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Kdo jsme a jaké máme poslání
Obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2013. Dne 9. července 2018 došlo ke změně názvu z původního KRUH 
RODINY, o.p.s., na Hledáme rodiče, o.p.s. Svým názvem o. p. s. navázala na úspěšnou kampaň Nadace J&T na podporu 
náhradní rodinné péče v ČR Hledáme rodiče.

Organizace pomáhá vyhledávat v České republice dostatek náhradních rodičů, zejména pěstounů, kteří budou schopní 
poskytnout péči a domov dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině.

HR spolupracuje na regionálních kampaních napříč Českou republikou. Vyhledává a oslovuje vhodné adepty na náhradní 
rodičovství, posiluje zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství, a tím přispívá ke zvýšení reputace pěstounů ve společ-
nosti. Dále ve spolupráci s jednotlivými kraji spolupracuje na rozvoji oblasti náhradní rodinné péče. V propojení 
s iniciativou 8000důvodů poskytuje odborné poradenství krajům v oblasti analýzy současných aktivit k vyhledávání náhrad-
ních rodičů, budoucí strategie apod.

Lidé v Hledáme rodiče, o. p. s.
Správní rada
  • Předseda: Ing. Helena Svárovská
  • Člen: Monika Veselá
  • Člen: Mgr. Tereza Jelínková

Dozorčí rada 
  • Předseda: Mgr. Miloš Badida
  • Člen: Ing. Mgr. Ondřej Popelka
  • Člen: Mgr. Sylva Mejstříková

Ředitelka
  • Mgr. Marie Oktábcová

Zaměstnanci

Na DPP a DPČ bylo za rok 2021 odpracováno celkem 2 737,5 hodiny. V přepočtu na roční pracovní fond úvazku 40 hodin/- 
týden, který byl pro rok 2021 2016 hodin, to vychází na 1,36 úvazku.
Nadace J&T (zřizovatel Hledáme rodiče, o.p.s.) má s Hledáme rodiče, o.p.s., uzavřenou smlouvu o partnerství, na jejímž 
základě nadace poskytuje služby Hledáme rodiče darem. Součástí darů jsou i služby poskytnuté darem od Nadace J&T 
(zřizovatel Hledáme rodiče, o.p.s.) ve výši 360 000 Kč.

O Hledáme rodiče, o. p. s.
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Během roku 2021 jsme pokračovali v obvyklé činnosti podpory a spolupráce na kampaňových akcích napříč celou republi-
kou, zároveň jsme v rámci on-line poradny a Zelené linky Hledáme rodiče přímo komunikovali se zájemci o náhradní rodin-
nou péči.

Připravili jsme nové webové stránky včetně grafických úprav.

Spolupráce s kraji
V roce 2021 jsme pokračovali ve spolupráci s krajskými pracovními skupinami nebo pověřenými pracovníky v osmi krajích.

Týdny pěstounství
Akce ve formátu (Tý)dnů pěstounství jsme podpořili v Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Aktivity v roce 2021



06

Letáky, příručky
Celkem jsme v roce 2021 rozdali 400 letáků, 360 příruček Já, pěstoun, 11 
sešitů prostírání, 890 ks Abecedy pěstounství a 1 380 balónků (a nespočet 
časopisů ABC a Raketa). Našimi materiály a knižními publikacemi jsme 
podpořili tradiční Běh pro náhradní rodiny, který pořádá Centrum pro náhradní 
rodinnou péči v Pardubickém a Ústeckém kraji. Posloužily také na Fotbalo-
vém dětském dnu na Žvahově a během Festivalu v ulicích v Ostravě.

Spoty
Naše spoty jsme upravili pro Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Ústecký kraj – tam byly také využity 
k propagaci pěstounské péče na mnoha místech.

Výstava Jsem pěstoun
Výstava Jsem pěstoun byla instalována v Broumově během 
Dne rodiny a navazujících aktivit propagace pěstounské 
péče. 

Materiály Hledáme rodiče
V novém grafickém provedení jsme aktualizovali příručku 
Já, pěstoun, do níž jsme zapracovali změny, které od roku 
2022 přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí. Nový kabátek dostaly i naše letáčky a omalovánky, 
takže potřebný dotisk materiálů, o které byl v minulém roce 
velký zájem, už probíhá v nové grafice.

