12 13

ŘíJEn

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
ohrožené odebráním dětí SOS Kompas  
v Olomouckém kraji rozšiřujeme do Lip-
níku nad Bečvou.

Spustili jsme kampaň „tak snadno se to 
nepozná“, která měla za cíl upozornit na 
to, že týraných, zneužívaných a zane-
dbávaných dětí mezi námi žije mnohem 
více, než tušíme. Pomoci těmto dětem 
přitom může kdokoli z nás.

LISTopaD

Manželka prezidenta republiky paní 
Ivana Zemanová na první adventní ne-
děli slavnostně rozsvítila vánoční strom 
na Pražském hradě a zahájila sedmnác-
tý ročník charitativní vánoční sbírky ve 
prospěch SOS dětských vesniček.

Při příležitosti Mezinárodního dne dět-
ských práv jsme za účasti houslového 
virtuosa Pavla Šporcla a šéfkuchaře Ond-
řeje Slaniny zorganizovali v historickém 
prostředí hotelu Chateau St. Havel be-
nefiční večeři zaměřenou na významné 
aktéry komerčního sektoru. 

proSInEC

V Praze jsme otevřeli program SOS 
Sluníčko pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, který pomůže ročně až 40 dětem 
v nouzi. V pětačtyřicetileté historii or-
ganizace se jedná o první zařízení SOS 
dětských vesniček v Praze.

Charitativní vánoční sbírka na Pražském 
hradě pod záštitou paní Ivany Zemano-
vé vynesla na pomoc ohroženým dětem  
415 638 Kč.

pŘEHLED roKU 2014
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V lednu navštívila SOS dětskou vesnič-
ku v Karlových Varech první dáma, paní 
Ivana Zemanová.

V červnu naše programy navštívil 
pan Siddhartha Kaul, prezident SOS 
Children´s Villages International.

Během adventu se na Pražském hradě již po 
sedmnácté uskutečnila charitativní vánoční 
sbírka pro SOS dětské vesničky.

V listopadu jsme s podporou 
houslového virtuosa a našeho 
patrona Pavla Šporcla uspo-
řádali benefiční večeři.

Pravidelně se zúčastňujeme běžeckých seriálů na-
příč republikou, v loňském roce mj. RunTour v Praze.

SOS Sluníčko v Praze čeká na své první děti. Už v pro-
sinci jich přijalo prvních pět.

Při zahájení výstavy DĚTI MALUJÍ DĚTEM předal zá-
stupce společnosti Kaufland SOS dětským vesničkám 
darovací šek na 3,6 mil. Kč.

Na zábavné odpoledne VŠICHNI JSME NA 
JEDNÉ LODI v brněnské SOS dětské vesničce 
se přišlo pobavit na dvě stě dětí.

SOS Kajuta otevřená v Bystřici pod Hostýnem pořádá 
pro znevýhodněné děti kromě jiného také výlety po re-
gionu.
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V historicky první SOS dětské vesničce 
na našem území jsme v roce 2014 posky-
tovali podporu celkem 6 pěstounským 
rodinám starajícím se o 15 dětí. V nově 
otevřeném programu sociálně aktivizač-
ních služeb SOS Kompas jsme pomáhali 
rodinám ohroženým odebráním dítěte.  
V průběhu roku jsme ve vesničce uved-
li do provozu již druhé zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc SOS Slu-
níčko. Za celý rok jsme ve všech progra-
mech SOS dětské vesničky Karlovy Vary 
podpořili 83 dětí.

SOS SLUníčKo – okamžitá 
pomoc dětem v nouzi

V programu SOS Sluníčko pomáháme 
rodinám, které se vzhledem k tíživé ži-
votní situaci nemohou na přechodnou 
dobu o dítě postarat, a také dětem zane-
dbávaným, zneužívaným nebo týraným. 
Pobyt dítěte v zařízení umožní dítěti ne-
ztratit kontakt s rodinou a svým přiroze-
ným sociokulturním prostředím, aniž by 
muselo být umístěno do ústavní péče. 

