Výroční zpráva 2001

Rok 2001 byl prvním rokem, do nějž jsme podle nového nadačního zákona vstoupili už nikoli jako Nadace, ale jako Nadační fond Klíček. 
Na následujících stránkách najdete přehled hlavních aktivit a událostí, jimiž byl tento rok naplněn. K textové části je připojena zpráva o hospodaření ve formě standardního účetního přehledu (Rozvaha – Úč NO 1-01 a Výkaz zisku a ztráty – Úč NO 2-01). 
 
Stručné představení organizace
Nadace Klíček byla zaregistrována OÚ Prahy 8 dne 4. října 1991. V souladu s novým nadačním zákonem byla přeregistrována na Nadační fond Klíček - ten byl do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze zapsán dne 3. října 2000 a je plným právním nástupcem Nadace Klíček.
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E-mail: klicek@friends.cz klicek@friends.cz, klicek@tiscali.cz klicek@tiscali.cz, nadace.klicek@post.cz
Internetové stránky: http://klicek.org

Hlavní cíle:
·	Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
·	Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných a hospitalizovaných dětí
·	Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
·	Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
·	Vybudovat dětský hospic 
·	Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu,  inspirovat k uvažování v souvislostech
·	Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce
·	Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem “zdravých” a světem “nemocných”.
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Z nadační práce v roce 2001:

Svépomocná ubytovna pro rodiče ve Fakultní nemocnici Motol v Praze

Ubytovna začala fungovat v roce 1993 – nejprve několik měsíců na prázdném oddělení v budově LDN, poté se přesunula do objektu ubytovny sester.  Založení ubytovny bylo reakcí na skutečnost, že rodiče, kteří se rozhodnou doprovázet své dítě v motolské nemocnici, prakticky nemají možnost najít v areálu FNM ubytování. Klinika dětské onkologie, kde naše svépomocné aktivity začínaly, měla k dispozici pouze 9 lůžek na nemocniční ubytovně – přednost dostávaly maminky nejmenších dětí. Řada jiných oddělení neměla ovšem k dispozici ubytování žádné a když jsme se navíc seznámili s tím, v jakých podmínkách rodiče v nemocniční ubytovně žijí (pokoje bez záclon a bez nábytku, prádlo v krabici od banánů, zanedbaná společná kuchyňka postrádající i minimální vybavení atp.), rozhodli jsme se požádat tehdejší vedení nemocnice, aby nám povolilo využít prázdné místnosti (analogické s těmi, v nichž rodiče ubytovávala nemocnice – pouze na jiném podlaží) a zařídit pro rodiče skromnou svépomocnou ubytovnu – s tím, že se sami postaráme jak o vybavení místností nábytkem, tak o údržbu a zajištění provozu. 
Začínalo se s karimatkami, matracemi a rozkládacími lehátky, brzy se ovšem podařilo pořídit skříně, válendy a časem i pohodlnější rozkládací křesla. Snažili jsme se a snažíme, aby na ubytovně rodiče našli alespoň nejnutnější zázemí – aby si měli kde vyprat a vyžehlit, aby si mohli sami uvařit, aby měli kde si odpočinout. Svépomoc spočívá v tom, že obyvatelé ubytovny pomáhají s úklidem, praním ložního prádla i s ubytováváním nových rodičů a že se podílejí na nákladech spojených s provozem ubytovny – prvních několik let činil tento příspěvek 5,- Kč za noc, dnes rodiče přispívají 15,- Kč. 
Ač je kapacita ubytovny relativně malá – pohodlně můžeme ubytovat 12 lidí, maximálně a krátkodobě pak cca 25 osob – od roku 1993 do konce roku 2001 se zde vystřídalo cca 2.500 ubytovaných. Nešlo přitom vždy pouze o rodiče – někdy přijíždějí starší sourozenci, prarodiče nebo jiní příbuzní hospitalizovaných dětí. Nijak výjimečná není ani situace, kdy na přechodnou dobu na žádost rodičů ubytováváme také jejich nemocné dítě, pro něž je, především z psychických důvodů, vhodnější docházet do nemocnice ambulantně.Přes velmi skromné podmínky je ubytovna místem, kde může být rodina zase alespoň na čas pohromadě.