Celkem jsme v roce 2021 rozdali 400 letáků, 360 příruček Já, pěstoun, 11 
sešitů prostírání, 890 ks Abecedy pěstounství a 1 380 balónků (a nespočet 
časopisů ABC a Raketa). Našimi materiály a knižními publikacemi jsme 

V novém grafickém provedení jsme aktualizovali příručku 
, do níž jsme zapracovali změny, které od roku 

2022 přinesla novela zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí. Nový kabátek dostaly i naše letáčky a omalovánky, 
takže potřebný dotisk materiálů, o které byl v minulém roce 
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• Manuál Návod na individuální nábor v 7 krocích – návod reaguje na potřebu v některých situacích hledat rodinu pro 
konkrétní dítě, pro které se nedaří najít náhradní rodinu standardním způsobem. Vznikl spoluprací odborníků, krajských 
pracovníků i MPSV a přináší funkční řešení, které splňuje všechny potřebné a zákonné náležitosti. 

Všechny materiály nabízíme napříč kraji v rámci České republiky.

Výstupy projektu:

• Materiál Cesta pěstouna – infografika představující jednotlivé 
kroky od podání žádosti až po přijetí dítěte. O tento materiál 
mají organizace i kraje velký zájem. 

• Pěstoun na drátě – na základě poptávky zájemců jsme ve 
spolupráci s krajem a partnerskými organizacemi Amalthea 
a Děti patří domů připravili možnost popovídat si s konkrétním 
pěstounem o každodenních situacích, které život 
v pěstounské rodině přináší. 

• Publikace Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strate-
gii? – praktický průvodce pro krajské pracovníky i pro organiza-
ce v NRP, které se osvětě věnují. Přináší praktické tipy a příkla-
dy dobré praxe v ČR.

Na podzim 2021 jsme úspěšně dokončili projekt Nábor pěstounů jako lepší sociální služba.  V projektu jsme rozpracovali 
čtyři inovace, které jsme otestovali a odpilotovali v Pardubickém kraji. Cílem projektu bylo zlepšit proces náboru pěstounů, 
aby počet dlouhodobých pěstounů neklesal/nestagnoval a aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v náhradních rodinách 
místo institucionálních zařízení.

Zelená linka, on-line poradna, Facebook poradna
V roce 2021 jsme byli prostřednictvím Zelené linky, poradny či Facebooku kontaktováni celkem 282krát. 

Virtuální knihovna
Virtuální knihovna slouží jako virtuální úložiště elektronických publikací, článků, výzkumných statí, konferenčních příspěvků 
či metodik z oblasti náhradní rodinné péče a péče o ohrožené děti. Ke konci roku 2021 bylo v knihovně 292 publikací.

www.knihovnanrp.cz 

Sociální sítě
Velké oblibě se těší naše autorské příběhy/rozhovory pěstounských rodin, 
na které se chceme do budoucna více zaměřit. Na sítích jsme jich publikovali 
v tomto roce celkem šest. 

Projekt Nábor pěstounů jako
lepší sociální služba

(CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013350).

10 900
fanoušků na Facebooku1 395

fanoušků na Instagramu
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Iniciativa 8000důvodů
Podporujeme iniciativu 8000důvodů. Jejím cílem je podpořit zkvalitnění systému péče o ohrožené děti.

8 000 dětí v ústavní péči je 8 000 důvodů ke změně systému.

Iniciativa 8000důvodů cílí na podporu krajů v procesu deinstitucionalizace a na systémové změny v oblasti péče o ohrožené 
děti. Usilujeme o:

 • změnu financování systému péče o ohrožené děti směrem od ústavní péče k prevenci
 • zkvalitnění a rozšíření terénních a ambulantních služeb pro původní rodiny 
 • podporu dostupného a udržitelného bydlení
 • rozvoj náhradní rodinné péče
 • věkovou hranici pro neumísťování dětí do sedmi let věku do ústavu
 • transformaci pobytových služeb v malá komunitní zařízení
 • sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo

Proto iniciativa nabízí pomoc krajům se systémovými změnami a finančně je podporuje. (Iniciativa financuje např. zpraco-
vání analýz, akčních plánů či strategií.) 

www.8000duvodu.cz

www.instagram.com/8000duvodu/
www.facebook.com/8000duvodu

Spolupracující partnerské organizace kampaně
Od spuštění kampaně Hledáme rodiče v roce 2012 jsme navázali spolupráci s řadou organizací. Tyto organizace poskytují 
své služby nejen náhradním rodinám, ale také zájemcům o náhradní rodinnou péči ve všech krajích ČR, a my tak máme 
možnost případné zájemce o pěstounskou péči nasměrovat na doprovázející organizaci přímo v jejich místě bydliště.

