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Úvodní
slovo

Milí přátelé, vážení podporovatelé,
v roce 2021 se společnost stále potýkala s pandemií koronaviru,
se kterou jsme se postupně učili žít a navykali si na společenské
změny, jež přinesla. Mimo jiné jsme si zvykli na jiné způsoby
potkávání se, pořádání schůzek a porad a práci v on-line režimu
v mnohem větším rozsahu než kdy dříve. Mimo nevýhody,
které tyto změny přinášely, mělo zejména setkávání se v online prostředí i své výhody, zejména podporovalo vzájemnou
komunikaci a zvýšilo množství schůzek, na kterých se mohlo
potkat i větší množství lidí napříč celou republikou. A právě to
také přineslo možnosti pro realizaci projektů, kterým jsme se
tento rok věnovali.
I nadále pokračujeme v aktivitách, které směřují k transformaci
pobytových zařízení spočívající zejména ve snaze o prosazení
nového zákona o poskytování služeb náhradní péče.
Velkým projektem je vznik průvodce Společně po svých, jenž je
určený všem, kteří pracují s dospívajícími a mladými dospělými
a má za cíl pomoci v lepší komunikaci s mladými dospělými
a jejich lepší přípravě na samostatný život. Na průvodci se
podílelo velké množství odborníků a osob, jichž se toto téma
přímo týká, a vznikla tak unikátní publikace, která může změnit
přístup k této problematice.
V roce 2021 jsme spoluzaložili platformu Do dospělosti, která
sdružuje neziskové organizace a podporuje nejen sdílení
informací, ale také edukaci svých členů.
Rok 2021 byl složitý, ale zároveň v některých ohledech inspirativní
a přinesl nové příležitosti a podněty nejen pro naši další práci.
Děkujeme vám za podporu v našem úsilí a doufáme, že
následující rok přinese všemi tolik očekávaný „život v normálu“.
S úctou

Petra Nechutná
předsedkyně správní rady
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Vznik, poslání a cíle
Nadační fond Krok domů usiluje o zvýšení šance mladých
dospělých obstát v reálném životě po odchodu z ústavního
zařízení a prožít ho plnohodnotně.
Usilujeme zejména o systémové změny a zaměřujeme se na
osvětu a zvyšování povědomí o fungování ústavní výchovy
u laické i odborné veřejnosti, která je v této oblasti nedostatečná.
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Činnost fondu
v roce 2021
Oblast legislativní a systémové změny
Nový zákon o službách náhradní péče
a podmínkách jejich poskytování
Zákon, který jsme iniciovali a vznikl v roce 2020, by měl nahradit
stávající Zákon č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních. V uplynulém roce
jsme se zaměřili na představení zákona nejen na krajích
a ministerstvech, ale oslovili jsme také zástupce politických stran,
neziskových organizací, asociací. Naším hlavním cílem bylo vést
debatu s odborníky o konkrétních změnách, které zákon přináší.
Na konci roku 2021 jsme na základě podnětů vycházejících
z debat s oslovenými subjekty zákon dopracovali o relevantní
připomínky a připravili na další projednávání.
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Osvětová činnost
Průvodce Společně po svých
V uplynulém roce jsme navázali na výsledky průzkumu, který
jsme připravili v roce 2020, kde jsme mapovali mimo jiné
i potřeby mladých dospělých, jež vyplývaly z plánování jejich
osamostatnění ještě v době, když žili v pobytovém zařízení.
Na základě zjištění a výsledků, které z průzkumu vzešly, jsme
se rozhodli vytvořit průvodce Společně po svých. Má za úkol
podpořit všechny aktéry pracující s dospívajícími a mladými
dospělými tak, aby bylo snadnější a efektivnější jejich začlenění
do dospělého života. Na průvodci se podílela skupina 15 zástupců
a zástupkyň z pobytových zařízení, neziskových organizací a také
pracovníci a pracovnice sociálně-právní ochrany dětí. Intenzivně
zapojeni byli také mladí dospělí, kteří sdíleli své zkušenosti, a na
základě jejich výpovědí se pak nastavovala konkrétní témata pro
pracovní skupinu.
Průvodce je rozdělený na pět oblastí – Sebehodnota a identita,
Terapie, Vztahy, Práce a Bydlení. Obsahuje také pracovní karty
pro dospívající a mladé dospělé. Součástí publikace je rovněž
komiks, příběh mladé dívky, který je sestavený dle skutečného
příběhu. Průvodce bude v roce 2022 volně ke stažení na stránkách
www.krokdomu.cz a bude také zalistovaný v knihovnách, protože
má přidělené své ISBN. K dispozici bude i v tištěné i on-line
verzi. Naším cílem je, aby se publikace dostala ke všem, kteří se
potkávají s dospívajícími a mladými dospělými, a pomohla jim
a podpořila je v jejich společné práci.

