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SLOVO 
ÚVODEM
Kdybych měla shrnout, co znamenal 
rok 2012 pro sdružení SOS dětských 
vesniček, jako nejvýstižnější výraz, 
který mi tane na mysli, je slovo PŘÍ-
PRAVA. Připravovali jsme se na mnohé 
změny, které buď přišly již v průběhu 
roku, nebo jsme se s nimi museli začít 
vyrovnávat s příchodem roku nového. 
V první řadě jsme po celý rok 2012, 
podobně jako další organizace pracující 
v oblasti pomoci ohroženým dětem, 
netrpělivě očekávali výsledky zákono-
dárného procesu, který sliboval přinést 
podstatné změny do oblasti sociálně 
právní ochrany dětí. Po opakovaných 
posunutích termínu přijetí jsme se 
kýžené novely dočkali až v samotném 
závěru roku. Nad tím, co konkrétně 
přinese novela pro činnost Sdružení, 
se budeme zřejmě zamýšlet na těchto 
stránkách příští rok touto dobou, kdy už 
budeme mít zažitou vlastní zkušenost. 
Další velké přípravy se odehrávaly v ob-
lasti nových programů, kterými bychom 
do budoucna rádi obohatili nabídku 
služeb pro ohrožené rodiny a děti. Na 
podzim byla otevřena nová komunita 
mládeže prioritně určená pro SOS DV 
v Brně-Medlánkách. Celý tým usilovně 
pracoval na přípravě SOS Sluníčka – 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, který svoji činnost zahájí v létě 
2013 v SOS DV v Karlových Varech – 
Doubí. Ve stejném termínu se rozběhnou 
sociálně aktivizační služby pro ohrožené 
rodiny z okolí SOS DV ve Chvalčově, 
jejichž důkladná příprava probíhala od 
poloviny roku 2012. 
Velké změny legislativní a programo-
vé si vyžádaly i důkladnou přípravu 
týmu, který se na nich bude podílet. 
V průběhu roku tedy došlo k výrazné-
mu posílení a stabilizaci personálních 
kapacit Sdružení.  
Přes stále složitou ekonomickou situaci 
v celé společnosti jsme se snažili při-
pravit se i na změny plánované v del-
ším horizontu, které se týkají změn ve 
struktuře zdrojů financování činnosti 
Sdružení a jeho dlouhodobé udržitel-
nosti. Testovali jsme nové fundraisingo-
vé nástroje. Výsledkem bude skutečně 
realistická fundraisingová strategie pro 
příštích několik let. 
Rok 2012 byl tedy rokem příprav 
v mnoha směrech. Pevně věřím, že čas 
a energii, které jsme těmto přípravám 
věnovali, vytvoří dobrý základ pro 
stabilní a promyšlený rozvoj Sdružení 
v dalších letech. 

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
předsedkyně Sdružení SOS dětských vesniček
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O nás

Sdružení SOS dětských vesniček je 
nestátní nezisková organizace, která 
pomáhá opuštěným a ohroženým  
dětem, jež nemohou z nejrůznějších 
důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině.



naše Vize  
co chceme pro 
Všechny děti sVěta

Každé dítě je součástí rodiny a vyrůstá 
v lásce, respektu a bezpečí. 

naše posLání 
co děLáme

Vytváříme rodiny pro děti v nouzi, 
pomáháme jim utvářet jejich vlastní 
budoucnost a podílíme se na rozvoji 
jejich komunit. 

naše hodnoty
co nás posiLuje

Odvaha: Podnikáme opatření
Oddanost: Plníme naše sliby
Důvěra: Věříme jeden druhému
Odpovědnost: Jsme spolehlivými 
společníky
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historie 
sos dětských 
Vesniček

První SOS dětská vesnička vznikla  
v roce 1949 v rakouském Imstu jako  
reakce na situaci po druhé světové válce.



Potřeba péče o ohrožené děti, které 
byly z různých důvodů vytrženy ze své 
původní rodiny, byla a je bohužel stále 
aktuální. Proto v průběhu druhé polo-
viny 20. století vznikaly SOS dětské 
vesničky i v dalších částech světa. Dnes 
fungují celkem ve 132 zemích světa.
V někdejším Československu se myš-
lenka SOS dětských vesniček objevila  
v druhé polovině 60. let v souvislosti 
s celkovým uvolněním politické situace 
a s tím související aktivizací občanské 
společnosti. V roce 1968 vznikl Kruh 
přátel SOS dětské vesničky a byla za-
hájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek 
měl být použit na výstavbu SOS dět-
ských vesniček. V roce 1974 byly ale 
SOS dětské vesničky nuceně převedeny 
pod pravomoc státu a činnost občan-
ského sdružení SOS dětských vesniček 
byla obnovena až po roce 1989. Od 
roku 1993 je Sdružení řádným členem 

respektované mezinárodní organizace 
SOS Kinderdorf International, která 
celosvětově zastřešuje činnost jednotli-
vých národních sdružení SOS dětských 
vesniček.

Sdružení provozuje v České republi-
ce tři SOS dětské vesničky. Nejstarší 
z nich vznikla již v roce 1969 v Kar-
lových Varech – Doubí, od poloviny 
70. let funguje další vesnička v obci 
Chvalčov na Kroměřížsku a poslední 
SOS vesnička byla otevřena v roce 
2003 v Brně – Medlánkách.

historie sos dětských 
Vesniček V české repu-
bLice se datuje od konce 
60. Let 20. stoLetí. prVní 
sos dětská Vesnička  
u nás byLa také prVní 
V býVaLém Východním 
bLoku. 

9



 
matka
každé dítě má pečujícího 
rodiče
SOS matka – pěstounka vytváří úzký 
vztah s každým dítětem svěřeným do 
její péče a poskytuje mu bezpečí, lásku 
a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profe-
sionální pečovatelka o dítě ovlivňuje 
směřování vývoje dítěte a řídí chod do-
mácnosti. Uznává a respektuje původní 
rodinu každého dítěte.
 

bratři a sestry
rodinné Vazby se přirozeně 
rozVíjejí
Děvčata a chlapci různého věku žijí 
společně jako bratři a sestry, biologičtí 
sourozenci jsou umístěni v jedné SOS 
rodině. Tyto děti spolu se svou SOS 
matkou-pěstounkou vytvářejí citové 
vazby, které přetrvávají po celý život.. 
 

dům 
každá rodina VytVáří 
VLastní domoV 
Dům je domovem pěstounské rodiny, 
se svou vlastní atmosférou, rytmem  
a běžnou rutinou. Děti zde zažívají 
pocit bezpečí a sounáležitosti, dělí se  
o zodpovědnost, radost i trápení každo-
denního života.
 

