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Výroční zpráva Nadačního fondu Klíček 2015
Stručné představení organizace
Nadace Klíček byla zaregistrována OÚ Prahy 8 dne 4. října 1991. V souladu s později
přijatým nadačním zákonem byla následně 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.
IČO: 45247234
Bankovní spojení: 21130111/0100, KB Praha Východ
Sídelní adresa: Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Kontakt: Malejovice 22, 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 775 204 109, 603 204 109, 327 544 043
E-mail: klicek@klicek.org
Internetové stránky:
http://www.klicek.org
http://www.detivnemocnici.cz
Hlavní cíle (dle statutu Nadačního fondu Klíček)
− 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“.
Personální obsazení
Správní rada:
Bc. Csaba Farkas (předseda)
Mgr. Markéta Hoskovcová (místopředsedkyně)
Jana Hradilková
Ing. Helena Vonásková
Jiří Suchánek (od 9. 7. 2015)
Dozorčí rada:
Michal Richter
Milan Vrbata
RNDr. Vladimír Zbranek (předseda)
Zaměstnanci: (*)
Markéta Královcová (ředitelka)
Jiří Královec (koordinátor projektů)
Čestný výbor:
Clara Istlerová, Luděk Rejchrt, Zdeněk Svěrák, Sestra Frances Dominica
(*) Na realizaci společných projektů se dlouhodobě podíleli také zaměstnanci Sdružení
Klíček, společnosti Energeia, o.p.s., a řada dobrovolníků.
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Zpráva o spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s.
Spolupráce mezi společností Energeia, o.p.s. a Nadačním fonderm Klíček se datuje od
počátku samotné existence Energeii, tedy od podzimu 2003. Zakladatelé této obecně
prospěšné společnosti, manželé Marek a Jana Černočtí, nás s nabídkou spolupráce oslovili
ještě předtím, než Energeia formálně vznikla – a s naším souhlasem se pak v zakládací listině
výslovně „ztotožnili s programem a posláním Nadačního fondu Klíček“ a v soupisu
„sdílených činností“ také doslovně ocitovali většinu hlavních cílů Klíčku.
Výchozí myšlenkou projektu obecně prospěšné společnosti Energeia bylo zřídit na řece Labi
ve Štětí (jez Štětí – Račice) malou vodní elektrárnu (MVE) a výtěžek z prodeje elektřiny pak
používat k financování obecně prospěšných aktivit, zejména pak dětského hospice
v Malejovicích. Vodní elektrárna jakožto zařízení, které po počáteční investici přináší trvalý
zisk, měla dle vizí Energeii zajistit dlouhodobou nezávislost nejen malejovickému hospici, ale
i dalším neziskovým aktivitám deklarovaným ve statutu (zejména v oblasti vzdělávací,
populárně-výchovné, mediální, etické aj.).
K postavení elektrárny ovšem vedla velmi dlouhá cesta – šlo o dílo v objemu miliardy korun,
jez v Račicích navíc byl posledním volným jezem na Labi; není tedy divu, že Energeia musela
v průběhu let čelit mnoha protivenstvím a konkurenčním tlakům. Během celé této doby se
Energeia profilovala svým spojenectvím, ba propojením s Nadačním fondem Klíček a my
jsme ke spolupráci s Energeiou přistupovali s vírou a přesvědčením, že některým oblastem
naší činnosti – v souladu se sliby a proklamacemi zakladatelů Energeii – zajistí trvalou
finanční stabilitu.
V roce 2014, kdy byla elektrárna dostavěna, se ovšem reálná podoba spolupráce začala od
oficiálních deklarací poněkud odklánět – neochota ke spolupráci v původně proklamovaném
duchu začala být ještě zřejmější zkraje roku 2015, poté, kdy se společnosti Energeia podařilo
uzavřít smlouvu o úvěru na refinancování elektrárny, a realizaci projektu vodní elektrárny tak
úspěšně završit. Odklon od původních slibů vyvrcholil tím, že Energeia v říjnu 2015 bez
varování propustila všechny zaměstnance, jež v té době na společném projektu s Nadačním
fondem Klíček zaměstnávala, vyžádala si vrácení automobilu a dalšího vybavení, které pro
společný projekt pořídila, a zároveň se pokusila vypovědět smlouvu o spolupráci, již s naším
nadačním fondem uzavřela v roce 2006; současně s tím neprodloužila zástupci Nadačního
fondu Klíček mandát ve své správní radě, což právě smlouva o spolupráci – mezi jiným –
garantovala. Jednostrannou výpověď, kterou nám Energeia doručila, by bylo možné uplatnit
u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou; trvání našeho smluvního vztahu je ale vztaženo k celé
době fungování společnosti Energeia; výpověď jsme proto nepřijali a otázka dalšího
uspořádání spolupráce – či vypořádání závazků – je v tuto chvíli stále otevřena.