V roce 2021 jsme aktualizovali kontakty a přidali další spolupracující organizace do nové verze příručky.

Kde sídlí naše partnerské organizace:

Bohumín, Brno, Břeclav, Čelákovice, České Budějovice, Český Brod, Český Těšín, Dobříš, Dvůr Králové, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Cheb, 
Chrudim, Chvalčov, Jaroměř, Jeseník, Karlovy Vary, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Olomouc, Opava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, 
Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Říčany, Svitavy, Teplice, Třebíč, Turnov, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zábřeh, Zlín
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Obavy z přijetí staršího dítěte

Jestli jsem měla strach přijmout do rodiny teenagera? 
Možná na začátku jisté obavy byly, ale Františka jsem znala 
jako „teta“ z dětského domova déle než rok. Jeho dlouhodo-
bou pěstounkou jsem se stala po naší vzájemné dohodě. 
Samozřejmě zprvu to nebylo lehké ani pro mě, ani pro 
Frantu. Vyvstaly i praktické problémy soužití: např. vzájem-
ný ostych, vidět se v domácím oblečení, potkávat se v 
koupelně apod. Museli jsme prostě najít tu správnou cestu 
přijatelnou pro nás oba. Naučit se společně žít, nastavit si 
pravidla. Já jsem byla ve výhodě, byla jsem u sebe doma. 
Chlapec to měl těžší, on byl ten nově příchozí. Snažila jsem 
se mu připravit především příjemné a vlídné prostředí. 
Hodně jsem mu naslouchala, když chtěl, povídali jsme si 
klidně do noci, ale nikdy jsem ho do rozhovorů nenutila. Na 
případné pochybení či nedostatky jsem ho upozorňovala 
velmi opatrně a citlivě.

Paní L. vychovala čtyři vlastní, dnes už dospělé děti. 
Nyní má v dlouhodobé pěstounské péči svěřeného 
Františka, který do rodiny přišel až ve svých patnácti 
letech, což není úplně obvyklé. Co vedlo pěstounku 
k tomu, nabídnout domov a zázemí chlapci v pubertě?

Už dříve jsem přemýšlela o tom, jaké by to bylo postarat 
se o dítě, které nemohlo vyrůstat ve své původní rodině. 
Zlomový okamžik přišel, až když jsem Františka poznala; 
bylo mu tehdy třináct let. Začala jsem pracovat v nedalekém 
dětském domově se školou jako vychovatelka a od samého 
začátku jsem si všimla, že je jiný než ostatní děti. Často 
sedával u oběda sám, s nikým se nebavil, na uších měl 
sluchátka a poslouchal hudbu. Snažila jsem se ho oslovit, 
povídat si s ním, ale byl hodně uzavřený.  Až s postupem 
času jsem si získala jeho důvěru a všimla jsem si, že se rád 
a často pohybuje v mé přítomnosti. Padli jsme si do oka. 
Nejprve ke mně domů začal chodit na víkendy v rámci 
hostitelské péče, strávil u mě měsíc prázdnin  a bylo to moc 
fajn. Oba jsme cítili, že by to tak mohlo zůstat napořád.  
Po návratu z prázdnin mi řekl: „Kdybyste, teto, věděla, jak 
moc se mi TAM nechce.“ To byl pro mě impulz. Slíbila jsem 
mu, že se pokusím to změnit, a podala jsem tehdy k přísluš-
nému soudu žádost o zrušení ústavní výchovy a svěření 
dítěte do pěstounské péče.

Autentické příběhy pěstounů patří mezi nejoblíbenější příspěvky na našem webu a sociálních sítích.

Největší dosah měl v roce 2021 příběh pěstounky, která přijala do péče dospívajícího chlapce. 