PRŮZKUM >>>
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Platforma Do dospělosti
Nadační fond Krok domů je jedním ze čtyř zakladatelů nezávislé
platformy Do dospělosti, která byla založena na podzim 2021.
Jejím cílem je, aby se na jednom místě potkávaly doprovázející
organizace zaměřené na práci s dospívajícími a mladými
dospělými, sdílely své informace, zkušenosti a společně pak
mohly přenášet své poznatky do práce s klienty. Další hlavní
náplní platformy je síťování a propojování lidí napříč oblastmi
zaměřenými na péči o ohrožené děti, organizování workshopů,
konferencí a kulatých stolů. A zároveň posílení hlasu a zájmů
cílové skupiny, a tou jsou dospívající žijící v pobytových
zařízeních. Platforma má 24 členů, v roce 2021 realizovala
jeden workshop na téma Zaopatřovací příspěvky, kterého se
účastnilo 30 lidí – mezi nimi byli také zástupkyně z Úřadu práce
a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Během workshopu
se ukázalo, že podobné aktivity u nás chybí. Platforma plánuje
ve své činnosti pokračovat, v této pilotní fázi do června 2022.
Následně bude vyhodnoceno, v jaké formě a podobě se bude
projekt dále ubírat.
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Účetní závěrka

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

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČO

08338019

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Nadační fond Krok domů

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Ostrovského 253/3
Praha 5
15000
Stav k

Označení

Číslo prvnímu dni
řádku účetního

Název

období

Stav k
poslednímu
dni účetního
období

A B.

Krátkodobý majetek celkem

6

187

98

A B.II.

Pohledávky celkem

8

63

56

A B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

124

42

A

AKTIVA CELKEM

11

187

98

Stav k

Označení

Číslo prvnímu dni
řádku účetního

Název

období

Stav k
poslednímu
dni účetního
období

P A.

Vlastní zdroje celkem

13

-59

10

P A.I.

Jmění celkem

14

0

10

P A.II.

Výsledek hospodaření celkem

15

-59

0

P B.

Cizí zdroje celkem

16

246

88

P B.III.

Krátkodobé závazky celkem

19

246

88

P

PASIVA CELKEM

21

187

98

Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání nebo jiné činnosti

Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
sestavení účetní uzávěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

08.05.22
22:51

Vytištěno systémem ABRA Flexi.
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Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Nadační fond Krok domů

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Ostrovského 253/3
Praha 5
15000

ke dni 31.12.2021

IČO

08338019

Označení

Číslo
řádku

Název

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

A.

Náklady

1

644

0

644

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

420

0

420

A.III.

Osobní náklady

4

218

0

218

A.V.

Ostatní náklady

6

6

0

6

Náklady celkem

10

644

0

644

B.

Výnosy

11

703

0

703

B.IV.