Dětem se v rodinném prostředí dostává 
nepřetržité péče tet, stejně jako pomoci 
psychologů, sociálních pracovníků a dal-
ších profesionálů. Pro vysokou potřeb-
nost v Karlovarském kraji jsme v srpnu 
otevřeli ve vesničce již druhé SOS Slu-
níčko a celkovou kapacitu jsme tak roz-
šířili na 16 dětí. 

SoS KoMpaS – Sociálně 
aktivizační služby

V květnu jsme v Karlovarském kraji 
otevřeli nový program SOS Kompas,  

v jehož rámci poskytují zkušení sociální 
pracovníci pomoc rodinám, které jsou  
v obtížné sociální či finanční situaci. ta 
se projevuje v dlouhodobě neudržitel-
ných podmínkách pro výchovu dětí, kvů-
li nimž hrozí jejich odebrání. 

S rodinami pracujeme v jejich při-
rozeném prostředí a podporou všech 
jejich členů, dospělých i dětí, se sna-
žíme o jejich stabilizaci a odražení 
ode dna. V průběhu celého roku jsme 
na území okresů Sokolov a Karlo-
vy Vary pomáhali 18 rodinám a v nich  
44 dětem.

KaroLínKa, 7 LET:

Stejně jako jiné děti i Karolínka se ne-
mohla dočkat, až půjde poprvé do ško-
ly . Jako prvňák ale neměla nejsnad-
nější začátky . Měla velké problémy  
s učivem a ve škole často chyběla .  
v prvním pololetí proto nebyla klasifi-
kována . To vše se změnilo, když jsme 
v rámci programu SoS Kompas začali 
poskytovat sociálně aktivizační služby 
její rodině a ve škole jí začal pomáhat 
osobní asistent . Matematika jí problé-
my nedělala, ale velké obtíže měla  
s psaním a se čtením . 

Karolínka se ale nevzdávala a díky své 
píli a vytrvalosti vše dohnala a na konci 
první třídy se mohla pyšnit vysvědče-
ním se samými jedničkami . Její rodiče 
jsou na ni pyšní a Karolínka se stala 
vzorem i svým dvěma mladším sest-
rám . I když se Karolínka zatím neroz-
hodla, jestli bude veterinářkou či prin-
ceznou, jedna věc je jistá – je na dobré 
cestě si své sny jednou splnit .

17

SoS DĚTSKá 
vESnIčKa 
KarLovY 
varY
SoS pŘíSTav 12 DĚTí

SoS MaJáK 3 DĚTI

SoS SLUníčKo 24 DĚTí

SoS KoMpaS 44 DĚTí
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V roce 2014 jsme v SOS dětské vesnič-
ce poskytovali podporu 6 pěstounským 
rodinám starajícím se o 26 dětí. Kromě 
toho jsme provozovali sociálně aktivi-
zační program SOS Kompas v Přerově  
a v průběhu roku jsme jej rozšířili do 
Lipníku nad Bečvou. V květnu jsme  
v Bystřici pod Hostýnem otevřeli nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež SOS 
Kajuta. Za celý rok jsme ve všech pro-
gramech SOS dětské vesničky Chvalčov 
podpořili 267 dětí.

SoS pŘíSTav – podpora 
pěstounské péče

V rámci programu SOS Přístav poskytu-
je SOS dětská vesnička všestrannou pod-
poru pěstounským rodinám starajícím se 
o větší počet dětí, zpravidla vícečetné 
sourozenecké skupiny. ta zahrnuje doto-
vaný nájem na rodinný dům ve vesničce, 
psychologickou podporu pro děti i pěs-
touny, kroužky, doučování a jiné volno-
časové aktivity.

Do vesničky v průběhu roku přibyl nový 
pěstounský pár s třemi holčičkami a dvě-
ma kluky ve věku od 3 do 7 let. Rovněž 
pokračovaly opravy domů ve vesničce 
zaměřené zejména na úsporu provozních 
nákladů. Domov a láskyplnou rodinu 
mělo v loňském roce ve vesničce celkem 
26 dětí.