Příběh pěstounské péče
aneb Příklad dobré praxe
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Přijaté dítě a jeho původní rodina

Každé dítě, a obzvlášť dítě starší, je osobnost a má svůj 
vlastní pohled na svět. Ovlivňuje ho spousta věcí, určitě 
také dědičné vlastnosti. Je proto dobré brát dítě takové, 
jaké je, neidealizovat si jej. Také je zcela kontraproduktivní 
chtít dítě izolovat či „zachraňovat“ od jeho původní rodiny. 
Úkolem pěstouna je dítě doprovázet, usnadnit mu určitý 
úsek jeho života. Pokud nebudeme spolupracovat s jeho 
původní rodinou, budeme o ní špatně mluvit, hanit ji, dítěti 
nepomůžeme, naopak. Je potřeba dítě přijmout se vším 
všudy. I když je to někdy těžké, měli bychom se o to pokusit 
a rodinu alespoň tolerovat a nikdy ji nesoudit. I pro mě to 
byla na začátku výzva. Fandovu matku jsem vnitřně vinila 
za to, že kvůli jejímu chování vyrůstal v ústavním zařízení. 
Je však dobré si uvědomit, že podobně nelibé pocity mohla 
pociťovat i ona vůči mně. V jejích očích jsem byla ta, která 
jí chce syna sebrat. Postupně se však hrany mezi námi 
obrousily. Uvědomily jsme si, že nás má rád obě, nejsme 
jedna pro druhou hrozbou a oběma nám jde o to samé: aby 
se měl pokud možno co nejlépe.

P.S.: V současné době už se rodina paní L. opět rozrostla – 
do rodiny přibyly dvě pěstounské dcery.

Podporu a porozumění potřebují pěstounské děti i 
pěstouni

Pokud člověk uvažuje o pěstounství, je potřeba si uvědomit, 
že pěstounství sice ze zákona končí dosažením plnoletosti 
dítěte, ale realita je stejná jako v běžném životě. Dítěti 
poskytnete stabilní zázemí tak dlouho, jak bude potřebovat. 
Nevystrčíte jej z domu ze dne na den, protože je mu osm-
náct let. Dítě je potřeba připravit na odchod a postupné 
osamostatnění se.

Velkou míru podpory potřebuje i pěstoun. Já bohužel 
neměla tolik štěstí a setkávám se spíše s negativními reak-
cemi okolí. Naše společnost stále vnímá pěstouny jako ty, 
kteří to dělají pro peníze. O mém rozhodnutí stát 
se pěstounkou pochybovaly i mé kolegyně z práce. Nepo-
chopení jsem se dočkala ze začátku i od vlastních, nyní 
už dospělých dětí. S postupem času naštěstí změnily názor 
a dnes už mě chápou a fandí mi.

Oporou mi naopak byla a stále je moje doprovázející orga-
nizace. Dává mi najevo, že má práce má smysl. Snaží se mi 
pomáhat, ať už poradenstvím, nebo při vyřizování různých 
žádostí o pomoc u neziskových organizací. Doprovodná 
organizace je pro mě také nezastupitelná jako mediátor 
ve vztahu k původním rodičům chlapce.

Zprvu pro mě byly nepříjemné kontroly a návštěvy pracov-
níků odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), 
ale postupem času jsem je začala vnímat pozitivně. Pocho-
pila jsem, že tady jsou pro mou a Františkovu ochranu. 
I původně nedůvěřivému chlapci jsem vysvětlila, že kdyby 
se mu něco u mne nelíbilo a nechtěl to řešit se mnou, může 
si o tom promluvit s nimi.



11

Hledáme rodiče, o.p.s., získala finanční dar od Petra Radocha ve výši 1 000 Kč 
a několik anonymních darů v celkové výši 7 453 Kč.

Dary 

Hledáme rodiče, o.p.s., zřídila č. ú. 2308877/5800 za účelem podpory rozvoje a výzkumu v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí, zejména na vzdělávání rodin s dětmi (původních i pěstounských) i odborníků v rámci systému péče 
o ohrožené děti, a dále na organizaci aktivit spojených s podporou a péčí o ohrožené děti a rodiny včetně osvětových kam-
paní.

Ve veřejné sbírce získala Hledáme rodiče, o.p.s., anonymní dar ve výši 263 Kč.

Veřejná sbírka

V roce 2022 obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče pokračuje ve svém poslání.
 
 • Spolupráce s kraji v oblasti rozvoje náhradní rodinné péče (dále NRP), analýzy současných aktivit k vyhledávání  
   náhradních rodičů a strategie kampaní.
 • Šíření inovativních materiálů vzniklých na základě spolupráce s Pardubických krajem.
 • Pořádání workshopů pro kraje a zainteresované organizace na aktuální témata: 

  - Individuální nábor pěstounů 
  - Jak vyhledávat náhradní rodiče
  - Analýza kampaní krajů (spojená s workshopem)
  - Pravidelné setkávání krajských metodiků NRP (třikrát ročně) hybridní formou, 
    jež umožní připojení  těm, kteří by se na osobní setkání nemohli dostavit, a zároveň usnadní natáčení 
    a další šíření.
 