Ostatní výnosy

15

703

0

703

Výnosy celkem

17

703

0

703

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

18

59

0

59

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

19

59

0

59

Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání nebo jiné činnosti
Okamžik Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
sestavení účetní uzávěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou

08.05.22
22:31

Vytištěno systémem ABRA Flexi.
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I. Základní údaje
Účetní období:

1.1.2021 – 31.12.2021

Název:
Nadační fond Krok domů
Sídlo organizace: Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
Právní forma:
nadační fond
Statutární orgán: správní rada
Předseda:
Petra Nechutná
Člen správní rady: Martin Hájek
Datum vzniku: 15.7.2019
Spisová značka: N1734 vedená u Městského soudu v Praze
Účel (poslání):
Pomoc ohroženým dětem, zejména pak mladistvým opouštějícím ústavní zařízení,
a zvyšování jejich šancí na samostatný plnohodnotný život;
součinnost při prosazování systémových změn týkajících se náhradní rodinné péče;
šíření osvěty v otázkách umísťování a pobytu dětí v ústavních zařízeních;
podpora iniciativ vedoucích ke snížení počtu dětí v ústavní péči.
Hlavní činnost: činnosti v souladu s účelem, zejména udělování nadačních příspěvků
Vedlejší (hospodářská) činnost: nadační fond zatím nevykonává
Kategorie účetní jednotky: mikro
Zakladatel (zřizovatel): Petra Nechutná, Martin Hájek
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II. Obecné účetní zásady
II.1. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
v souladu s vyhláškou netvoří opravné položky. O případně tvorbě opravné položky
může rozhodnout ředitel organizace.
Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených
dotací na již proběhlé činnosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně
přijaty až v dalším období.
II.2. Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí buď přímo ve prospěch
výnosů na účet 681 – Přijaté dary (velmi specifický účel, je zřejmé jejich použití v
daném účetním období) nebo ve prospěch fondu 911 – Fond darů pro účely
nadačního fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet.
Průběžně, popř. nejpozději k rozvahovému dni, organizace účtuje o použití darů z
fondu podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondu.
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených
darů.
II.3. Vlastní jmění
Ve vlastním jmění eviduje organizace bezúplatně přijaté prostředky ve fondech a
výsledek hospodaření.
II.4. 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
Organizace neeviduje 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. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců v roce
2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce
2021

1

1

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2020

Průměrný počet řídících pracovníků v
roce 2021

0

0
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Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů
2020 v tis. Kč

2021 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady na Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance členy řídících
na zaměstnance na členy řídících
orgánů
orgánů
Mzdové náklady

119

0

218

0

Zákonné sociální pojištění 0

0

0

0

Ostatní sociální pojištění

0

0

0

0

Zákonné sociální náklady 0

0

0

0

Ostatní sociální náklady

0

0

0

0

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. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III.7. Přijaté dary
V roce 2021 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny významné dary, tj. dary
v částce nad 10 000 Kč, ostatní jsou uvedeny souhrnně):
Poskytovatel
Martin Hájek

Částka v tis. Kč
710

Celkem

710

Komentář

Z výše uvedených darů organizace v roce 2021 využila dary ve výši 710 tis. Kč.
Současně využila i všechny dary z předchozího roku určené účelově na poslání
organizace uložené ve fondu.
III.8. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2021 organizace vykazuje výsledek hospodaření 0 Kč. Všechny příjmy za rok
2021 jsou osvobozeny od daně z příjmu nebo zdaněny srážkovou daní a nadační
fond proto nepodává za rok 2021 přiznání k dani z příjmu.
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III.9. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky
Počátkem roku 2022 byla vyhlášena omezující opatření v souvislosti s nákazou
COVID-19 a existuje určitý předpoklad, že zejména v podzimním a zimním období,
kdy se může nákaza opět více šířit, vstoupí další opatření v platnost. V únoru 2022
došlo k invazi ruských vojsk na Ukrajinu a tento válečný konflikt stále trvá. Již
v současnosti tento konflikt různou mírou dopadá na činnosti firem a organizací
v evropských zemích a lze očekávat další dopady.
Situace se neustále vyvíjí a vedení organizace není v současné době schopné
spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na organizaci v dalším
období. Vedení organizace zvážilo možné dopady do účetní závěrky za rok 2021 a
dospělo k závěru, že žádné úpravy v souvislosti s těmito událostmi nejsou třeba.
Vedení organizace uvážilo i možné dopady na své další aktivity a dospělo k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání. Vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že organizace bude
nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V Praze, dne 8.5.2022

Sestavil: Petra Tomášková, 22HLAV
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