SoS KaJUTa – nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež

5. května 2014 byl v Bystřici pod Hos-
týnem zahájen provoz nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež SOS Kajuta, 
které nabízí dětem z rizikového pro-

středí smysluplné využití volného času.  
V centru se snažíme motivovat děti  
k dosahování lepších studijních výsledků 
a tím předcházet jejich sociálnímu vy-
loučení. Ke stálým aktivitám centra patří 
doučování dětí a jejich příprava do školy, 
zejména v matematice a českém jazyce. 
Soustředíme se ale i na jiné volnočaso-
vé aktivity, společné výlety, hry, soutěže  
a jiné klubové akce. Zařízení SOS Kajuta 
do konce roku navštěvovalo 99 dětí.

MILča, 9 LET 

Milča žije spolu s maminkou, babičkou 
a třemi dalšími sourozenci v malém 
bytě, kde si na přepych rozhodně ne-
potrpí . Maminka je bez zaměstnání, 
babička nemocná, a tak rodina, kte-
rá žije bez otce, nemá peněz nazbyt . 
Milča a její sourozenci nemají peníze 
na žádné kroužky ani se nedostanou 
sami nikam na výlet . Když se ve městě 
otevřela „kajuťácká klubovna“, Milča 
i její sourozenci v ní hned našli nové 
útočiště . pedagogové jim pomáhají  
s přípravou do školy, se kterou by jim 
doma v jejich náročné situaci nikdo ne-
pomohl . 

Milča je velmi výtvarně nadaná a ná-
stěnky a výstavku v klubovně zdobí 
mnoho jejích obrázků a výrobků . Díky 
drobounké postavě je také mrštná  
a rychlá, což využívá při sportov-
ních aktivitách a outdoorových hrách .  
S SoS Kajutou vyrazila Milča se svou 
starší sestrou už na několik výletů  
a mohla tak navštívit zámek v Tova-
čově, Mamutí stezku u přerova, hrad 
ve Starém Jičíně nebo známou Štram-
berskou trúbu . Doufejme, že Milča se 
bude nadále dobře učit, a třeba se jí 
jednou splní její sen stát se zvěrolé-
kařkou .

SoS DĚTSKá 
vESnIčKa 
CHvaLčov

SoS DĚTSKá 
vESnIčKa 
CHvaLčov
SoS pŘíSTav  26 DĚTí

SoS KoMpaS  142 DĚTí

SoS KaJUTa  99 DĚTí
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Moderní vesnička v Brně-Medlánkách 
poskytuje širokou škálu služeb pěs-
tounským rodinám žijícím ve vesničce  
i mimo ni. Její součástí jsou i dvě zaří-
zení SOS Kormidlo a SOS Kotva urče-
ná pro osamostatňující se děti  a mladé 
dospělé z pěstounských rodin a dětských 
domovů. Nejnovějším programem je 
SOS Kompas zaměřující se na rodiny 
ohrožené odebráním dětí. Za celý rok 
jsme ve všech programech SOS dětské 
vesničky Brno podpořili 136 dětí.

SoS KoMpaS – Sociálně 
aktivizační služby

V červnu byl v brněnské SOS dětské ves-
ničce zahájen provoz střediska sociálně 
aktivizačních služeb SOS Kompas, které 
postupně navázalo spolupráci s orgány 
sociálně-právní ochrany dětí ve Šlapani-
cích, Rosicích a Ivančicích. V programu 
se zaměřujeme na sociální práci s rodi-
nami v obtížné sociální a ekonomické 
situaci ohrožené odebráním dítěte, na 
jejich stabilizaci a zejména na zlepšení 
podmínek pro děti, které v nich vyrůsta-
jí. Do programu se během roku zapojilo  
21 rodin s 38 dětmi.

SoS KoTva – Dům na půl 
cesty

V lednu 2014 jsme v Brně otevřeli prv-
ní zařízení programu SOS Kotva, jehož 
cílem je usnadnit mladým lidem z pěs-
tounských rodin či dětských domovů vy-
kročení do samostatného života. V domě 
na půl cesty naleznou mladí lidé ve věku 
od 18 do 26 let kromě ubytování také 
aktivní a všestrannou podporu při pře-

bírání plné zodpovědnosti za svůj život. 
Snažíme se tak zvýšit jejich samostatnost  
a maximalizovat jejich šanci na integra-
ci do sociálního a ekonomického života.  
V průběhu roku 2014 využili služeb pro-
gramu SOS Kotva 4 mladí lidé. 