Už krátce po zahájení provozu se ovšem ukázalo, že prostory naší svépomocné ubytovny nestačí, a tak jsme už v roce 1996 na ředitelství FNM podávali projekt se žádostí o to, abychom směli využít – tehdy uvolněného a (dodnes) nevyužívaného objektu bývalé porodnice pro zřízení samostatného rodičovského centra s ubytovnou a zázemím i pro rodiny ambulantních pacientů, dobrovolníky a pro výuku herní práce. Po mnoha peripetiích nám nakonec nemocnice tento objekt oficiálně nabídla a začalo dlouhé jednání o podobě nájemní smlouvy. 
V roce 1999 jsme dospěli k oboustranně přijatelné verzi smlouvy; na ministerstvu zdravotnictví, jemuž – jakožto zřizovateli fakultní nemocnice – musela být smlouva předložena k posouzení, ovšem zjistili, že porodnice (stejně jako řada dalších budov na území FN Motol) není zapsána v katastru nemovitostí a že smlouvu až do narovnání stavu podepsat nelze. Mezitím došlo k další výměně na postu ředitele FNM – vedení nemocnice převzal mgr. ing. Miloslav Ludvík. Požádali jsme jej o schůzku, která proběhla dne 3. 8. 2000 a zúčastnili se jí jak zástupci Nadace Klíček, tak zástupci rodičů, členové Sdružení Klíček. Na tomto jednání pan ředitel přislíbil, že bude podporovat naše iniciativy a umožní nám objekt bývalé porodnice využít, jakmile bude stavba zapsána do katastru. Ze strany nemocnice pak řadu  měsíců nepřicházely žádné zprávy. Na jaře 2001 jsme zjistili, že porodnice je do katastru nemovitostí již zapsána, a tak jsme iniciovali další schůzku. Setkání se uskutečnilo dne 20. 6. 2001 a z úst ředitele jsme se na něm dozvěděli, že se budova porodnice (společně s okolními objekty v této části areálu) bude bourat, neboť na jejím místě se plánuje stavba nových budov. Tato skutečnost je prý známa již dlouho a opírá se o územní plán ze sedmdesátých let. Je pro nás těžko pochopitelné, proč s námi vedení nemocnice, včetně toho současného, vede jednání o nájemní smlouvě (a nebyla to jednání nijak platonická - před několika lety jsme na žádost nemocnice předkládali architektonickou studii a odborný propočet nákladů na rekonstrukci), má-li s budovou natolik jiný záměr. A pokud si tento rozpor v záměrech uvědomilo ředitelství nemocnice až dodatečně, mělo nás o tom neprodleně informovat, a ne nás teprve při další z námi vyvolaných schůzek jaksi mimoděk zpravit o tom, že projekt, o němž léta jednáme, prostě nebude možné realizovat. Šest let nevyužívaná a neudržovaná budova bývalého porodnického oddělení navíc v mezičase natolik zchátrala, že se náklady potřebné na její zprovoznění prakticky vyrovnaly nákladům na vybudování nového objektu. Požádali jsme proto vedení nemocnice o to, aby naši žádost nadále vedlo v patrnosti s tím, že není a nebude-li pro námi zamýšlené rodičovské středisko možno vyčlenit žádný z nevyužitých objektů, budeme se snažit nalézt v rámci nemocnice pozemek, kde bychom mohli vystavět objekt nový.
Informace o svépomocné ubytovně je možno nalézt i v předešlých výročních zprávách.

Budování dětského hospice
Vybudování dětského hospice je jedním z hlavních cílů našeho nadačního fondu. Po letech hledání vhodného objektu jsme v roce 1997 dostali od zastupitelstva města Uhlířské Janovice budovu bývalé školy v obci Malejovice. Po zápisu do katastru nemovitostí (1998), zpracování projektu na rekonstrukci a vydání stavebního povolení (1999) začala v roce 1999 rekonstrukce celého domu.
Projekt počítá s tím, že dětský hospic bude sestávat ze dvou budov – stará škola bude sloužit k respitním pobytům rodin s nemocnými dětmi, které jsou relativně soběstačné (tj. nevyžadují ošetřování na lůžku), a bude do určité míry otevřena i lidem zvenčí (vzdělávací programy, kursy atp.). Zároveň zde bude provozně-technické (centrální kuchyně, čistička, kancelář) i společenské (knihovna, herna, výtvarné dílny) zázemí pro druhý dům – ošetřovatelskou jednotku, jež vyroste v sousedství školy jako novostavba (stavba druhé budovy začne po zprovoznění budovy první).
Protože malejovická škola byla v havarijním stavu, musela rekonstrukce začít výměnou krovu a veškerých stropních konstrukcí – tyto práce proběhly ještě v roce 1999. V roce 2000 se pak rozběhla druhá etapa rekonstrukce – ve výběrovém řízení byla jako generální dodavatel a koordinátor stavebních prací vybrána firma Mátl a Kyšák, s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm. Podle harmonogramu měl být sjednaný objem prací předán v prosinci 2000, kvůli problémům se subdodavatelskou firmou M-Stav z Uhlířských Janovic však termín dodržen nebyl a stavba nabrala výrazné zpoždění. Neshody mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem elektro, firmou Baspo z Uhlířských Janovic, během jara 2001 pak způsobily, že se zpoždění dále výrazně prohloubilo. 
Během roku však byly dokončeny všechny interiérové stavební práce, většina finálních podlah, rozvody vody a odpadů, topný systém, vzduchotechnika, v domě začal jezdit výtah, byla provedena instalace tepelného čerpadla a jeho uvedení do zkušebního provozu, instalace centrální kuchyně, vybudování a zprovoznění čistírny odpadních vod a definitivní připojení objektu k rozvodné síti. Předávka hlavního objemu prací sjednaných prostřednictvím generálního dodavatele, firmy Mátl a Kyšák, s.r.o., nakonec proběhla až v prosinci 2001, tedy s ročním zpožděním. Zprovoznění školy, původně plánované na podzim roku 2001, bylo nutno odsunout do následujícího roku.
Velkým problémem se ukázala být repase a výroba vnitřních dřevěných dveří – truhlářská firma, která jejich dodání přislíbila s výraznou slevou, v srpnu pro personální problémy musela svou nabídku zrušit. Dveře pak nabídli sponzorsky dodat manželé Grödlovi z Prahy – vzhledem k celkovému zpoždění stavby už nebylo nutno s osazením dveří spěchat a jejich instalace tedy byla dohodnuta na únor 2002. 
V období do září do prosince působil v Malejovicích v roli dočasného správce a údržbáře p. Dennis Lammas, který se jako vyučený truhlář věnoval také opravě a výrobě některých truhlářských prvků (rám pro dveře na terase, podklad pro dřevěné patro nad schody, dřevoštěpková podlaha v herně ap.).