 • Pokračování v aktivní komunikaci témat a sdílení informací na sítích (Facebook, Instagram, webové stránky).
 • Udržení počtu, kvality i pestrosti vlastních příběhů pěstounských rodin a jejich sdílení na Facebooku a webu.
 • Pokračování spolupráce s kraji a účasti na jejich setkáních a akcích (dny pěstounství, týdny pěstounství, 
    osvětové akce NRP). 
 • Pravidelné oslovování partnerských organizací Hledáme rodiče s nabídkou materiálů, akcí nebo aktuálních 
    informací. 
 • Pravidelné oslovování pracovníků sociálních odborů na krajských úřadech s nabídkou spolupráce 
   s Hledáme rodiče, o.p.s, včetně těch, kde nemáme doposud navázanou spolupráci.

Plánovaná činnost v roce 2022
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34
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36
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39

A. Dlouhodobý majetek celkem 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
       Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
       Software 
       Ocenitelná práva
       Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
       Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
       Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 
       Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
       Pozemky   
       Umělecká díla, předměty a sbírky
       Stavby
       Hmotné movité věci a jejich soubory
       Pěstitelské celky trvalých porostů
       Dospělá zvířata a jejich skupiny
       Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
       Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 
       Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
       Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 
       Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
       Podíly – podstatný vliv  
       Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
       Zápůjčky organizačním složkám 
       Ostatní dlouhodobé zápůjčky 
       Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
       Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
       Oprávky k softwaru
       Oprávky k ocenitelným právům
       Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
       Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
       Oprávky ke stavbám
       Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
       a souborům hmotných movitých věcí
       Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
       Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
       Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
       Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
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Rozvaha / Aktiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období
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B. Krátkodobý majetek celkem

I. Zásoby celkem 
       Materiál na skladě
       Materiál na cestě
       Nedokončená výroba 
       Polotovary vlastní výroby
       Výrobky
       Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
       Zboží na skladě a v prodejnách
       Zboží na cestě
       Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky celkem
       Odběratelé 
       Směnky k inkasu
       Pohledávky za eskontované cenné papíry 
       Poskytnuté provozní zálohy   
       Ostatní pohledávky     
       Pohledávky za zaměstnanci     
       Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení  
       a veřejného zdravotního pojištění
       Daň z příjmů  
       Ostatní přímé daně    
       Daň z přidané hodnoty     
       Ostatní daně a poplatky    
       Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
       Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
       územních samosprávných celků
       Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 
       Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 
       Pohledávky z vydaných dluhopisů   
       Jiné pohledávky     
       Dohadné účty aktivní    
       Opravná položka k pohledávkám    

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 
       Peněžní prostředky v pokladně  
       Ceniny      
       Peněžní prostředky na účtech    
       Majetkové cenné papíry k obchodování 
       Dluhové cenné papíry k obchodování 
       Ostatní cenné papíry   
       Peníze na cestě   

IV. Jiná aktiva celkem     
       Náklady příštích období    
       Příjmy příštích období    

 AKTIVA CELKEM     
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dni účetního období
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A. Vlastní zdroje celkem

I. Jmění celkem
       Vlastní jmění 
       Fondy
       Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

II. Výsledek hospodaření celkem
       Účet výsledku hospodaření
       Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
       Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1.
2.
3.

1.
2.
3.

B. Cizí zdroje celkem

I. Rezervy celkem
       Rezervy

II. Dlouhodobé závazky celkem
       Dlouhodobé úvěry
       Vydané dluhopisy
       Závazky z pronájmu
       Přijaté dlouhodobé zálohy
       Dlouhodobé směnky k úhradě 
       Dohadné účty pasivní 
       Ostatní dlouhodobé závazky

III. Dlouhodobé závazky celkem
       Dodavatelé
       Směnky k úhradě
       Přijaté zálohy 
       Ostatní závazky
       Zaměstnanci
       Ostatní závazky vůči zaměstnancům
       Závazky k institucím sociálního zabezpečení
       a veřejného zdravotního pojištění
       Daň z příjmů
       Ostatní přímé daně
       Daň z přidané hodnoty
       Ostatní daně a poplatky
       Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
       Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
       samosprávných celků
       Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
       Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
       Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
       Jiné závazky
       Krátkodobé úvěry
       Eskontní úvěry
       Vydané krátkodobé dluhopisy
       Vlastní dluhopisy
       Dohadné účty pasivní
       Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