Vesnička
sos rodina je součástí  
spoLečnosti 
SOS rodiny žijí společně a vytvářejí 
podpůrné prostředí vesničky, kde si 
děti bezpečně mohou hrát a navazovat 
přátelství. Rodiny se dělí o své zkuše-
nosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. 
Prostřednictvím své rodiny, vesničky  
a obce se každé dítě učí aktivní účasti 
na životě společnosti. 

sos dětské Vesničky – naše principy

poskytoVané sLužby

poskytujeme odbornou péči a podporu opuštěným a ohroženým dětem,  
které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině.
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pomáháme mladým lidem při  
vstupu do samostatného života.

komunity mLádeže
Poskytujeme podporu v osamostatnění 
a integrace do společnosti. Dospívající, 
kteří jsou na střední škole, se za pomoci 
pedagogů-průvodců učí starat sami  
o sebe. Přes týden jsou mladí lidé v ko-
munitě, kde získávají praktické životní 
zkušenosti, na víkend se vrací ke svým 
rodinám do SOS dětské vesničky. 

poLozáVisLé bydLení
Cílem polozávislého bydlení je pomoci 
mladému člověku do kompletně nezá-
vislého života a převzít plnou odpověd-
nost za vedení vlastního života. Vstou-
pit do tohoto programu mohou jak 
dospívající z SOS dětských vesniček, 
tak mladí lidé opouštějící jakoukoli 
náhradní péči (ať již se jedná o pěs-
tounskou rodinu mimo SOS dětskou 
vesničku nebo institucionální náhradní 
péči – dětský domov).

obhajujeme a podporujeme práva 
dětí v české republice

Rok 2012 byl v České republice ve 
znamení pokračujících příprav trans-
formace systému péče o ohrožené děti. 

Během roku jsme aktivně participovali 
na pravidelných setkáních neformální 
skupiny organizací působících v oblasti 
náhradní rodinné péče. Jedním ze spo-
lečných cílů bylo i působení na změnu 
legislativy. Klíčovým krokem byla 
novela zákona č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí.

poskytujeme odbornou péči  
a podporu dětem, mládeži  
a rodinám v nouzi.

Během roku 2012 jsme se intenzivně 
připravovali a sháněli jsme potřebné 
finance pro start nových programů tak, 
abychom rozšířili spektrum aktivit 
Sdružení pro potřebné rodiny a děti. 
Zaměřili jsme se na práci s individu-
álními pěstouny mimo SOS dětské 
vesničky, na péči pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a na služby pro rodi-
ny s dětmi, které se nacházejí v nepříz-
nivé životní situaci. Tyto služby budou 
spuštěny v průběhu roku 2013. 
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sos dětské 
Vesničky
V ROCE 2012

Sdružení provozuje v České republice 
tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich 
vznikla již v roce 1969 v Karlových  
Varech - Doubí.



sos dětská 
Vesnička chVaLčoV

Ke konci roku 2012 dětská vesnička 
poskytovala servis pro 6 pěstounek 
pečujících celkem o 28 dětí. Další  
3 mladí lidé byli v programu Polozávis-
lého bydlení.

obecné informace
SOS dětská vesnička Chvalčov vznikla 
4. 10. 1970 jako druhá SOS dětská 
vesnička v tehdejším Československu. 
Nachází se v podhůří Hostýnských 
vrchů v obci Chvalčov, která navazuje 
na město Bystřice pod Hostýnem. Ve 
vesničce je celkem 9 rodinných domů. 

poskytoVané sLužby 
pro děti
Pedagogové celoročně podporovali děti 
ve školní přípravě a zajišťovali pravi-
delné mimoškolní aktivity (výtvarnou 
činnost, hudební výchovu, modelářský 
kroužek, školičku, sportovní aktivity – 
horolezectví, fotbal, plavání a víken-
dové akce s dětmi). V průběhu roku 
bylo pro děti z SOS dětské vesničky 
připraveno také mnoho zajímavých 
skupinových akcí. V zimním období 
si děti vyzkoušely bruslení, lyžová-
ní, sáňkování a bobování. Lyžařský 
výcvik proběhl v malé horské vesničce 

Ramzová, kde si děti kromě lyžování 
užily i procházky po krásném okolí, 
koulování, hry v přírodě i na chatě. 
V průběhu roku proběhly celkem 4 ví-
kendové akce. Tradičně se na ukončení 
roku uskutečnila vánoční besídka, kde 
děti zúročily své dovednosti ve hře na 
hudební nástroje a zazpívaly krásné 
vánoční písně. Užily si i spoustu her  
a promítání fotek z akcí a nakonec byla 
rozdána vánoční nadílka pro všechny 
rodiny.

mimořádné akce
V měsíci květnu k nám zavítala Česká 
televize s kulinářským pořadem „Kluci 
v akci“. Děti si vyzkoušely přípravu 
hamburgerů a zasoutěžily si v různých 
disciplínách.
S dětmi jsme navštívili čtyři předsta-
vení Městského divadla ve Zlíně a také 
představení Tripitaka v divadle Husa na 
provázku, kde si zahrála jednu z rolí  
i naše mladá obyvatelka.
Děti z naší vesničky se účastnily dvou 
fotbalových turnajů. Z Brna si sice 
dovezly bramborovou medaili, ale 
z vesničky Starkoč u Náchoda si dovez-
ly již stříbro. 
Díky generálnímu sponzorovi SOS dět-
ských vesniček – společnosti Samsung 
byly 3 děti z dětských vesniček vybrá-
ny jako běžci s olympijskou pochodní, 
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jednou z nich byla i naše Maruška.
V průběhu roku proběhly besedy pro 
děti s externími lektory na téma, rodina 
a kamarádství, asertivní chování, šikana 
a romská identita spojená s návštěvou 
romského muzea v Brně. 
Na Mikuláše k nám na Chvalčov zaví-
tala firma Kaufland a s ní přišel i čert, 
Mikuláš a anděl s nadílkou pro děti, 
která se rozdávala dle zásluh.
V průběhu roku proběhla řada oprav 
v areálu vesničky. V létě firma Kau-
fland sponzorovala výstavbu nových 
chodníků, opravu dětského hradu, 
zavedení nové elektroinstalace na 
správní budově a likvidaci starého 
septiku. Kvůli úsporám energie začalo 
na podzim zateplování všech rodinných 
domků financované z prostředků  
SOS Kinderdorf International.