SoS pŘíSTav 
a 
SoS MaJáK – 
podpora pěstounské péče

V programech SOS Přístav a SOS Ma-
ják jsme poskytovali podporu 9 pěs-
tounským rodinám žijícím ve vesničce  
a 24 rodinám mimo ni, které se dohroma-
dy staraly o 79 dětí ve věku od 4 do 18 let.  
V rámci vesničky kromě služeb pěstou-
nům zajišťujeme i řadu volnočasových  
i vzdělávacích aktivit pro děti a podpo-
rujeme je v rozvoji jejich schopností.

MarTIn, 13 LET: 

Martinovi je 13 let a žije v brněnské 
vesničce s maminkou pěstounkou  
a čtyřmi sourozenci . v loňském roce 
se mu splnil jeho sen – navlékl dres 
národní reprezentace v baseballu  
v kategorii žáků na mistrovství světa 
na Tchaj-wanu a s týmem se mu po-
dařilo probojovat až na Světové finá-
le Little League, které se konalo ve 
Williamsportu v pensylvánii (USa) . 
Kromě spousty krásných zážitků si 
Martin přivezl také velmi cennou lekci: 
poznal, jaké je to tvrdě dřít a jak chut-
ná sladká odměna ve formě úspěchu . 
Martin nezapomíná ani na vděčnost 
svojí mamince pěstounce: „Chtěl bych 
poděkovat mojí mamce, která se mi 
věnuje, podporuje mě, trénuje, vozí na 
zápasy, turnaje, soustředění a spousty 
dalších věcí . Bez toho bych nebyl tam, 
kde jsem . Děkuji Ti! :-)“

SoS pŘíSTav 43 DĚTí

SoS MaJáK 36 DĚTí

SoS KoMpaS 38 DĚTí

SoS KorMIDLo  15 DoSpívaJíCíCH

SoS KoTva 4 MLaDí DoSpĚLí

SoS DĚTSKá 
vESnIčKa 
Brno
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Rok 2014 byl z pohledu příjmů úspěš-
ným rokem. Podařilo se nám navýšit 
celkové příjmy ze soukromých zdrojů  
o více než 20 %, na 33,3 mil. Kč. Došlo 
rovněž k výraznému navýšení financová-
ní z veřejných zdrojů o 89 %, na více než 
10 mil. Kč. 

Díky tomuto nárůstu jsme byli jednak 
schopni pokračovat v implementaci nové 
programové politiky a v rozšiřování po-
čtu děti, jimž pomáháme, jednak jsme 
mohli pokračovat v přípravách na rok 
2017, kdy se má naše organizace plně fi-
nančně osamostatnit a přestat pobírat do-
tace ze zastřešující mezinárodní federace 
SOS Children’s Villages International. 

DarY InDIvIDUáLníCH DárCŮ

V roce 2014 jsme získali 39 857 finanč-
ních darů od 14 076 občasných i pravi-
delných individuálních dárců v celkové 
výši přes 17,6 mil. Kč. Kromě toho jsme 
rovněž obdrželi přes 780 tisíc Kč ze zá-
větí. I díky štědré podpoře tisíců drob-
ných dárců jsme byli schopni pokračovat 
v trendu rozšiřování působnosti našich 
projektů a počtu příjemců naší pomoci.

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 2014 nám firemní dárci 
poskytli finanční prostředky ve výši  

9,6 mil. Kč, filantropické nadace pak  
1,1 mil. Kč. Celkem nás v roce 2014 
podpořilo 579 firemních dárců a nadací.

vEŘEJnÉ zDroJE

V roce 2014 jsme obdrželi státní příspěv-
ky a finanční granty a dotace z veřejných 
zdrojů (měst, krajů i ministerstev) v celko-
vé výši přes 10 mil. Kč, což oproti před-
chozímu roku představuje nárůst o 89 %. 
Díky této podpoře jsme byli schopni fi-
nancovat mj. nově otevíraná zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc SOS 
Sluníčko či sociálně aktivizační progra-
my SOS Kompas. Ve formě nárokového 
státního příspěvku jsme obdrželi 3,4 mil. 
Kč a v dotacích a grantech Ministerstva 
práce a sociálních věcí pak 6,3 mil. Kč. 
Kromě toho jsme rovněž obdrželi granty 
od Olomouckého a Zlínského kraje, města 
Přerova a města Bystřice pod Hostýnem  
v celkové výši téměř 300 tisíc Kč.

vĚCná a oDBorná poDpora

Desítkám firem i jednotlivcům jsme rov-
něž vděčni za nefinanční pomoc v celko-
vé výši přesahující 4 mil. Kč.

