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PROJEKTY V ROCE 2017 

 

Kampaň Hledáme rodiče 

Také v roce 2017 pokračoval Kruh rodiny jako spoluorganizátor v edukačně-náborové kampani Hledáme rodiče, jejímž hlavním cílem je posílení zájmu a 

informovanosti veřejnosti o pěstounství, zvýšení reputace pěstounů ve společnosti a především pomoc najít nové pěstouny pro děti, které z vážných důvodů 

nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči.   

Média 

Kampaň oslovila potenciální pěstouny, kteří následně navštívili webové stránky www.hledamerodice.cz , informovali se o pěstounské péči na bezplatné 

telefonické lince kampaně 800 888 245 nebo se stali fanoušky facebookové stránky kampaně.   

Propagační materiály 

Propagační a osvětové materiály o pěstounské péči byly distribuovány zájemcům prostřednictvím partnerských neziskových organizací a úřadů OSPOD 

v regionech.  

Akce 

Také v roce 2017 patřila mezi významné akce výstava velkoformátových portrétů Jsem pěstoun, která veřejnosti přiblížila život pěstounských rodin a 

upozornila na fakt, že pěstouni jsou lidé různého věku, pohlaví, vzdělání nebo povolání. Výstava opět putovala po městech ČR, k vidění byla např. v Praze, 

Chebu, Pardubicích nebo Trutnově. Kampaň Hledáme rodiče se také v roce 2017 stala jedním z partnerů Dětského dne pořádaného při Mezinárodních 

závodech v parkurovém skákání v Olomouci a Festivalu v ulicích v Ostravě.  

 

 

 

 

http://www.hledamerodice.cz/
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Nakupujte s láskou aneb dobročinný internetový obchůdek  

 
Pro podporu kampaně Hledáme rodiče byl spuštěn internetový obchod. Ke koupi jsou trička, ponožky a batůžky s motivem Hledáme rodiče. Veškerý výtěžek 

z prodeje zboží putuje na podporu pěstounské péče. Cílem je nejen podpořit kampaň finančně, ale i propagovat její „značku“.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projekty zaměřené na práva dětí v NRP  

Ve spolupráci s Nadačním fondem J&T realizoval Kruh rodiny, o.p.s  v roce 2017 projekty  financované z fondů Evropského hospodářského společenství: 

 

http://nakupujteslaskou.hledamerodice.cz/domu/9-damske-tricko-hledame-rodice.html
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 Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (reg. číslo MGS/A11/2014)  v roce 2017 čerpal z dotace 2.519.275,50 Kč, přičemž 
první fáze projektu byla ukončena v dubnu 2016 a od června 2016 byla zahájena druhá fáze projektu. Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy 
pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v náhradní rodinné péči (NRP). Jako podpůrné materiály pro práci s dětmi v NRP vznikly 
didaktické pomůcky a metodiky. Projekt byl slavnostně ukončen v březnu 2017 v Laterně Magice, kde se následně konala čtrnáctidenní výstava 
výtvarných výstupů z projektu. 

 Projekt v rámci bilaterální spolupráce Konference V nejlepším zájmu dítěte (reg. č. EHP-CZ04-BFB-1-015-2017) umožnil realizovat ve dnech 7. až 9.  
6. 2017 setkání odborníků na náhradní rodinnou péči. V rámci setkání proběhla také jednodenní mezinárodní konference.  Akce přinesla vzájemné 
detailní představení systému péče a ochrany práv dítěte v praxi České republiky a v zahraničí. Zahraniční hosté ocenili možnost se detailně seznámit 
s vývojem systému péče ochrany práv dětí, poznat aktuální vývoj a trendy. Dále bylo velmi přínosné seznámit se s příklady dobré praxe jak z ČR, tak 
zahraničí. Nejzajímavější byly ty, které poukazovaly na možnost zavedení systémové změny. Dotace, kterou obdržel Nadační fond J&T, činila 
875 483,- Kč. Na Kruh rodiny jako partnera projektu připadla z toho částka 178 893,- Kč. 
 

 Projekt v rámci bilaterální spolupráce Studijní cesta Island (reg. č. EHP-CZ04-BFB-1-016-2017) byl realizován jako studijní cesta sedmi expertů z 
oblasti sociální práce a práce s rodinou ve dnech 4. – 8. 9. 2017. Program studijní cesty zahrnoval třídenní sérii přednášek a návštěv zařízení 
sloužících k práci s ohroženou rodinou/dětmi. Velmi přínosné bylo pro experty obeznámení se s nástroji a přístupy práce s ohroženou rodinou, např. 
systemickou terapií, kdy je rodině v ohrožení poskytována pomoc multidisciplinárního týmu. Zajímavou zkušeností bylo také poznat systém práce s 
rodičovskými kompetencemi, který na Islandu zahrnuje promyšlenou strategii na několika úrovních. Velmi důležitá v tomto ohledu je prevence a 
detekce selhávání rodičů (model spolupráce škola-psycholog-místní správa) a systém intervence (pro nejlehčí případy proškolení – PMTO Parental 
Management Training až po nejsložitější – individuální systemická terapie). Na to navazuje síť rezidenčních a ambulantních zařízení. Rezidenční 
zařízení jsou koncipována jako málo kapacitní, rodinného typu. Hostující organizace, Government Child Protection Agency, během diskuzí 
představila používané nástroje a přístupy v práci. Dotace činila 333 770,- Kč. 
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I. Základní údaje 
 