sos dětská Vesnička 
brno-medLánky

K 31. 12. 2012 bylo obsazeno všech 
10 pěstounských domků, kterými 

SOS dětská vesnička disponuje. Další 
pěstounská rodina se dvěma dětmi žije 
v bytě mimo areál SOS dětské vesnič-
ky. V těchto jedenácti rodinách nachází 
svůj nový domov celkem 48 dětí.

obecné informace
Historie SOS dětské vesničky v Brně – 
Medlánkách se datuje od přelomu  
60. a 70. let, kdy byl koupen pozemek  
a rozvedeny inženýrské sítě.  
V 70. letech však přešly vesničky pod 
pravomoc státu a Medlánky si musely 
na výstavbu vesničky počkat ještě dlou-
hých 30 let. Až v roce 2002 započaly 
stavební práce a přibližně za rok bylo 
zkolaudováno 10 rodinných domů  
 a administrativní zázemí vesničky. Na 
konci srpna 2003 přišla do vesničky 
první SOS matka – pěstounka s tříčlen-
nou sourozeneckou skupinou  
a vesnička se začala zaplňovat. 

poskytoVané sLužby  
pro děti
V průběhu roku 2012 probíhala pra-
videlná individuální práce pedagogů 
s dětmi přímo v SOS dětské vesničce, 
která byla zaměřená na podporu roz-
voje kognitivních schopností předško-
láků a dětí na prvním stupni ZŠ a na 
doučování starších. Nadále fungovaly 
zájmové kroužky – sportovní, futsa-
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lový, PC kroužek. Na podzim jsme 
zahájili pravidelný výtvarný kroužek  
a výuku angličtiny vedenou profesio-
nálními lektory. V oblasti vzdělávání 
SOS matek – pěstounek jsme se v roce 
2012 zaměřili na zpracování tématu 
přípravy na odchod dospívajících dětí 
z rodiny ve dvoudílném cyklu nazva-
ném „Vylétání z hnízda“. Dalšími vzdě-
lávacími oblastmi byla témata zvládání 
konfliktů a odolnost v zátěži.
V průběhu celého roku 2012 probíhaly 
skupinové aktivity dle věku dětí. Byly 
to hlavně víkendové akce zaměřené na 
podporu samostatnosti, rozvoj soci-
álních dovedností, upevnění emoční 
stability. Děti si v průběhu víkendu 
za pomoci odpovědných pracovníků 
např. vařily jídlo a staraly se o úklid. 
V průběhu roku se nám podařilo pro 
děti zrealizovat 14 víkendovek. Na jaře 
naše vesnička ožila i kulturou – naše 
rodinné asistentky nazkoušely s dětmi 
divadelní hru „Jak šel Rom do nebe“, 
kterou ve vesničce naši mladí herci 
úspěšně odehráli před početným publi-
kem. I v roce 2012 byl opět tou největší 
i nejintenzivnější akcí lyžařský výcvik 
v Jeseníkách, kde na účastníky čekal 
dostatek kvalitního sněhu. Během let-
ních prázdnin měly děti opět zajištěné 
pobyty na letních táborech. 

mimořádné akce

• Návštěva Romského muzea

• Víkend s (instinktivní) lukostřelbou

• Návštěva ZŠ Jiráskova ve Vysokém  
  Mítě, která pro nás uspořádala sbírku

• Akce „Zvířata, kterých se nemusíte  
  bát“ 

• Výlet na hrad Špilberk

• Návštěva Výcvikového střediska  
   posádek ČSA

• Vzdělávací program finanční  
   gramotnosti s AXOU

• „Kluci v akci“ v naší vesničce  
   ve spolupráci s Kauflandem

• Zdobení perníčků s Dr. Oetkerem

• Vánoční besídka
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sos dětská Vesnička 
karLoVy Vary – doubí

obecné informace
Výstavba první SOS dětské vesničky  
u nás byla zahájena v roce 1969  
v Karlových Varech – Doubí. Již rok 
nato přivítala vesnička první pěstoun-
ské rodiny. Celkem je v SOS dětské 
vesničce k dispozici 12 rodinných 
domů. 

V průběhu roku došlo v karlovarské 
vesničce ke snížení počtu matek – pěs-
tounek i dětí. Jedna matka-pěstounka 
se odstěhovala do SOS dětské vesničky 
Brno-Medlánky, ke konci roku odešla 
bývalá matka pěstounka, která vycho-
vala celkem 19 dětí a pamatuje si začát-
ky SOS dětské vesničky. V roce 2012 
došlo také ke smutné události, kdy  
po nemoci zemřela jedna z matek – 
pěstounek a děti, které vychovávala, 
přešly pod péči dětského domova. 
V současné době tak žije ve vesničce  
5 dětí ve 3 pěstounských rodinách. 
Jedna z těchto rodin žije mimo areál 
SOS dětské vesničky. Protože nejsou 
všechny domy obsazeny, poskytujeme 
dva domy Dětskému domovu Ostrov 
a jeden dům Montessori MŠ Moudré 
hraní. 

V průběhu roku 2012 jsme se v karlo-
varské vesničce intenzivně věnovali 
přípravám nových projektů na podporu 
znevýhodněných rodin s dětmi. Tyto 
projekty budou zahájeny v roce 2013 
a přinesou do vesničky nové využití 
stávajících prostor i naplnění činnosti. 

akce pro děti

• Společné vytváření kresleného ko-
miksu na papíře i na počítači. 

• Lyžařský výcvik v Novém Městě nad 
Jáchymovem spojený s návštěvou 
Královské mincovny.

• Velikonoční besídka s Dr. Oetkerem 
a firmou Chevrolet – malování kras-
lic, vyrábění velikonoční dekorace, 
pečení beránků, tvorba zajíčků ad. 
Závěrem vystoupení dětí a klaunů.