IV. Jiná pasiva celkem
       Výdaje příštích období
       Výnosy příštích období

 PASIVA CELKEM
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Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období
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A. Náklady

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
       Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek
       Prodané zboží
       Opravy a udržování
       Náklady na cestovné
       Náklady na reprezentaci
       Ostatní služby

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
       Změna stavu zásob vlastní činnosti
       Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 
       Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady
       Mzdové náklady
       Zákonné sociální pojištění
       Ostatní sociální pojištění 
       Zákonné sociální náklady
       Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky
       Daně a poplatky

V. Osatní náklady 
       Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
       Odpis nedobytné pohledávky
       Nákladové úroky
       Kurzové ztráty
       Dary
       Manka a škody
       Jiné ostatní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
 a opravných položek
       Odpisy dlouhodobého majetku
       Prodaný dlouhodobý majetek
       Prodané cenné papíry a podíly
       Prodaný materiál 
       Tvorba a použití rezerv a opravných položek 

VII. Poskytnuté příspěvky 
       Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
       mezi organizačními složkami

VIII. Daň z příjmů
       Daň z příjmů

 NÁKLADY CELKEM
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Výkaz zisku a ztráty / 31. 12. 2021
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Číslo
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B. Výnosy

I. Provozní dotace
       Provozní dotace

II. Přijaté příspěvky
       Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
       Přijaté příspěvky (dary)
       Přijaté členské příspěvky      46     

III. Tržby za vlastní výkony a zboží

IV. Ostatní výnosy 
       Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
       Platby za odepsané pohledávky
       Výnosové úroky 
       Kurzové zisky 
       Zúčtování fondů 
       Jiné ostatní výnosy  

V. Tržby z prodeje majetku
       Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
       Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  
       Tržby z prodeje materiálu 
       Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
       Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  
               

VÝNOSY CELKEM

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 

D. Výsledek hospodaření po zdanění  

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Výkaz zisku a ztráty / 31. 12. 2021
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0
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0
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řádku
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Hlavní činnost:

– Výchova a vzdělání třetích osob, zejména dětí a rodin-
ných příslušníků, dále odborníků v rámci systému péče 
o ohrožené děti.

– Organizace aktivit na podporu a péči o ohrožené děti 
a rodiny včetně osvětových kampaní.

– Zajišťování výzkumu v oblasti systému péče o ohrožené 
děti.

Hospodářská činnost:

– Organizace provádí též vedlejší činnosti, pro které má 
registrovaný živnostenský list. Jde zejména o prodej zboží, 
výrobu a distribuci zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a poradenskou a konzultační činnost. Organizace 
poskytuje též reklamní služby. 

Zakladatel: Nadace J&T

Vklad: Bez majetkového vkladu

Kategorie účetní jednotky: Mikro

Ostatní skutečnosti:

Z důvodu pokračující pandemie covidu-19 Organizace 
zaznamenala především pokles přijatých darů, a ačkoli se 
situace počátkem roku 2021 začala zlepšovat, nadále nelze 
předvídat další budoucí dopady této pandemie na činnost 
Organizace. Vedení Organizace bude pokračovat v monito-
rování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné 
kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Orga-
nizaci a její zaměstnance. Vedení Organizace zvážilo 
potenciální dopady covidu-19 na své aktivity a činnost 
a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad 
nepřetržitého trvání Organizace.

Účetní období:  1. 1. 2021–31. 12. 2021

Název:   Hledáme rodiče, o.p.s.
Sídlo Organizace:  Malostranské nábřeží 563/3,
   118 00 Praha 1
Právní forma:  obecně prospěšná společnost 

Statutární orgán  Mgr. MARIE OKTÁBCOVÁ
   Čisovice, PSČ 252 04
   den vzniku funkce: 28. 11. 2017

Správní rada  Mgr. TEREZA JELÍNKOVÁ 
   - člen
   Františka Kadlece 2378/32, Libeň,  
   180 00 Praha 8
   den vzniku členství: 21. 11. 2020

   Ing. HELENA SVÁROVSKÁ 
   - předseda správní rady
   U letenského sadu 133/9, 
   Holešovice, 170 00 Praha 7
   den vzniku členství: 9. 9. 2019
   den vzniku funkce: 9. 9. 2019

   MONIKA VESELÁ
   - člen
   Narcisová 2849/6, Záběhlice, 
   106 00 Praha 10
   den vzniku členství: 9. 9. 2019