Dobrovolné brigády
I během roku 2001 se na stavbě vystřídalo několik desítek dobrovolníků od nás i ze zahraničí. V Malejovicích jsme uvítali několik třídních kolektivů, skautské i turistické oddíly i řadu motivovaných jednotlivců. Ze zahraničních pomocníků musíme zmínit tři týmy z evropské dobrovolnické organizace International Building Organisation (IBO - http://www.bouworde.nl/english.htm) a osmnáctičlennou křesťanskou skupinu  z London Mission Plumstead Circuit. Přesto, že největší objem práce na stavbě zastaly profesionální firmy, dobrovolnická pomoc opět pokryla veškerou nekvalifikovanou práci, a ušetřila tak nemalé finanční náklady.

Sponzorská výpomoc na stavbě
Jedním z nejvýraznějších sponzorských počinů na stavbě byla dodávka veškerého obložení – jak podlahového tak nástěnného – holandskou společnosti Bovatin (za zprostředkovatelské pomoci nadace Divoké husy). Holanďané zajistili dodávku veškerého materiálu a počátkem května pak z Nizozemí přicestovala dvanáctičlenná skupina obkladačů – čtyři mistři a osm učňů (mezi nimi i vítěz mistrovství světa v obkládání z r. 2000). Během necelých dvou týdnů pak provedli veškeré obkladačské práce v domě.
Díky pražské firmě Výtahy Schindler, a.s., máme od loňského roku v domě také výtah, spojující přízemí a první patro. Dodávka výtahu, od prováděcího projektu po realizaci, nám byla rovněž poskytnuta zdarma.
Dalším výrazným sponzorským darem byl krb do jídelny (společenské místnosti) v přízemí, s teplovzdušnou keramickou lavicí v knihovně v 1. poschodí. Už v roce 1999 nám jeho bezplatné zhotovení nabídl p. Temr z kamnářství Temr-Hořák s.r.o. v Brandýse nad Labem. Když pak rekonstrukce dospěla do fáze, kdy bylo zhotovení kamen možné, vyšel p. Temr z návrhu naší architektky a krb zdarma postavil a osadil kvalitní krbovou vložkou Jotul.

Dny otevřených dveří 
Od začátku rekonstrukce pořádáme na stavbě, obvykle dvakrát do roka, Dny otevřených dveří. Jejich účelem je ukázat všem, kdo o to mají zájem, jak budování pokračuje, a také umožnit našim dárcům a sponzorům, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak bylo s  jejich příspěvky naloženo.  Jarní den otevřených dveří proběhl v sobotu 21. dubna, podzimní pak v sobotu 1. září – měli jsme tu čest uvítat na něm mj. čestnou členku Sdružení Klíček, paní Elišku Balzerovou, a senátora Jana Rumla.  S podzimním dnem otevřených dveří byla spojena rovněž

Výstava fotografií v Kulturním a informačním středisku v Uhlířských Janovicích
Výstava nazvaná “Spoušť v Malejovicích” probíhala od 1. do 29. září 2001. Návštěvníci zde mohli na několika desítkách barevných i černobílých fotografií sledovat postupnou proměnu zchátralé školy v součást dětského hospice.  