• Víkendovka ve spolupráci s orga-
nizací Přírodou.cz do Svatého Jana 
pod Skalou zaměřená na botaniku 
v Českém Krasu a návštěvy jeskyně.

• Motorkářská mše za účasti dobrovol-
ných hasičů z Chodova. 

• Charitativní akce v Sokolově s fir-
mou. Kaufland a „Kluky v akci“ 
spojené s předáním šeku a dárků od 
firmy Kaufland. 

• Mikulášské posezení s bohatou nadíl-
kou od Kauflandu.
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jak Vypadá den  
Ve Vesničce?

Rodiny v SOS dětské vesničce v Brně-
-Medlánkách žijí vcelku obyčejným 
životem jako každé jiné rodiny. V pra-
covní dny chodí děti ráno do školy 
nebo do školky. Maminka děti ráno 
budí a probíhají klasické každodenní 
ranní rituály spojené s oblékáním, ranní 
hygienou a snídaní. Po odchodu dětí 
mají pěstounky prostor na zajišťování 
různých potřebných záležitostí – navští-
vit lékaře, nakoupit, uklidit, uvařit, zajít 
na potřebné úřady, absolvovat vzdělá-
vání, jednat s psychologem, pedagogem 
či jiným pracovníkem vesničky.
Vesnička tak ožije až odpoledne, kdy 
se začnou děti vracet ze škol do domků 
ke svým maminkám. Doma s nimi 
maminky (případně rodinné asistentky) 
dělají domácí úkoly, děti si plní své 
domácí povinnosti a chodí do kroužků. 
Hodně dětí tráví svůj volný čas mimo 
náš areál, když chodí na různé sporty 
(máme tu úspěšné softbalistky, judis-
ty či fotbalisty) či jiné aktivity (např. 
jeden chlapec je úspěšným modelářem, 
dále tu máme tanečníky či zpěvačky). 
Ti, kteří zrovna nikam nejdou, mohou 
využít naší nabídky kroužků nebo si jen 
tak hrají s ostatními dětmi na dětském 

hřišti, jezdí na kole, hrají na schováva-
nou. 
Část svého času tráví děti také s peda-
gogy ve vesničce, a to buď v zájmo-
vých kroužcích nebo různým doučo-
váním či jinou individuální činností. 
Některé děti absolvují návštěvy u psy-
chologů, řeší s nimi různé problémy. 
Jindy zase naopak navštíví psycholog 
celou rodinu a povídá si se všemi  
o jejich rodinném životě. K večeru se 
celá rodina opět schází doma u večeře, 
kterou pomáhají děti mamince chystat, 
starší děti už zvládají přípravu večeře 
samy. Večerní rodinný program obsa-
huje ještě dolaďování různých praktic-
kých záležitostí, na které je konečně 
po celém dnu chvíle času. Den končí 
opět každodenním večerním rituálem – 
úklid, večerní hygiena, televize, četba 
knížky, poslech hudby a spát.
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komunita mLádeže 
pro sos dětskou 
Vesničku chVaLčoV

obecné informace
Komunita mládeže sídlí ve městě Brno 
– Starý Lískovec a vznikla v roce 2003. 
Obyvatele komunity mládeže průběžně 
podporujeme ve školní přípravě,  
v získání nových znalostí a dovedností. 
Pomáháme jim orientovat se v mezi-
lidských vztazích, naleznout vhodnou 
brigádu či zaměstnání na otevřeném 
trhu práce, vyhovující bydlení a sezna-
muje je s možnostmi, které jim nabízí 
svět mimo chráněné prostředí,  
ve kterém doposud vyrůstali.
V roce 2012 měla komunita mládeže 
sedm klientů, kteří studují na 
brněnských středních odborných 
školách a učilištích se zaměřením na 
zdravotnictví a obor číšník a jeden 
klient navštěvuje základní školu. Ko-
munita mládeže spolupracovala také se 
třemi klienty v programu Polozávislé 
bydlení. 

sLužby, které poskytujeme
Snažili jsme se pracovat na vzájem-
ném vztahu a osobním rozvoji klientů 
prostřednictvím volnočasových aktivit 
a odborných vzdělávacích  
a sebezkušenostních besed.

Mezi krátkodobé i dlouhodobé 
volnočasové aktivity patřilo hraní 
divadla, společenský tanec, návštěva 
kulturních aktivit, hraní bowlingu, 
minigolfu, společenských her nebo 
třeba péče o koně v jezdecké škole či 
stolní tenis. I nadále jsme se všichni 
setkávali u společných večeří, grilování 
a pořádali jsme také společné výlety 
po okolí. Naše aktivity obohatily již 
tradiční víkendovky v Brně. Lyžařský 
pobyt také nebyl výjimkou, tentokrát 
jsme zvolili oblast Krkonoše.
Odborné vzdělávací a sebezkušenostní 
besedy jsme realizovali vlastními silami 
i za pomoci externích spolupracovníků 
na téma osobnostní rozvoj, zvýšení 
sebevědomí, naše občanská práva  
a povinnosti, možnosti nalezení brigády 
či levného bydlení, nezaměstnanost, 
domácí násilí aj. Využili jsme také 
besed s romským kurátorem na téma 
rasismus a přijetí odlišnosti. Setkali 
jsme se také s bývalou obyvatelkou 
komunity mládeže, která se s námi 
chotně podělila o své úspěchy i nezdary 
z běžného života. Navštívili jsme Mu-
zeum romské kultury v Brně, Policii 
ČR a účastnili jsme se Dne Axa, který 
dopomohl klientům zvýšit si finanční 
gramotnost.
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komunita mLádeže 
pro sos dětskou 
Vesničku  
brno-medLánky

obecné informace
Komunitu mládeže pro SOS DV 
Brno-Medlánky jsme po dlouhých 
přípravách slavnostně otevřeli dne 
27. 11. 2012 za účasti klientů, dětí  
a pěstounek z brněnské dětské vesnič-
ky, pracovníků Sdružení i mnoha hostů 
z řad spolupracovníků a sponzorů. By-
tový dům, v němž KM sídlí, se nachází 
v klidné lokalitě brněnské městské 
části Židenice, patnáct minut od centra 
města. Kapacita KM je 15 klientů a ke 
konci kalendářního roku 2012 zde žilo 
11 mladých lidí z SOS dětské vesničky 
v Brně-Medlánkách. Všichni se učí se 
odborných učilištích nebo studují na 
středních školách. 