DoTaCE z SoS CHILDrEn’S  
vILLaGES InTErnaTIonaL

Z mezinárodní federace SOS Children’s 
Villages jsme obdrželi finanční pomoc ve 
výši přes 11,6 mil. Kč určenou na potřeb-
né investice do infrastruktury jednotlivých 
SOS dětských vesniček a na pokračující in-
vestice do rozvoje dárcovství a zajišťování 
budoucích příjmů ze soukromých zdrojů.

naŠE pŘíJMY v roCE 2014

STrUKTUra pŘíJMŮ z čESKýCH zDroJŮ

• Soukromé dary – 74 %
• příspěvky, granty a dotace z veř . zdrojů – 22 %
• Jiné příjmy – 4 %

naŠE pŘíJMY v roCE 2014

Vzhledem k plánovanému finančnímu 
osamostatnění SOS dětských vesniček 
v České republice v roce 2017 dochází 

již nyní k postupné redukci příspěvků ze 
zahraničí. tyto příspěvky se v roce 2014 
oproti předchozímu roku snížily o 26 %.

4 %

22 %

74 %

Individuální dárci 18 563 296 Kč

Firmy a nadace 10 689 649 Kč

nárokové příspěvky, granty a dotace z veřejných 
zdrojů

10 012 790 Kč

věcné dary 4 047 725 Kč

Jiné příjmy 1 701 312 Kč

Dotace z SoS Children’s villages International 11 605 634 Kč

CelKem 56 620 406 Kč
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Finanční výdaje SOS dětských vesni-
ček v roce 2014 dosáhly celkové výše  
48,6 mil. Kč. Oproti roku 2013 se tak 
snížily o 5,9 mil. Kč.

nIŽŠí výDaJE vS . nárŮST 
počTU proGraMŮ a pŘíJEMCŮ 
poMoCI

Navzdory nižším výdajům, které souvi-
sí zejména s nižším rozsahem investic  
a oprav nemovitého majetku, úspěšně 
pokračovala implementace nové pro-
gramové politiky spojená s otevíráním 
nových programů pomoci. Rozšíření 
portfolia našich služeb o efektivnější 
preventivní programy s nižšími provoz-
ními náklady umožnilo meziroční nárůst 
počtu příjemců pomoci o 164 %.

Přímé programové výdaje dosáhly výše 
27,6 mil. Kč. Nepřímé programové vý-
daje spojené s koordinací, metodickou 
podporou, kontrolou a vyhodnocováním 
programů pak činily 12,3 mil. Kč. Vý-
daje spojené s realizací a podporou pro-
gramů pomoci tak dosáhly 39,9 mil. Kč, 
tedy 82 % celkových výdajů v roce 2014.

InvESTICE Do SoUKroMýCH 
Da rŮ

Vzhledem ke klíčové úloze soukromých 
přispěvatelů pro stabilní a dlouhodobě 
udržitelné financování našich programů 
jsme investovali 8,6 mil. Kč, tedy 18 %  

z celkových výdajů organizace do pro-
gramů na získávání nových darů, péče  
o dárce a propagace. Náklady na fund-
raising částečně pokryl finanční příspě-
vek SOS Children’s Villages Internatio-
nal. 

Celkové příjmy od soukromých dárců 
dosáhly 33,3 mil. Kč – každá koruna 
investovaná do péče o dárce a získávání 
dalších příspěvků se tak v průběhu roku 
vrátila téměř čtyřikrát.

pŘíprava na BUDoUCnoST

Vzhledem k tomu, že zhruba polovina 
příjmů se realizuje zpravidla ve 4. čtvrt-
letí roku, je první pololetí roku ve zna-
mení negativního cash flow. Proto vyšší 
příjmy v závěru jednoho roku slouží k fi-
nančnímu zajištění programů na začátku 
roku následujícího. 