Letní tábor
Tradici letních táborů pro děti po náročné nemocniční léčbě jsme založili v roce 1992 - bylo to v době, kdy jsme poznali mnoho dětí, které kvůli nejrůznějším důvodům na obvyklé táborové pobyty jet nemohly a my jsme pro ně připravili program "šitý na míru". Náš první tábor byl v Kočičích skalách v Adršpachu a setkal se u dětí i jejich rodičů s velikým úspěchem. Od té doby pořádáme tábory každý rok; mnohé děti na tábor přivedly své kamarády, z mnohých původně malých táborníků jsou dnes naši spolehliví nadační pomocníci .
Na táborech se každý rok setkává různorodá skupina dětí i dospělých: pokud totiž dítě chce nebo potřebuje mít s sebou na táboře svého rodiče, přijíždějí spolu. Potkávají se tu tak lidé, kteří se třeba znají z doby nemocničního pobytu, ale také lidé z nejrůznějších koutů celé republiky, kteří se na táboře teprve seznámí. Moc nás těší, že tu vznikají mnohá dlouholetá přátelství a že tu děti i dospělí nacházejí nejen zajímavé možnosti, jak strávit 14 prázdninových dní, ale že si tu odpočinou, naberou sílu, najdou přátele a mají možnost povídat si o věcech, které je zajímají nebo i trápí a které třeba nosí na srdci. 
Dnes máme pro pořádání táborů  už mnohem lepší podmínky, než před lety, kdy jsme stanovali s vypůjčeným vybavením ve volné přírodě. Veškeré táborové vybavení, včetně krásných indiánských týpí, je už naše.  Nadační dům, který brzy začne nemocným dětem a jejich rodičům sloužit celoročně a v jehož blízkosti dnes tábory pořádáme, už dnes poskytuje dostatečně pohodlné zázemí, abychom mohli táborový pobyt nabídnout i dětem, které by z nejrůznějších důvodů pod stan jet  nemohly.
 Program je velice pestrý a zároveň dostatečně pružný, tak, aby si děti i dospělí mohli vybrat z nabídky právě to, co je nejvíc zajímá. Připravujeme mnoho nejrůznějších aktivit: hry v lese, na louce i pod střechou, posezení u táborového ohně, pro jízdu na kolech, tříkolkách, koloběžkách, vozíčcích a jiných nemotorových vozidlech můžeme využívat zpevněnou lesní cestu skoro dva kilometry dlouhou, kam auta nasmějí, učíme se také zpívat a hrát na různé tradiční i méně tradiční hudební nástroje, chodíme na výlety do okolí, věnujeme se práci s keramickou hlínou, malování na hedvábí, výrobě linoritových obrázků (třeba k potištění triček), malování na sklo a jiným výtvarným technikám, děti mohou fotografovat i filmovat, učí se tancovat i vařit...
 Ústředním námětem letního tábora 2001 byl pobyt v zájezdním hostinci – domu na cestě, v němž se setkávají poutníci; symbolicky jsme se tak chtěli přihlásit k hospici v jeho původním významu.
Na tábor navázala výuka angličtiny pro děti i nadační pomocníky – využili jsme k ní rodilých mluvčích, brigádníků z Londýna. 

Jednání o podpoře EU – zamýšlený německo-česko-polský projekt
Koncem léta 1999 začala díky zprostředkovatelské iniciativě Výboru dobré vůle (VDV) – který naši organizaci a projekt dětského hospice vytipoval jako potenciálního účastníka – jednání mezi námi a německou organizací WSL, sídlící v Siegenu a zastupovanou panem S.A. Mückem. Německá strana hodlala oslovit příslušné fondy EU s projektem, v němž by byla ideově zastoupena rovněž polská strana (tvořící spolu s německými a českými zástupci jakési konsorcium), a jehož smyslem bylo získat prostředky jak na zpracování projektové dokumentace pro novostavbu ošetřovatelské jednotky v Malejovicích, tak na vlastní stavbu a první etapu provozu. Koncem roku 2000 uvízla jednání se společností WSL na mrtvém bodě, neboť informace, které jsme po německé straně požadovali - zejména o konkrétním vstupu a přínosu zahraničních partnerů, o rozhodovacích pravomocech v rámci uvažovaného konsorcia  a o majetkoprávních důsledcích, jaké by přijetí případné podpory mělo – nepovažovala naše správní rada za dostačující.  V prosinci 2000 se tedy na p. Mückeho obrátila dopisem, který obsahoval pět otázek, jejichž zodpovězením rada podmiňovala naši další účast v projektu. Odpovědi, které jsme v lednu obdrželi, však stále nebyly uspokojivé, a proto jsme požádali o osobní jednání – to se na naši žádost odehrálo dne 26. ledna 2001 v Olpe v dětském hospici Balthasar a jeho vedení (a následného zpracování zápisu) se – rovněž na naši žádost – laskavě ujal ředitel hospice, p. Christopher Leiden, který chápal naše stanoviska a sdílel část našich pochybností. Jednání byla přítomna i ředitelka Výboru dobré vůle, MUDr. Milena Černá. Ani toto jednání však nevneslo do celé věci dostatečné jasno a iniciativa německé strany po něm prakticky ustala.