Dozorčí rada  SYLVA MEJSTŘÍKOVÁ 
   - člen
   Jasanová 1492, Brandýs nad   
   Labem, 250 01 Brandýs nad   
   Labem-Stará Boleslav
   den vzniku členství: 9. 9. 2019

   MILOŠ BADIDA 
   - předseda dozorčí rady
   Nad akáty 1600/17, Kunratice,   
   148 00 Praha 4
   den vzniku členství: 9. 9. 2019
   den vzniku funkce: 9. 9. 2019

   ONDŘEJ POPELKA
   - člen
   Malostranské nábřeží 563/3, 
   Malá Strana, 118 00 Praha 1
   den vzniku členství: 9. 9. 2019

Datum vzniku: 1207 O, Městský soud v Praze, 9. 9. 2013

I. Základní údaje
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II. 6. 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 dota-
cích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak 
rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů 
současně s účtováním odpisů.

II. 5. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřed-
nictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, 
které souvisejí s dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje 
náklady, jež se každoročně opakují, a náklady, které jsou 
svou částkou nevýznamné, tj. do výše 2 000 Kč. 

II. 4. Cizoměnové transakce

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

II. 3. Pohledávky a závazky a krátkodobý 
     finanční majetek

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodno-
tou. Organizace běžně netvoří opravné položky. O případné 
tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel Organiza-
ce. 

Závazky a krátkodobý finanční majetek jsou oceňovány 
jmenovitou hodnotou.

II. 2. Zásoby

Organizace eviduje k rozvahovému dni zboží na skladě 
v podobě publikací a triček, které ve většině případů prodá-
vá na svých akcích. O zásobách je účtováno způsobem A. 
Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně nákla-
dů souvisejících s jejich pořízením.

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 jeden 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 pořizova-
cí ceně vyšší než 10 000 Kč, ale nižší než 40 000 Kč 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok eviduje Organiza-
ce v operativní evidenci.  

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku 
nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než jeden 
rok a s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně nižší než 60 000 Kč účtuje Orga-
nizace do nákladů. Nehmotný majetek v pořizovací ceně 
vyšší než 10 000 Kč, ale nižší než 60 000 Kč s dobou 
použitelnosti delší než jeden 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.

Organizace dlouhodobý majetek v roce 2021 neeviduje.

II. Obecné účetní zásady
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II. 10. Veřejná sbírka

Ve fondech na účtu 911 – Fond veřejné sbírky Organizace 
účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Průběžně 
Organizace účtuje o použití výtěžku veřejné sbírky podvoj-
ným zápisem na vrub fondu veřejné sbírky ve prospěch 
účtu 682 – 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 (příjem do sbírky má charakter přijatých 
příspěvků – darů). Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky 
odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro 
další použití, tj. stavu sbírkového bankovního účtu k rozva-
hovému dni. 

II. 9. 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.

II. 8. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných 
zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpo-
čtů 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 výno-
sech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá 
částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka 
vykázána jako závazek na účtu skupiny 34. 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. 7. Přijaté dary

Ve fondech Organizace dále účtuje o přijatých individuál-
ních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na 
vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. 
Nejpozději jednou ročně Organizace účtuje o použití darů 
podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 
– 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 odpoví-
dá výši doposud neutracených darů. Dary od zakladatele, 
u nichž Organizace ví, že je spotřebuje v běžném roce 
v plné výši, účtuje Organizace ve prospěch syntetického 
účtu  682 – Přijaté dary.

II. Obecné účetní zásady
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III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Odměna za audit účetní závěrky za rok 2021 přijatá audito-
rem činí 1 210 Kč.

III. 7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců (jedná se o DPP, DPČ)

z toho členů řídicích orgánů

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídicích 
orgánů

Členům orgánů v roce 2021 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 2021 uzavřela smluvní vztahy.

III. 6. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Organizace neeviduje žádnou finanční výpomoc.

III. 5. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvaho-
vému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

III. 4. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neevidu-
je Organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III. 3. Zásoby

Organizace eviduje následující zásoby:

 Zásoby jsou tvořené publikacemi a oblečením.