Kromě toho se také v současnosti vě-
nujeme přípravě na rok 2017, kdy naše 
programy v České republice přestanou 
být spolufinancovány ze strany SOS 
Children’s Villages International a bu-
dou hrazeny výhradně z českých zdrojů. 
Vzhledem k této plánované ztrátě mezi-
národních zdrojů financování a potřebě 
plné finanční soběstačnosti vytváříme 
v předstihu alespoň tříměsíční finanční 
rezervu k zajištění fungování našich pro-
gramů pro případ nenadálých událostí  
a výpadků jiných zdrojů financování.

naŠE výDaJE v roCE 2014 naŠE FInanční výDaJE v roCE 2014
 

přímé programové výdaje 27 620 868 Kč

programy SoS dětské vesničky Chvalčov (SoS přístav, 
SoS Maják, SoS Kompas, SoS Kajuta)

9 202 371 Kč

programy SoS dětské vesničky Karlovy vary-Doubí 
(SoS přístav, SoS Maják, SoS Kompas, SoS Sluníčko)

6 823 007 Kč

programy SoS dětské vesničky Brno-Medlánky (SoS přístav, 
SoS Maják, SoS Kompas, SoS Kormidlo, SoS Kotva)

10 717 682 Kč

praha (SoS Sluníčko) 877 808 Kč

Koordinace a metodická podpora programů 12 349 288 Kč

Fundraising – Investice do získávání darů 8 630 842 Kč

CelKem 48 600 998 Kč

0

FInanční výDaJE vS . počET pŘíJEMCŮ poMoCI 

48 600 998 Kč
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v roce 2014 působily různé národní 
organizace SoS dětských vesniček ve 
134 zemích světa, kde pomohly dohro-
mady více než 2 milionům lidí, zejména 
dětem . pomoc se dělila do čtyř hlav-
ních větví: 

roDIna a pÉčE o DĚTI

439 500 příjemců pomoci, z toho 
78 700 dětí v SoS dět-
ských vesničkách

vzDĚLání

206 100 dětí, dospívajících i do-
spělých s lepším přístu-
pem ke vzdělání

zDravoTnICKá poMoC

845 200 lidí, zejména dětí a matek, 
s lepším přístupem ke 
zdravotnickým službám

HUManITární KrIzE

789 500 příjemců humanitární 
pomoci, zejména rodin  
s dětmi 

2,5letá holčička z rodiny na útěku ve válkou rozvrácené Sýrii se dívá 
na svého těžce podvyživeného mladšího bratříčka . Jejich matka se 
pod tíhou prožitých traumat zhroutila a přestala být schopna starat se 
o své děti . Foto © abdelkader Fayad

SoS DĚTSKÉ 
vESnIčKY 
CELoSvĚTovĚ
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aKTIva

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

a . Dlouhodobý majetek 118 852 Kč 117 901 Kč

B . Krátkodobý majetek 17 680 Kč 23 854 Kč

ÚHRN AKTIV 136 532 Kč 141 755 Kč

paSIva

a . vlastní zdroje 128 263 Kč 133 516 Kč

B . Cizí zdroje 8 269 Kč 8 239 Kč

ÚHRN PASIV 136 532 Kč 141 755 Kč

rozvaHa (BILanCE)
k 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

zpráva o FInančníM 
HoSpoDaŘEní
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výKaz zISKU a zTráTY
k 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

náKLaDY

Spotřebované nákupy 5 615 Kč

Služby 13 959 Kč

osobní náklady 23 248 Kč

Daně a poplatky 162 Kč

ostatní náklady 471 Kč

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek

6 026 Kč

poskytnuté příspěvky 1 455 Kč

Daň z příjmů 0 Kč

NÁKlADY CelKem 50 936 Kč

výnoSY

Tržby za vlastní výkony a za zboží 851 Kč

změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 Kč

aktivace 0 Kč

ostatní výnosy 850 Kč

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 0 Kč

přijaté příspěvky 40 057 Kč

provozní dotace 14 862 Kč

VÝNOSY CelKem 56 620 Kč
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výSLEDEK HoSpoDaŘEní pŘED zDanĚníM 5 684