Práce na osnovách vzdělávacího programu pro herní specialisty 
Systematická práce na osnovách začala 18. ledna schůzkou sedmičlenné pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeny profese herního pracovníka, zdravotní sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, sociálního pracovníka a psychologa. Skupina začala vytvářet materiál, na jehož základě bude možné – ve spolupráci s Vyšší zdravotnickou školou v Plzni, která o otevření vzdělávacího programu projevila zájem – zahájit systematické vzdělávání herních pracovníků důsledně založené na respektování principu “family-centred care”, tedy péče soustředěné na rodinu, a autonomie pacienta a jeho rodiny.  Při této práci dochází zúročení i zkušenosti shromážděné mj. při pilotním kursu herní práce, který v roce 1999 Nadační fond Klíček uspořádal za podpory nadace Open Society Fund, Výboru dobré vůle a školy Jabok.  Vzdělávací program by se měl v Plzni rozběhnout na podzim 2002.

Pomoc při organizaci konference Přivádíme děti na svět 1.-3. února 2001
Na počátku února se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila jedinečná mezinárodní konference "Přivádíme děti na svět". Její výjimečnost spočívala mimo jiné v tom, že nešlo o obvyklé setkání příslušníků jedné zdravotnické profesní skupiny - tedy lékařů či porodních asistentek -, ale o příležitost k dialogu mezi zdravotníky, nezdravotnickými profesionály činnými v oblasti porodnictví, a také těch, koho se přivádění dětí na svět týká nejvíce a nejosobněji - rodičů. Hlavní snahou organizátorů (Česká asociace porodních asistentek, Hnutí za aktivní mateřství, nadace Open Society Fund) bylo vnést do centra pozornosti a veřejné debaty nové téma - právo rodičů aktivně spolurozhodovat o způsobu, jakým přijdou na svět jejich děti. Náš nadační fond se na organizování konference podílel uvolněním mužů na civilní službě pro potřeby pořadatelů, výpomocí s tlumočením, se zpracováním textů do konferenčního sborníku a další pomocnou organizační prací.

Výstava neziskových organizací Kutnohorska 
Ve dnech 5. – 19. února 2001 se v Čáslavi uskutečnila výstava představující neziskové organizace působící v kutnohorském okrese. Náš nadační fond měl na výstavě několik posterů a v sobotu 10. února zde pak proběhl náš “tematický den” – samostatná prezentace naší nadační práce. Výstava byla součástí spektakulární celostátní akce “30 dní pro neziskový sektor”. 

Velikonoční koncert “S nadějí ve shledání”
Velikonoční koncert volně navazoval na jarní den otevřených dveří v Malejovicích a byl určen v prvé řadě rodičům, kteří ztratili své děti, a pak také jako poděkování všem, kdo nám pomáhají. Název “S nadějí ve shledání” připomínal naději velikonočního času i duchovní rozměr, který by žádná práce s lidmi a pro lidi neměla postrádat. Koncert proběhl v neděli 22. dubna v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí a jeho iniciátorkou i hlavní protagonistkou byla naše podporovatelka a příznivkyně, houslistka Ada Slivanská. Na koncertu dále vystoupili Quartetto con flauto a pěvkyně Anna Vršínská, zazněly skladby Vivaldiho, Mozarta, Langa, Bacha, Telemanna, Händela a Schuberta.

Cesta do Severního Irska
Zástupci Nadačního fondu Klíček byli v dubnu 2001 pozváni k osobní návštěvě sboru Irské presbyterní církve (Presbyterian Church in Ireland), aby symbolicky převzali výtěžek sbírky pořádané tímto sborem. Zde, v městečku Coleraine, se dne 26. dubna zúčastnili slavnostního dobročinného večera, pořádaného na počest tragicky zesnulého motocyklového závodníka Joey Dunlopa. Charitativní večer probíhal za účasti manželky a dcery zesnulého závodníka a zástupcům vybraných charitativních organizací na něm byl symbolicky předán výtěžek finanční sbírky – Nadačnímu fondu Klíček připadla částka 10.000,- liber. Dalších 10.700,- liber pak na podporu našeho projektu sesbíraly místní církevní sbory, v nichž zástupci Nadačního fondu Klíček během své krátké návštěvy vystoupili s osobním poděkováním.
Na zpáteční cestě zástupci Nadačního fondu a Sdružení Klíček navštívili první dětský hospic Helen House v Oxfordu (30. dubna), kde se setkali s bývalým dlouholetým provozním ředitelem a spoluzakladatelem hospice, panem Michaelem Garsidem, a zakladatelkou Helen House, sestrou Frances Dominikou. Oba tito zakladatelé dětské hospicové péče patří mezi naše přátele a příznivce a průběžně sledují naši nadační práci od samého jejího počátku.
Pečení pro děti 
Pečení pro děti, aktivita manželů Alice a Aleše Tomkových, je veřejná sbírka konaná pod záštitou Českého výboru pro UNICEF formou prodeje pekařských a cukrářských výrobků za dobrovolnou cenu. Koná se pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10:00 do 17:00 hodin v pražské Pasáži Myslbek, a to již od 2. října 1999 – každé pečení probíhá na podporu konkrétního projektu a má svého patrona z řad mediálně známých osobností (bližší informace o akci na www.peceniprodeti.cz). 
V sobotu 5. května 2001 Pečení pro děti podpořilo dostavbu našeho dětského hospice – se svým receptem “soukromých štrůdlíků” se jej zúčastnil moderátor Petr Novotný a odpoledne jej vystřídal herec Vladimír Javorský. Výtěžek sbírky činil neuvěřitelných 50.443,90 Kč.