Z nadační práce v roce 2015
SVÉPOMOCNÁ RODIČOVSKÁ UBYTOVNA
Svépomocná ubytovna pro rodiče (a další blízké) nemocných dětí, které se léčí ve Fakultní
nemocnici v Praze-Motole, vstoupila v roce 2015 do třiadvacátého roku svého fungování.
Ubytovna je velmi malá – na ploše 120 m2 (z toho polovinu představují pokoje a polovinu
zázemí – koupelny, toalety a sklad) ale rodinám poskytuje domácké prostředí, co nejlepší
podmínky pro dny trávené mimo domov a podle potřeby (a našich možností) také
individualizovanou praktickou podporu v různých životních situacích.
Ubytovna začínala velmi skromně – její snahou ovšem od samého počátku bylo, poskytovat
rodičům víc, než jen střechu nad hlavou: posiluje rozměr mezilidské solidarity a občanské
uvědomělosti a rodinám nemocných dětí nabízí vlídnou a přátelskou pomoc a praktickou
podporu v obtížné situaci, jakou onemocnění a léčba dítěte představuje.
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Ubytovna může nabídnout relativně pohodlné, byť skromné podmínky 8–10 ubytovaným.
Je koncipována jako ubytovna svépomocná, což znamená, že ubytovaní rodiče se na jejím
chodu do určité míry sami podílejí: podle svých aktuálních možností mohou například pomoci
s úklidem společných prostor, s praním a žehlením ložního prádla, či se správou základní
ubytovací agendy v hodinách, kdy na ubytovně není přítomna naše služba (díky tomu jsme
schopni ubytovat i rodiče, jehož dítě bylo přijato do nemocnice náhle a neplánovaně, tedy
zejména během noci nebo o víkendech či svátcích).
Na jaře roku 2015 se díky sponzorské podpoře společnosti Horizon Holding podařilo celou
ubytovnu kompletně nově vybavit. Společnost zakoupila nový nábytek včetně postelí
a komod, novou kuchyňskou linku, sušičku i televizi – a zaměstnanci (a to i ti nejvýše
postavení) pomohli s vyklizením a odvozem starého nábytku a montáží toho nového. Celková
hodnota věcného daru činila 199.000,– Kč. Dar byl slavnostně předán v pátek 13. března – za
FN Motol přišel poděkovat náměstek ředitele MUDr. Martin Holcát, MBA, který jménem
vedení nemocnice dárcům i Klíčku poděkoval za práci pro blaho dětských pacientů.
Ubytování je poskytováno na nekomerční bázi – poplatek, který vybíráme (i v roce 2015 to
bylo 30,– Kč za noc, za první noc 40,– Kč), je pouhým příspěvkem na reálné provozní
náklady, které nám s péčí o ubytovnu vznikají.
Mzdovými náklady na jednu zaměstnankyni se v roce 2015 na provozu ubytovny podílela
společnost Energeia, o.p.s.
Za rok 2015 ubytovna poskytla 2.365 noclehů 818 lidem (z toho 370 využilo ubytovnu
poprvé). Mezi ubytovanými bylo i 42 sourozenců a 72 dětských pacientů.
Byt v Hodkovičkách
Od roku 2013 máme pro ubytování rodičů k dispozici také nově zrekonstruovaný a plně
vybavený dvoupokojový byt s kuchyňským koutem a vlastním příslušenstvím v pražských
Hodkovičkách; byt nám pronajímá jeden z našich nejvýznamnějších sponzorů, společnost
Mibcon, a.s.
Kromě nízké kapacity bytu je pro rodiče, jejichž dítě je hospitalizované ve FN Motol, určitou
nevýhodou vzdálenost od motolské nemocnice (cca 40 minut cesty MHD); výhodou bytu
naopak je, že zde můžeme ubytovávat i rodiny, které se svými dětmi přijíždějí do jiných
pražských nemocnic.