Daň z příjmů 69

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

výSLEDEK HoSpoDaŘEní pŘED zDanĚníM

výSLEDEK HoSpoDaŘEní po zDanĚní 5 615

výSLEDEK HoSpoDaŘEní po zDanĚní



zpráva aUDITora



Děkujeme desetitisícům lidí s dobrým 
srdcem, kteří s námi pomáhají ohrože-
ným dětem prostřednictvím svých fi-
nančních darů. Děkujeme také stovkám 
firem a nadačních fondů, které nás pod-
porují svými finančními dary, zkušenost-
mi, produkty a v neposlední řadě vlastní 
prací, abychom mohli dát dětem láskypl-
ný domov a mladým lidem zajistit rovno-
cenný vstup do samostatného života.

Děkujeme všem mediálním partnerům 
za podporu a velkorysý prostor, který vě-

novali propagaci našich aktivit a pomoci 
dětem ve svých časopisech, v online pro-
storu a ve vysílacím čase. také díky vám 
můžeme pomáhat více dětem.

Děkujeme městům, krajům a minister-
stvům za finanční dotace a granty.

Za všechny naše děti děkujeme všem, 
kteří na tomto místě nemohli být jmeno-
vitě uvedeni, ale bez jejichž pomoci by-
chom se neobešli.

poDĚKování

GEnEráLní parTnEr

HLavní parTnEŘI
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HLavní MEDIáLní parTnEŘI

parTnEŘI

DĚKUJEME!

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Město Přerov
Město Bystřice pod Hostýnem

V-tRaDE 
Hasbro
tESCOMa

Nadace Nova
Český červený kříž Brno-město
KOutECKÝ

MEDIáLní parTnEŘI

Mindshare
Prima tV
MEDIatEL
NEWtON Media
RaILREKLaM
euroaWK

MEDIaPHaRMa
Labstore
Face up 
Reader’s Digest
Rádio Krokodýl
Radio Čas

HLavní DárCI z vEŘEJnÉHo SEKTorU
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Zvláštní poděkování pak chceme věnovat následujícím nejvýznamnějším dárcům  
a finančním partnerům:



KonTaKTY
SíDLo a FaKTUrační aDrESa 
u Prašného mostu 50/4, 119 01 Praha 1

KanCELáŘ 
a KorESponDEnční aDrESa 
Revoluční 17, 110 00 Praha 1

Ič 
00407933 (Sdružení není plátcem 
DPH) 

TELEFon 
212 246 212

E-MaIL 
detem@sos-vesnicky.cz

WEB 
www.sos-vesnicky.cz  

SoCIáLní SíTĚ

HLavní DárCovSKý ÚčET 
120 777 711/0300

vEŘEJná SBírKa 
211 757 409/0300

(Stav k 31. prosinci 2014)

pŘEDSEDnICTvo
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., před-
sedkyně 
amanda Bence
Ing. Miroslav Šulai, MBa
Mag. Katrin Raie
tom Malvet

nároDní KanCELáŘ
Národní ředitel: 
Ing. Petr Lužný
Programová ředitelka:  
Mgr. Jindra Šalátová
Manažerka fundraisingu:  
Mgr. Radana Koppová
Manažerka lidských zdrojů:  
Mgr. tereza Čechová

Národní koordinátor IT:  
Ing. Luděk Kolisko
Hlavní finanční účetní:  
Ing. Marina Svatošová

SoS DĚTSKá vESnIčKa  
KarLovY varY
Ředitel programů: 
Ing. Jiří Novák

SoS DĚTSKá vESnIčKa 
CHvaLčov
Ředitel programů:  
Mgr. Cyril Maliňák

SoS DĚTSKá vESnIčKa Brno
Ředitelka programů:  
Mgr. Marcela troubilová

LIDÉ v orGanIzaCI

https://www.facebook.com/SOSvesnicky
https://www.linkedin.com/company/2897879
https://www.youtube.com/channel/UC75E6BfcXtOFmBHPviHD6Og
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