Sraz motorkářů Sekeřice – 5. května 2001
Projekt dětského hospice se rozhodli podpořit i organizátoři velkého motocyklového setkání, které se konalo ve dnech 4. – 6. května ve východočeských Sekeřicích. Program setkání vrcholil v sobotu 5. května večer soutěžemi a koncertem – při této příležitosti převzala ředitelka Nadačního fondu Klíček na pódiu dar 13.000,- Kč (část ze vstupného).

Koncert “Music for Babies 3”
V letech 1999 a 2000 proběhly první dva ročníky koncertů “Music for Babies” v pražském klubu Roxy. Hlavním cílem koncertů, iniciovaných naší příznivkyní, slečnou Evou Švecovou, bylo upozornit veřejnost i sponzory na budování prvního dětského hospice v ČR a získat pro tuto aktivitu jejich zájem. Nepřehlédnutelnou součástí reklamní kampaně byly ručně domalovávané billboardy – k předtištěné textové části oslovení výtvarníci – dětští i dospělí, amatérští i profesionální – doplnili část obrazovou. Díky tomu byl každý billboard nezaměnitelným originálem.
Třetí ročník koncertu se od předešlých dvou v několika ohledech lišil – jeho produkce se sponzorsky ujala reklamní agentura I-lashed-I (její internetové stránky ke koncertu najdete na adrese  http://www.nexen.cz/babies), která vsadila na jinou výtvarnou tvář koncertního loga a celou událost posunula z polohy rockového koncertu směrem k hudebně-taneční párty. Na playlistu se objevily skupiny Monkey Business, Abraxas, November Second, Skyline, Dara Rollins + DJ Tvyks, Nayabinga Warriors, celý večer moderoval Zdeněk Suchý.
Změnilo se i místo konání – z klubu Roxy se akce přesunula do Lucerna Baru, kde pořadatelé nalezli i daleko vstřícnější zázemí: vedení Lucerna Baru si za celý večer neúčtovalo žádný nájem.
Jako poněkud problematické se ukázala volba termínu, který kolidoval s jiným koncertem podobného hudebního žánru, takže finanční efekt akce, i přes notný díl dobrovolnické práce a sponzorské výpomoci, byl téměř zanedbatelný. Čistý výtěžek činil 4.774,50 Kč. Koncert byl součástí veřejné sbírky povolené našemu nadačnímu fondu MV ČR dne 15. října 1999 rozhodnutím č.j. VS/3-5606/99-723 – podrobnosti je možno nalézt ve vyúčtování veřejné sbírky za rok 2001. (odkaz)

Výstava fotografií originálních billboardů
Díky pečlivé fotografické dokumentaci jsou uchovány záznamy všech billboardů od r. 1999. Každý billboard je originálem a každý stojí svým způsobem za pozornost. Z více než stovky fotografií však organizátoři výstavy museli vybrat dvě desítky těch nejvýjimečnějších, které pak po celý měsíc zdobily stěny pražské kavárny Gamin na Kozím plácku poblíž Staroměstského náměstí. Vernisáž výstavy moderoval průvodce všech tří koncertů Music for Babies, Zdeněk Suchý.

Koupě církevních pozemků za školou 
Pozemky, které Nadace Klíček dostala od zastupitelstva Uhlířských Janovic zároveň ze školní budovou, byly relativně malé (šlo vlastně jen o prostranství před školou a nevelkou zahradu) –  proto jsme s římskokatolickou církví, které patří necelý hektar půdy bezprostředně sousedící s nadačními pozemky, hned při zahájení rekonstrukce uzavřeli smlouvu o pronájmu. Smlouva byla  sjednána na 40 let s možností dalšího prodloužení a počítala i s tím, že na církevních pozemcích bude postupem času vybudována novostavba ošetřovatelské jednotky. V roce 2001 nám však církev – k našemu milému překvapení - nabídla celý pozemek k odprodeji za symbolickou cenu 1,- Kč za čtvereční  metr. Pozemek jsme tak odkoupili za 8.029,- Kč – smlouva s Římskokatolickou farností Uhlířské Janovice, schválená generálním vikářem Arcibiskupství pražského, byla podepsána 14. srpna 2001.