III. 2. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splat-
ností delší než 5 let od rozvahového dne.

III. 1. Dluhy po splatnosti z titulu daní, 
 sociálního či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

III. Doplňující údaje k výkazům

Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2021

Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2020

0 0

Osobní náklady
na zaměstnance 

Osobní náklady
na členy řídících

orgánů

2021 v tis. Kč
Osobní náklady

na zaměstnance 
Osobní náklady

na členy řídících
orgánů

2020 v tis. Kč

Průměrný počet zaměstnanců
v roce 2021

Průměrný počet zaměstnanců
v roce 2020

16 5

Údaje v tis. Kč

Zboží na skladě
a prodejnách

31. 12. 2021

27

31. 12. 2020

249

Mzdové náklady

Zákonné sociální
pojištění

1 090

60

996

66
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III. 12. Přehled o změnách vlastního jmění

Údaje v tis. Kč. Přehled o změnách vlastního jmění 
společnosti k 31.12.2021

III. 13. Veřejná sbírka

Organizace měla v roce 2021 povolení pořádat jednu veřej-
nou sbírku:

Číslo jednací a datum rozhodnutí: 
MHMP 346691/2019, 6. 3. 2019

Číslo sbírkového účtu: 2308877/5800

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 
Mgr. Marie Oktábcová

Datum zahájení sbírky: 1. 5. 2019
Datum ukončení sbírky: neurčito

Účel sbírky
Podpora rozvoje a výzkumu v oblasti sociálně-právní ochra-
ny dětí, zejména na vzdělávání rodin s dětmi (původních 
i pěstounských) i odborníků v rámci systému péče o ohro-
žené děti, a dále na organizaci aktivit spojených s podporou 
a péčí o ohrožené děti a rodiny včetně osvětových kampa-
ní.

Výnos sbírky v roce 2021. Hrubý výtěžek sbírky: 263 Kč
Čistý výtěžek sbírky: 263 Kč. V roce 2021 využito: 0 Kč
K dalšímu použití: 2 263 Kč

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtě 
a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích Orga-
nizace.

III. 11. Přijaté dotace a dary

Organizace přijala dotaci od MPSV ve výši 3 098 173,58 Kč 
za roky 2019–2021, v roce 2021 byla čerpána následující 
část dotace:

Organizace v roce 2021 přijala dary v celkové hodnotě 369 
tis. Kč. V nich jsou zahrnuty i služby přijaté darem od 
Nadace J&T ve výši 360 tis. Kč, které nejsou účtovány 
prostřednictvím fondu. V roce 2021 využila Organizace 
dary ve výši 845 tis. Kč. V nich jsou zahrnuty služby přijaté 
darem od Nadace  J&T ve výši 360 tis. Kč a finanční dary ve 
výši 485 tis. Kč z minulých let.

III. 10. Zástavy a ručení

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

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

V roce 2021 nevykazuje Organizace žádné náklady nebo 
výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo obje-
mem.

III. Doplňující údaje k výkazům

Částka

1 497 789,86

1 497 789,86

Poskytovatel

MPSV

Celkem

792

9

-485

0

316

Stav k 1. 1. 2021

Přijaté peněžní dary

Přeúčtování z fondů
na krytí správních nákladů

Oprava minulých let

Stav k 31. 12. 2021

0

0

0

0

0

270

0

0

0

270

1 062

9

-485

0

586

Vlastní Jmění
celkem

Neuhrazený zisk
minulých let

Neuhrazená ztráta
minulých let

Fondy
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III. 15. Významné události mezi rozvahovým dnem  
 a okamžikem sestavení účetní závěrky

V souvislosti s aktuálními sankčními opatřeními vůči Ruské 
federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských 
vojsk na Ukrajinu Organizace nespatřuje ve své činnosti 
žádná rizika s ohledem na nepřetržité trvání účetní jednot-
ky. Organizace nemá žádné vztahy s dotčenými zeměmi, 
naopak dojde pravděpodobně k rozvoji činnosti Organizace 
v souvislosti s humanitární a charitativní pomocí dotčeným 
zemím a osobám. Dané činnosti již Organizace rozvíjí.

Statutární orgán:

   Mgr. Marie Oktábcová

V Praze, dne: 30. 6. 2022

III. 14. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2021 organizace vykazuje vyrovnaný výsledek 
hospodaření. Základ daně z příjmu 0 byl zjištěn v souladu 
s §18a odst. 5 ZDP.

Odpočet podle §20 odst. 7 ZDP v roce 2020 byl využit ve 
výši 255 515 Kč.

Úspora z předchozího roku podle §20 odst. 7 ZDP byla 
využita v roce 2021 na krytí nákladů v rámci nepodnikatel-
ské činnosti.

III. Doplňující údaje k výkazům
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