 
Účetní období:  1.1.2017 – 31.12.2017 

 
Název:  KRUH RODINY, o.p.s. 
Sídlo organizace:  Malostranské nábřeží 3, 118 00 Praha 

Právní forma:  obecně prospěšná společnost  
 

Statutární orgán MARIE OKTÁBCOVÁ 

Čisovice, , PSČ 252 04 

- Den vzniku funkce: 28.11.2014 

Správní rada TEREZA JELÍNKOVÁ - člen 

Písek - Budějovické Předměstí, Smrkovická, PSČ 397 01 

den vzniku členství: 20. 11. 2017 

HELENA SVÁROVSKÁ – předseda správní rady 

Praha - Holešovice, U letenského sadu, PSČ 170 00 

den vzniku členství: 9. 9. 2016 

den vzniku funkce: 9. 9. 2016 

MONIKA VESELÁ - člen 

Praha - Lhotka, Jílovská, PSČ 142 00 

den vzniku členství: 9. 9. 2016 

Dozorčí rada LENKA SUDOVÁ - člen 

Praha - Malešice, Univerzitní, PSČ 108 00 

den vzniku členství: 9. 9. 2016 

MILOŠ BADIDA – předseda dozorčí rady 

Praha - Kunratice, Nad akáty, PSČ 148 00 

den vzniku členství: 9. 9. 2016 

den vzniku funkce: 9. 9. 2016 

ONDŘEJ POPELKA - člen 

Praha - Malá Strana, Malostranské nábřeží, PSČ 118 00 

den vzniku členství: 9. 9. 2016 

 
Datum vzniku: 1207 O, Městský soud v Praze, 9.9. 2013 

 
 
 
Hlavní činnost: 

- Výchova a vzdělávání třetích osob, zejména odborníků na sociální oblast, 

zaměřené především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem 

nemocným, sociálně slabým a ohroženým. 

- Organizace kampaní na podporu a péči o ohrožené děti a rodiny. 

- Zajišťování výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče 

http://rejstrik.penize.cz/marie-oktabcova
http://rejstrik.penize.cz/tereza-jelinkova
http://rejstrik.penize.cz/helena-svarovska
http://rejstrik.penize.cz/monika-vesela
http://rejstrik.penize.cz/lenka-sudova
http://rejstrik.penize.cz/milos-badida
http://rejstrik.penize.cz/ondrej-popelka
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Zakladatel: Nadace J&T 

 
 
Vklad: bez majetkového vkladu 
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II. Obecné účetní zásady 
 
 
II.1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické 
zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.  
 
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm 
na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 40.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
 
Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou 
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 60.000 Kč.  
Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 10.000 Kč, ale nižší než 60.000 Kč s 
dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.  
 
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
 
Stavby organizace odepisuje 50 let. 
Samostatné hmotné movité věci organizace odepisuje po dobu 5 let. 
 
 
 
 
II.2. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel 
organizace.  
 
 
II.3. Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 
platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
 
 
II.4. Časové rozlišení 

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. 
Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.  
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Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již příjatých, ale 
zatím nepoužitých dotací.  
 
 
II.5. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary 

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích 
pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních 
dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 
skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů. 
 
 
II.6. Přijaté dary 

e fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým 
zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. 
Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 681 – Přijaté dary. Organizace 
pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z 
důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.  
 
 
II.7. Přijaté dotace 

 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů 
státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států apod.  
 
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, 
popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu 
skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je 
utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje 
organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – 
Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
 
 
 
II.8. Daň z příjmů 

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
 
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to 
možné.  
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III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
 
 
III.1. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  
 
 
III.2. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od 
rozvahového dne.  
 
 
III.3. Majetek neuvedený v rozvaze 

 
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
III.4. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 
v rozvaze.  
 
III.5. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 

Organizace neeviduje žádnou finanční výpomoc. 
 
 
 
III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2017 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2016 

13 13 

 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2017 

Průměrný počet řídících pracovníků v 
roce 2016 

1 1 
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Ve většině se jedná o zaměstnance, kteří jsou na DPP nebo DPČ. Společnost 
neeviduje žádného zaměstnance na hlavní pracovní poměr. 
 
 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 
 

 2017 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 839  2 104  

Zákonné sociální pojištění 108  272  

Ostatní sociální pojištění     

Zákonné sociální náklady     

Ostatní sociální náklady     

 
Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, 
nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
 
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2017 
uzavřela smluvní vztahy. 
 
 
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky podléhá. 
 

III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly 
mimořádné svým původem nebo objemem. 
 
 
III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2017 byly přijaty následující dotace: 
 

Poskytovatel Částka 

MPSV 2 422 

Celkem 2 422 
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Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 
 
 
Organizace v roce 2017 využila dary ve výši 532tis. Kč. 
 
 
 
 
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozdělené ztráty minulých let. 
 
Za rok 2017 organizace vykazuje vyrovnaný výsledek hospodaření. Základ daně z 
příjmu ve výši 30tis Kč byl zjištěn v souladu s §18a odst. 5 ZDP.  
 

Odpočet podle §20 odst. 7 ZDP v roce 2017 využit nebyl. 
 

V předchozím roce nevznikla daňová úspora, kterou by bylo nutné v roce 2017 
vyčerpat. 
 
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
účetní závěrky 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
 
Vyhotoveno dne: 29.6. 2018 
 
 
Statutární orgán:   
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