Nákup domu č.p. 3 v Malejovicích
Na základě rozhodnutí správní rady z prosince 2000 jsme vstoupili do jednání s majitelkou domu č.p. 3 v Malejovicích, paní Janou Pechovou z Prahy. Po několik měsíců trvacjícím jednání jsme dům zakoupili dne 19. září 2001 za cenu 250.000,- Kč. Kupní smlouva byla sepsána formou notářského zápisu notářkou JUDr. Jarmilou Slabou v Kutné Hoře. Po dokončení novostavby ošetřovatelské jednotky bude dům sloužit k ubytování zaměstnanců. 

Účast na konferenci o zdravotnickém školství
Ve dnech 1. a 2. října proběhla v Plzni konference o zdravotnickém školství, pořádaná Střední a vyšší zdravotnickou školou v Plzni. Téma konference úzce souviselo s důležitou oblastí naší práce, neboť kvalita zdravotnického školství v důsledku ovlivňuje i tvář zdravotnických zařízení. Zástupci nadace na konferenci vystoupili s příspěvkem, který se zamýšlel nad novými rolemi na dětském nemocničním oddělení. (Text příspěvku – odkaz.)

Účast na setkání senátora M. Žantovského se zástupci neziskových organizací Prahy 5

Část naší práce se odehrává na území Prahy 5, tedy v senátorském obvodu Michaela Žantovského. Pan senátor, známý svou podporou principů občanské společnosti, uspořádal dne 25. října v Senátu schůzku, na niž pozval zástupce různých neziskových organizací fungujících v jeho obvodu. (Podrobný zápis ze schůzky naleznete na internetových stránkách M. Žantovského: http://www.zantovsky.cz/art2.asp?id=161.) Na schůzce jsme p. senátorovi nastínili poněkud obtížnou pozici naší svépomocné ubytovny pro rodiče v motolské nemocnici a přehlíživý postoj nového vedení FNM (tedy státem spravované instituce) vůči naší organizaci (tedy neziskové iniciativě vzniklé a působící zdola). M. Žantovský slíbil, že se se situací podrobněji seznámí a naše jednání s FNM podpoří. 15. listopadu pak p. Žantovský naši ubytovnu v motolské nemocnici osobně navštívil a potvrdil svůj slib pomoci nám v jednání s vedením motolské nemocnice.

Podpora z Lions Clubu
Jako velkou poctu vnímáme skutečnost, že si nás jako příjemce výtěžku své benefiční akce v roce 2001 zvolila pražská pobočka světoznámého Lions Clubu, Lions Club Prague Heraldic. Předseda klubu, dr. Ladislav Venyš, nám dne 16. listopadu na slavnostním večeru v hotelu Intercontinental slavnostně předal příslib na částku 150.000,- Kč (částka byla na účet našeho nadačního fondu fakticky připsána 15. ledna 2002). Charitativní večer shromáždil částku 300.000,- Kč, která byla rovným dílem rozdělena mezi Ligu proti rakovině, zastoupenou prof. Dienstbierem, a náš Nadační fond Klíček.

Podpora prostřednictvím Smart klubu
I v roce 2001 pokračovala podpora, kterou nám prostřednictvím svého zákaznického klubu, tzv. SMART klubu, poskytuje a zprostředkovává společnost Shell. Princip podpory spočívá v tom, že zákazníci společnosti - členové klubu - získávají za nákup pohonných hmot a zboží na čerpacích stanicích Shell bonusové SMART body, které mohou buď směnit za zboží (dle svého výběru a nabídky v příslušném katalogu), nebo věnovat na podporu námi budovaného dětského hospice. Pokud se rozhodnou poukázat body našemu nadačnímu fondu, dorovná společnost Shell účetní hodnotu každého takto připsaného bodu na 1,- Kč a shromážděné prostředky nám poukáže - zároveň nám zašle jmenný seznam přispěvatelů a my pak  jednotlivým dárcům zasíláme písemné poděkování.  Za rok 2001 se touto cestou podařilo shromáždit 610.026,- Kč.

Publicita
O práci nadace referovalo v roce 2001 několik sdělovacích prostředků – regionálních i celorepublikových. Z rozhlasových pořadů bychom rádi zmínili účast nadačních zástupců v pořadu Host do domu na stanici Praha Českého rozhlasu (24.8.), z tiskových médií pak týdeník Respekt číslo 32 ze 6. srpna, článek “Chci mít u sebe mámu”, autorka Hana Čápová, a časopis Reflex číslo 34 z 23. srpna,  článek “Na krajíčku života”, autorka Jana Doležalová.