V domě se nachází tři samostatné byty, 
společenská místnost a pracovny odbor-
ného týmu. Dva byty obývají chlapci, 
jeden byt děvčata. V každém bytě jsou 
dva až tři pokoje pro klienty, kteří bydlí 
maximálně po dvou. Každá bytová 
jednotka má svoji kuchyň a sociální za-
řízení. Klienti se o tento prostor starají 
vlastními silami, uklízejí, perou si a 
taky si společně vaří. Pravidla komu-

nity mládeže jsou stanovena Vnitřním 
řádem, který byl sepsaný ve spolupráci 
s klienty i matkami-pěstounkami. 

poskytoVané sLužby
Kromě individuálních schůzek, které 
má každý klient se svým pedagogem-
-průvodcem jednou týdně a další setká-
ní či doučování dle potřeby, se všichni 
klienti dvakrát měsíčně setkávají na 
společném skupinovém kruhu, který 
vždy vede někdy z pedagogů-průvodců. 
Obsahem jsou jak provozní záležitosti, 
tak program, který si spolu s klienty 
pedagog-průvodce připraví.

pobyt na komunitě 
mLádeže je zaměřen na 
rozVíjení samostatnosti  
a zodpoVědnosti za 
VLastní žiVot, finance, 
studium a každodenní 
poVinnosti.
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jak Vypadá den 
V komunitě  
mLádeže?

Den v komunitě mládeže se řídí přede-
vším školní docházkou jejích obyvatel. 
Ráno odchází dle svého rozvrhu do 
školy nebo praxe a do hodiny po jejím 
ukončení se vrací zpět na KM. Zde si 
většina obyvatel připraví jídlo, zkon-
troluje, případně vylepší pořádek na 
svém „rajónu“, během studijní doby 
se věnují učení a ve volném čase svým 

aktivitám nebo vlastnímu programu 
jak chtějí. Dle domluvy s pedagogem 
se účastní pravidelných schůzek a řeší 
záležitosti, které jsou potřeba. V deset 
je noční klid, kdy se připravují ke spán-
ku nebo se věnují svým záležitostem, 
aniž by rušili ostatní. V jedenáct večer 
je večerka, kdy jsou již všichni na 
svých pokojích. Během dne mohou mít 
samozřejmě návštěvy nebo společné 
aktivity s ostatními obyvateli komunity 
a pedagogy.
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daLší 
aktiVity

ÚČaSt Na ODbOrNých 
SemINářích a KONfereNcích
Dne 11. 9. 2012 proběhla konference 
pod záštitou ředitele odboru rodiny  
a ochrany práv dětí mPSV PhDr. 
miroslava macely a Katedry sociální 
práce ff UK, kde se projednávaly 
otázky novely zákona 359/1999 Sb.  
a jejího dopadu na poskytování služeb 
pěstounům v rámci Sdružení SOS 
dětských vesniček. Na této konferenci 
participovali odborníci z neziskového 
sektoru i pracovníci z odborů sociálně 
právní ochrany dětí.



projekty

V roce 2012 pokračoval projekt Evropské 
komise „Práva dětí v náhradní péči, 
od teorie k praxi: doporučení mladých 
lidí jako základ potřebných změn”. 
Projekt je zaměřen na práva dětí žijících 
bez rodičovské péče a je realizován ve 
čtyřech zemích (Albánie, Česká repub-
lika, Finsko, Polsko). Cílem projektu je 
ovlivnit podobu systému náhradní péče  
o děti na základě konkrétních doporučení 
mladých lidí z náhradní péče i odborných 
pracovníků a také přispět k šíření povědo-
mí o právech dětí v náhradní péči. 

V roce 2012 začal ESF projekt „Zvyšo-
vání kvality systému náhradní péče  
o děti“. Jeho obsahem je přenos zahra-
ničních zkušeností s procesem deinstitu-
cionalizace v náhradní péči a praktických 
postupů usnadňujících mladým lidem, 
kteří odcházejí z péče, vstup na trh práce. 
Cílem projektu je mj. vypracovat dvě 
metodiky na výše uvedená témata, vydat 
pro klienty SOS vesniček dvě informační 
brožury a zprovoznit webovou aplika-
ci věnovanou rozvoji jejich finanční 
gramotnosti. Výstupy z projektu budou 
prezentovány v rámci mezinárodní konfe-
rence konané v září 2013. 

Sdružení realizovalo vedle projektu 
z prostředků ESF také grantové projek-

ty menšího rozsahu. Díky finanční pod-
poře ze společného sbírkového projektu 
Nadace rozvoje občanské společnosti  
a České televize – Pomozte dětem! 
jsme tak mohli v průběhu celého roku 
realizovat projekt Rozvoj dítěte – SOS 
dětská vesnička Chvalčov, tj. program 
vzdělávacích a volnočasových aktivit 
k dalšímu rozvoji talentu, zájmů a do-
vedností dětí, včetně rozšíření nabídky 
pedagogicko-psychologických činností 
v rámci osvědčených skupinových vý-
jezdů mimo prostředí SOS vesničky.

Výběr a přípraVa noVých 
matek – pěstounek
V průběhu roku mělo o pozici pěstouna 
zájem 81 uchazečů (z toho 9 párů a 2 
muži). Po splnění všech kritérií byly do 
přípravného kurzu přijaty 2 kandidátky 
a jeden manželský pár nyní prochází 
individuální přípravou. Koncepce přijí-
mání manželských či partnerských párů 
prochází v současné době celkovou 
revizí, abychom byli schopni zabezpe-
čit kvalitní výběr a zároveň dostatečně 
zohlednit potřeby daných párů.
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co nás čeká
V ROCE 2013



SOS Sluníčko v Karlových Varech. 
Do tohoto zařízení lze umístit po dobu 
nezbytně nutnou dítě, které je v ohro-
žení zdraví či života. Výhodou tohoto 
zařízení je, že pracovníci zároveň 
pracují s rodinou dítěte a snaží se jim 
pomoci stabilizovat situaci tak, aby se 
dítě mohlo co nejdříve vrátit. 

Další službou, která by měla celé 
situaci umístění dítěte mimo rodinu 
předejít, je sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi. Hlavním úkolem 
této služby je pomoci rodině překonat 
nepříznivou životní situaci a fungovat 
takovým způsobem, aby zde dítě mohlo 
vyrůstat ve zdravém a bezpečném pro-
středí. Tato služba vznikne v Přerově.

V souvislosti s novelou zákona  
č. 359/1999 Sb., O sociálně právní 
ochraně dětí, jsme zažádali o rozšíření 
pověření k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí na uzavírání dohod  
o výkonu pěstounské péče. Zahájili 
jsme jednání na krajských úřadech s na-
bídkou poskytování služeb spojených 
s uvedenými dohodami a přepokládáme 
tedy rozšíření naší sféry působnosti  
i tímto směrem. Budeme moci nabízet 
uzavírání dohod a služby s tím spojené 
individuálním pěstounům mimo  
SOS dětské vesničky.

budeme moci nabízet 
uzaVírání dohod a sLužby 
s tím spojené indiViduáL-
ním pěstounům mimo  
sos dětské Vesničky.
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zpráVa  
o hospodaření 
sos dětských 
Vesniček



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

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

ROZVAHA (BILANCE)ROZVAHA (BILANCE)ROZVAHA (BILANCE)
Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

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

k 31.12.2012k 31.12.2012k 31.12.2012
Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

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

(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotkyNázev a sídlo účetní jednotkyZpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

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

(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)

Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  

(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)

Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  

IČOIČO U Prašného mostu  50/4U Prašného mostu  50/4
00 40 79 3300 40 79 33 Praha HradPraha Hrad

119 01119 01

A K T I V AA K T I V AA K T I V AA K T I V A
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

aaaa b 1 2
A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40 1 117 954 116 851
I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeNehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

SoftwareSoftware (013) 3 694 694Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek Ocenitelná právaOcenitelná práva (014) 4 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetekDrobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetekOstatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetekNedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0

Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetekPoskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 0 0
Součet ř. 2 až 8Součet ř. 2 až 8 9 694 694

II. Pozemky (031) 10 26 095 26 095
Dlouhodobý 

hmotný 
majetek

Umělecká díla, předměty a sbírkyUmělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 313 313Dlouhodobý 
hmotný 
majetek Stavby (021) 12 143 260 143 779

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Samostatné movité věci a soubory movitých věcíSamostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 5 220 4 957

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Pěstitelské celky trvalých porostůPěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Základní stádo a tažná zvířataZákladní stádo a tažná zvířata (026) 15 0 0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Drobný dlouhodobý hmotný majetekDrobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 0 0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetekOstatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekNedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 3 811

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetekPoskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 448 448
Součet ř. 10 až 19Součet ř. 10 až 19Součet ř. 10 až 19 20 175 336 179 403

III. Podíly v ovládaných a řízených osobáchPodíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 0 0
Dlouhodobý 

finanční 
majetek

Podíly v osobách pod podstatných vlivemPodíly v osobách pod podstatných vlivem (062) 22 0 0Dlouhodobý 
finanční 
majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnostiDluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 0 0

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Půjčky organizačním složkámPůjčky organizačním složkám (066) 24 0 0

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Ostatní dlouhodobé půjčkyOstatní dlouhodobé půjčky (067) 25 0 0

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek  Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 26 0 0

Dlouhodobý 
finanční 
majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetekPořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0
Součet ř. 21 až 27Součet ř. 21 až 27Součet ř. 21 až 27 28 0 0

Odesláno dne:                       Razítko:                          Odesláno dne:                       Razítko:                          Podpis Odpovídá Ing. Jana Stibůrková
vedoucího za údaje :

Ing. Jana Stibůrková

5/31/13 účetní
jednotky :

Telefon: 212 246 212
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

aaa b 1 2

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0
Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k softwaru (073) 30 418 556Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 

majetku (078) 32 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 
majetku (079) 33 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k stavbám (081) 34 54 522 59 270

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí (082) 35 3 136 3 420

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

Oprávky k 
dlouho- 
dobému 
majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0
Součet ř. 29 až 39Součet ř. 29 až 39 40 58 076 63 246

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84 41 19 839 24 069
I. Materiál na skladě (112) 42 654 295

Zásoby Materiál na cestě (119) 43 0 0Zásoby

Nedokončená výroba (121) 44 0 0

Zásoby

Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

Zásoby

Výrobky (123) 46 0 0

Zásoby

Zvířata (124) 47 0 0

Zásoby

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

Zásoby

Zboží na cestě (139) 49 0 0

Zásoby

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0
Součet ř. 42 až 50Součet ř. 42 až 50 51 654 295

II. Odběratelé (311) 52 67 0
Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 0Pohledávky

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

Pohledávky

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 379 659

Pohledávky

Ostatní pohledávky (315) 56 102 196

Pohledávky

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 10 39

Pohledávky

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 0

Pohledávky

Daň z příjmů (341) 59 0 0

Pohledávky

Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

Pohledávky

Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

Pohledávky

Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

Pohledávky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0

Pohledávky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0
222222
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

aaa b 1 2

II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 0
Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0Pohledávky

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

Pohledávky

Jiné pohledávky (378) 68 0 29

Pohledávky

Dohadné účty aktivní (388) 69 26 0

Pohledávky

Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0
Součet ř. 52 až 69 minus 70Součet ř. 52 až 69 minus 70 71 584 923

III. Pokladna (211) 72 65 80
Krátkodobý 

finanční 
majetek

Ceniny (213) 73 20 50Krátkodobý 
finanční 
majetek Bankovní účty (221) 74 18 253 15 530

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Ostatní cenné papíry (256) 77 0

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0

Krátkodobý 
finanční 
majetek

Peníze na cestě (+/-261) 79 -8 0
Součet ř. 72 až 79 80 18 330 15 660

IV. Náklady příštích období (381) 81 271 7 191
Jiná aktiva 

celkem Příjmy příštích období (385) 82 0 0Jiná aktiva 
celkem

Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0
Součet ř. 81 až 83 84 271 7 191
ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 137 793 140 920
Kontrolní číslo ř. 1 až 83 997 783 476 816 664
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P A S I V A P A S I V A P A S I V A 
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

ccc d 3 4
A. Vlastní zdroje   č.90 + 94 86 130 454 125 480
1. Vlastní jmění (901) 87 85 737 88 631

Jmění Fondy (911) 88 42 699 46 090
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 89 0 0
Součet ř. 87 až 89 90 128 436 134 721