Sdružení Klíček 
Na civilní službu byl přijat p. ing. Jaroslav Kočí..
Do zaměstnaneckého poměru v roli koordinátorky projektů sdružení byla od února přijata mgr. Kateřina Havlínová. 



Poděkování za podporu
English College in Prague, International Women's Association in Prague (IWAP), Diplomatic Ladies Association, Lion’s Club Prague Heraldic, Kodys Praha s.r.o., Nadace Divoké husy, Shell Czech Republic, a.s., p. Temr Brandýs nad Labem, Zahradník Parket s.r.o. Praha, AGC Praha, Expert&Partner s.r.o. Praha, Středovy pekárny Kutná Hora, Jiří Kučera a Radka Obrtelová - Olomouc, manželé Grödlovi – Praha, manželé Lynchovi - Jesenice, JUDr. Jan Mach,  JUDr. Jarmila Slabá – notářka v Kutné Hoře, Eurokim s.r.o. Praha, Obec Zubří, Gordic – Jihlava, manželé Bursíkovi, Lak-import – České Budějovice, manželé Dvořákovi – lékárna Kolín, Václav Krejza – Podveky, Anděla Slavíčková – Stará Huť, MUDr. Zdenka Červenková – Zruč nad Sázavou, Ing. Radka Šindelová – Praha, paní Michalicová – Zruč nad Sázavou, paní Janůrková – Vlková, Václav Bratrych – Praha, Anna a Daniel Rausovi – Praha, Lékárna Salvia – Bystřice pod Hostýnem, Jiří Zeman – Praha, ing. Jan Šísl – Praha, Aleš Baloun – České Budějovice, Marek Fojtů – Vsetín, Suzanne Formanek – Praha, Patti a George abokrtsky – Praha, Dům dětí a mládeže Déčko – Náchod, Jan Mižišin – Uhlířské Janovice, manželé Šourkovi – Praha, manželé Binkovi – Praha, ing. Jiří Tolar – Praha, H&B optimum – Vsetín, Základní škola v Dobřanech, Základní škola v Brandýse nad Labem, mgr. Dobroslava Pezlarová – Jihlava, Dobroslava Bednářová – Praha, Michal Mezera – Jihlava, Eva Hvolková – Byšice (velký perníkový betlém) a další.


Poznámka:
Ne u všech plateb, které přicházejí na náš účet, jsme schopni identifikovat dárce či zjistit jeho adresu, takže mu pak nemůžeme zaslat potvrzení o poskytnutém daru, ani děkovný dopis. Všem těm, kteří nám pomáhají, i když pro nás zůstávají v anonymitě, tedy děkujeme alespoň na tomto místě.
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 AKTIVA


Stav  k prvnímu
Stav k poslednímu 



dni účet. období
dni účet. období
A. Stálá aktiva 


4680
12037





Dlouhodobý




nehmotný
    Drobný dlouhodobý  nehmotný majetek

33
43
majetek









Oprávky k 
softwaru

-33
-43






Stavby

0
263
Dlouhodobý
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

504
871
hmotný 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

480
1014
majetek
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

4476
11212

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

30
30






stavbám


-9
Oprávky k 
samostaným movitým věcem a souborům movitých věcí 

-330
-330

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-480
-1014





B. Oběžná aktiva 


7112
1826





Zásoby
Poskytnuté zálohy na zásoby

163
0






Odběratelé

7

Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy

0
58

Daň z příjmů


13





Krátkodobý 
Pokladna

102
153
finanční 
Ceniny 

6833
1602
majetek









Přechodné 
Náklady příštích období

7

účty aktivní









ÚHRN AKTIV


11792
13863




PASIVA


Stav  k prvnímu
Stav k poslednímu 



dni účet. období
dni účet. období
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv


11762
13878





Jmění
Vlastní jmění

4733
4733

Fondy

6031
6031





Hospodářský
Účet hospodářského výsledku

x
2116
výsledek
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

487
x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

511
998





B. Cizí zdroje


30
-15





Krátkodobé 
Dodavatelé

1
-45
závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

16
16

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

10
10

Ostatní přímé daně

3
4





ÚHRN PASIV


11792
13850





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Nadační fond Klíček
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Název ukazatele


Hospodářská
Hlavní
Celkem
Spotřeba materiálu



385

Spotřeba energie



58

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek



107

Opravy a udržování



61

Cestovné



48

Ostatní služby 



265

Mzdové náklady



252

Zákonné sociální pojištění



88

Ostatní daně a poplatky 



11

Kursové ztráty 



13

Jiné ostatní náklady 



169

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku



552

Účtová třída 5 celkem 



2009




Zpracoval:
Pavel Vlček, účetní (kontakt možný na telefonu 0606/204703), červen 2002	