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -9 757
Výsledek 

hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 0 XVýsledek 

hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 93 2 018 516
Součet ř. 91 až 93 94 2 018 -9 241

B. Cizí zdroje    ř.96 + 104 + 128 + 132 95 7 339 15 440
1. Rezervy (941) 96 0 0
2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 97 0 0

Vydané dluhopisy (953) 98 0 0
Dlouhodobé 

závazky 
Závazky z pronájmu (954) 99 0 0Dlouhodobé 

závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0
Dlouhodobé 

závazky 

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0

Dlouhodobé 
závazky 

Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0

Dlouhodobé 
závazky 

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 179 5 284
Součet ř. 97 až 103 104 179 5 284

3. Dodavatelé (321) 105 738 3 151
Krátkodobé 

závazky 
Směnky k úhradě (322) 106 0 0Krátkodobé 

závazky Přijaté zálohy (324) 107 -89 68
Krátkodobé 

závazky 

Ostatní závazky (325) 108 2 221 2 208

Krátkodobé 
závazky 

Zaměstnanci (331) 109 1 558 1 563

Krátkodobé 
závazky 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 2 4

Krátkodobé 
závazky 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 111 870 674

Krátkodobé 
závazky 

Daň z příjmů (341) 112 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Ostatní přímé daně (342) 113 196 91

Krátkodobé 
závazky 

Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 117 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 118 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Závazky k účastníkům sdružení (368) 119 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Jiné závazky (379) 121 71 231

Krátkodobé 
závazky 

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Eskontní úvěry (232) 123 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0

Krátkodobé 
závazky 

Dohadné účty pasivní (389) 126 499 527

Krátkodobé 
závazky 

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0
Součet ř.105 až 127 128 6 066 8 517

5. Výdaje příštích období (383) 129 13 30
Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) 130 1 081 1 609Jiná pasiva

Kursové rozdíly pasivní (387) 131 0 0
Součet ř. 129 až 131 132 1 094 1 639
ÚHRN PASIV ř.86 + 95 133 137 793 140 920
Kontrolní číslo (ř.86 až 133) 998 551 172 563 680
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2012k 31.12.2012k 31.12.2012k 31.12.2012k 31.12.2012
(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč)(v celých tis. Kč) Název účetní jednotkyNázev účetní jednotky

Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  Sdružení SOS dětských vesniček  

IČOIČO U Prašného mostu  50/4U Prašného mostu  50/4U Prašného mostu  50/4
00 40 79 3300 40 79 33 Praha HradPraha HradPraha Hrad

119 01119 01119 01

Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku

ČinnostiČinnostiČinnostiČinnosti
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku hlavní hospodářská celkem
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku
5 6 7 8

A. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADYA. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkemI. Spotřebované nákupy celkemI. Spotřebované nákupy celkemI. Spotřebované nákupy celkemI. Spotřebované nákupy celkem 5 830 0 0 5 830

501 Spotřeba materiáluSpotřeba materiáluSpotřeba materiálu 1 2 522 0 0 2 522
502 Spotřeba energieSpotřeba energieSpotřeba energie 2 2 850 0 0 2 850
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávekSpotřeba ostatních neskladovatelných dodávekSpotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 458 0 0 458
504 Prodané zbožíProdané zbožíProdané zboží 4 0 0 0 0

II. Služby celkemII. Služby celkemII. Služby celkemII. Služby celkemII. Služby celkem 18 903 0 0 18 903
511 Opravy a udržováníOpravy a udržováníOpravy a udržování 5 6 018 0 0 6 018
512 CestovnéCestovnéCestovné 6 1 080 0 0 1 080
513 Náklady na reprezentaciNáklady na reprezentaciNáklady na reprezentaci 7 162 0 0 162
518 Ostatní službyOstatní službyOstatní služby 8 11 643 0 0 11 643

III. Osobní náklady celkemIII. Osobní náklady celkemIII. Osobní náklady celkemIII. Osobní náklady celkemIII. Osobní náklady celkem 30 211 0 0 30 211
521 Mzdové nákladyMzdové nákladyMzdové náklady 9 22 269 0 0 22 269
524 Zákonné sociální pojištěníZákonné sociální pojištěníZákonné sociální pojištění 10 7 444 0 0 7 444
525 Ostatní sociální pojištěníOstatní sociální pojištěníOstatní sociální pojištění 11 0 0 0 0
527 Zákonné sociální nákladyZákonné sociální nákladyZákonné sociální náklady 12 498 0 0 498
528 Ostatní sociální nákladyOstatní sociální nákladyOstatní sociální náklady 13 0 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkemIV. Daně a poplatky celkemIV. Daně a poplatky celkemIV. Daně a poplatky celkemIV. Daně a poplatky celkem 234 0 0 234
531 Daň silničníDaň silničníDaň silniční 14 0 0 0 0
532 Daň z nemovitostíDaň z nemovitostíDaň z nemovitostí 15 6 0 0 6
538 Ostatní daně a poplatkyOstatní daně a poplatkyOstatní daně a poplatky 16 228 0 0 228

V. Ostatní náklady celkemV. Ostatní náklady celkemV. Ostatní náklady celkemV. Ostatní náklady celkemV. Ostatní náklady celkem 898 0 0 898
541 Smluvní pokuty a úroky z prodleníSmluvní pokuty a úroky z prodleníSmluvní pokuty a úroky z prodlení 17 2 0 0 2
542 Ostatní pokuty a penáleOstatní pokuty a penáleOstatní pokuty a penále 18 0 0 0 0
543 Odpis nedobytné pohledávkyOdpis nedobytné pohledávkyOdpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0
544 Úroky Úroky Úroky 20 0 0 0 0
545 Kursové ztrátyKursové ztrátyKursové ztráty 21 604 0 0 604
546 DaryDaryDary 22 0 0 0 0
548 Manka a škodyManka a škodyManka a škody 23 10 0 0 10
549 Jiné ostatní nákladyJiné ostatní nákladyJiné ostatní náklady 24 282 0 0 282

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku

ČinnostiČinnostiČinnostiČinnosti
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku hlavní hospodářská celkem
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku
5 6 7 8

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkemVI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkemVI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkemVI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkemVI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
5 719 0 0 5 719

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuOdpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 5 719 0 0 5 719

552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 0

553 Prodané cenné papíry a podílyProdané cenné papíry a podílyProdané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0
554 Prodaný materiálProdaný materiálProdaný materiál 28 0 0 0 0
556 Tvorba rezervTvorba rezervTvorba rezerv 29 0 0 0 0
559 Tvorba opravných položekTvorba opravných položekTvorba opravných položek 30 0 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkemVII. Poskytnuté příspěvky celkemVII. Poskytnuté příspěvky celkemVII. Poskytnuté příspěvky celkemVII. Poskytnuté příspěvky celkem 242 0 0 242

581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 31 0 0 0 0

582 Poskytnuté členské příspěvky      Poskytnuté členské příspěvky      Poskytnuté členské příspěvky      32 242 0 0 242
VIII. Daň z příjmů celkem celkemVIII. Daň z příjmů celkem celkemVIII. Daň z příjmů celkem celkemVIII. Daň z příjmů celkem celkemVIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0

595 Dodatečné odvody daně z příjmůDodatečné odvody daně z příjmůDodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) 62 037 0 0 62 037

B. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSYB. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkemI. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkemI. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkemI. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0 364 0 364

601 Tržby za vlastní výrobkyTržby za vlastní výrobky 1 0 0 0 0
602 Tržby z prodeje služebTržby z prodeje služeb 2 0 364 0 364
604 Tržby za prodané zbožíTržby za prodané zboží 3 0 0 0 0

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkemII. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkemII. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkemII. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 0
611 Změna stavu zásob nedokončené výrobyZměna stavu zásob nedokončené výrobyZměna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0
612 Změna stavu zásob polotovarůZměna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 0
613 Změna stavu zásob výrobkůZměna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 0
614 Změna stavu zvířatZměna stavu zvířat 7 0 0 0 0

III. Aktivace celkemIII. Aktivace celkemIII. Aktivace celkemIII. Aktivace celkem 0 0 0 0
621 Aktivace materiálu a zbožíAktivace materiálu a zboží 8 0 0 0 0
622 Aktivace vnitroorganizačních služebAktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0 0
623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetkuAktivace dlouhodobého nehmotného majetkuAktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 0
624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetkuAktivace dlouhodobého hmotného majetkuAktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkemIV. Ostatní výnosy celkemIV. Ostatní výnosy celkemIV. Ostatní výnosy celkem 614 50 0 664
641 Smluvní pokuty a úroky z prodleníSmluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0 0
642 Ostatní pokuty a penáleOstatní pokuty a penále 13 0 0 0 0
643 Platby za odepsané pohledávkyPlatby za odepsané pohledávky 14 0 0 0 0
644 ÚrokyÚroky 15 8 50 0 58
645 Kursovné ziskyKursovné zisky 16 406 0 0 406
648 Zúčtování fondů 17 0 0 0 0
649 Jiné ostatní výnosyJiné ostatní výnosy 18 200 0 0 200
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Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku

ČinnostiČinnostiČinnostiČinnosti
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku hlavní hospodářská celkem
Číslo 
účtu Název ukazateleNázev ukazatele Číslo 

řádku
5 6 7 8

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkemV. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkemV. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkemV. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
0 28 0 28

652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 19 0 28 0 28

653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílůTržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 0
654 Tržby z prodeje materiáluTržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0
655 Výnosy z krátkodobého finančního majetkuVýnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 0
656 Zúčtování rezervZúčtování rezerv 23 0 0 0 0
657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetkuVýnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 0
659 Zúčtování opravných položekZúčtování opravných položek 25 0 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkemVI. Přijaté příspěvky celkemVI. Přijaté příspěvky celkemVI. Přijaté příspěvky celkem 42 373 0 0 42 373

681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 26 0 0 0 0

682 Přijaté příspěvky (dary)Přijaté příspěvky (dary) 27 42 363 0 42 363
684 Přijaté členské příspěvkyPřijaté členské příspěvky 28 10 0 0 10

VII.  Provozní dotace celkemVII.  Provozní dotace celkemVII.  Provozní dotace celkemVII.  Provozní dotace celkem 8 851 0 0 8 851
691 Provozní dotaceProvozní dotace 29 8 851 0 0 8 851

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 51 838 442 0 52 280
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMC. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMC. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍMC. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM -10 199 442 0 -9 757

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍMD. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍMD. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍMD. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM -10 199 442 0 -9 757
Kontrolní čísloKontrolní čísloKontrolní číslo 999 240 210 1 382 0 241 592

Odesláno dne:                        Razítko:                                 Odesláno dne:                        Razítko:                                 Odesláno dne:                        Razítko:                                 Odesláno dne:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:Podpis vedoucího úč.jednotky:Podpis vedoucího úč.jednotky:
5/31/135/31/13

Odpovídá za údaje:Odpovídá za údaje: Ing. Jana StibůrkováIng. Jana Stibůrková

Telefon:
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.czFormulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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kdo nás
podporuje
děkujeme všem dárcům a partne-
rům, stejně jako tisícům lidí, kteří nás 
podporují. jen s vaší pomocí jsme 

schopni poskytovat láskyplný domov 
pro opuštěné děti. 



GeneráLní partner

hLaVní partneři

partneři

mediáLní partneři

nadace a nadační fondy
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obecné 
informace



sdružení sos dětských 
Vesniček

Vedeno v registru občanských sdružení 
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružo-
vání občanů, ve znění pozdějších před-
pisů. Oznámení o činnosti ve smyslu 
ustanovení § 19 odst. 1 zákona  
č. 83/1990 Sb. bylo Ministerstvem 
vnitra vzato na vědomí dne 28. 6. 1990 
pod č.j. VSP/1-1 674/90-R.

IČ: 00407933
Adresa: U Prašného mostu 50/4, 119 01  
Praha 1 
Telefon: 212 246 212 
E-mail: info@sos-vesnicky.cz

orGanizační struktura
Předsednictvo: 
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 
(předsedkyně)
Ing. Ivana Šímová

Ing. Miroslav Šulai, MBA
Katrin Raie
Mag. Veronika Schneyder

Národní ředitelka: 
Mgr. Gabriela Bártíková  
(do 17. 8. 2012)

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.

Vyrobilo: Sdružení SOS dětských 
vesniček
Korektury: Mgr. Lenka Marečková
Grafická úprava: Mgr. Martin Málek
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Láskyplný domov pro každé dítě

www.sos-Vesnicky.cz