DĚTSKÝ HOSPIC
Dětský hospic je zařízením, které se přes svůj název a určité společné rysy v mnoha ohledech
výrazně liší od hospice pro dospělé: jiná je nejen cílová skupina, ale také kapacita zařízení
a povaha a převládající typ poskytované péče.
Náš projekt dětského hospice vychází z konceptu vytvořeného v 80. letech zakladatelkou
dětské hospicové péče (a od roku 2014 členkou našeho čestného výboru), Sestrou Frances
Dominikou z Oxfordu – s ní sdílíme jak étos, tak filosofii přístupu k nemocným dětem
a jejich blízkým; ona sama v této souvislosti zavedla pojem „rozšířeného přátelství“
(„extended friendship“).
Podstatou tohoto přístupu je individuální praktická pomoc, která respektuje vůli, aktuální
potřeby a individuální příběh každé rodiny: nejde primárně o vstupování dalších specialistů
do životního prostoru nemocného a jeho blízkých, ale o nabídku pokorného (byť aktivního)
doprovázení v tom nejhlubším smyslu slova. Dětská hospicová péče (a původně hospicová
péče obecně) se dotýká témat, která přesahují veškerou odbornost a vztahují se k základním
otázkám lidského života a nazírání jeho smyslu.
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To, co dětské hospice dělají, dnes také v určitém smyslu jen supluje někdejší úlohu širší
rodiny a solidárního obecního společenství – a součástí našeho snažení je současně obojí
znovu posilovat, a tím zároveň zlepšovat postavení rodin s nemocnými dětmi a snižovat počet
nutných specializovaných intervenčních vstupů ze strany externích pomáhajících subjektů.
Dětská hospicová péče se nekryje s péčí paliativní – je s ní v určitých ohledech souběžná
a v určitých ohledech je vůči ní doplňková.
Cílovou skupinou dětského hospice jsou rodiny dětí, u nichž byla diagnostikována život
omezující nebo život ohrožující choroba; děti se svými blízkými zpravidla přijíždějí do
dětského hospice opakovaně, často po řadu let (v závislosti na charakteru a prognóze
konkrétního onemocnění). Na rozdíl od hospice pro dospělé jsou zde ale možné i pobyty dětí,
u nichž je i z lékařského hlediska naděje na uzdravení – i proto se v anglosaském světě jeden
čas uvažovalo o tom, zda termín „dětský hospic“ nenahradit slovem „respic“, nakonec však
většinou převážila terminologie původní.
Samostatnou oblastí práce je samozřejmě podpora pozůstalých (nejčastěji rodičů, prarodičů
a sourozenců, ale někdy také jiných rodiných příslušníků a přátel) – má jednak podobu
pomoci bezprostředně po úmrtí dítěte, jednak podobu dlouhodobé, časově neohraničené
podpory.
Principy fungování dětského hospice jsou formou otázek a odpovědí shrnuty v materiálu
nazvaném "Co Vás možná napadne, když se řekne dětský hospic”: http://bit.ly/1LBwbKn
Budova bývalé školy – respitní hospicový dům
Dětský hospic Nadačního fondu Klíček je projektem dvoustupňovým. Prvním stupněm byla
rekonstrukce budovy bývalé školy v Malejovicích (dům i s přilehlým pozemkem nám roku
1997 věnovalo zastupitelstvo Uhlířských Janovicích, pod jehož správu obec Malejovice patří).
Dům byl po stavebních úpravách zkolaudován v roce 2004 a od té doby nabízí možnost
„odlehčovacích“ pobytů zejména rodinám, jejichž dítě nevyžaduje intenzívní ošetřovatelskou
péči.
Pobyty ve zrekonstruované škole mají charakter asistované rodinné rekreace pro rodiny
s vážně nemocnými dětmi nebo pro rodiny pozůstalé. Rodiny, s nimiž se obvykle setkáváme
i v jejich domácím prostředí, do Malejovic během roku přijíždějí strávit několik dnů až týdnů,
a my se z nich během jejich návštěvy snažíme sejmout většinu jejich běžných praktických
starostí.
Kontakt s rodinami, ať doma, v malejovickém domě nebo např. v nemocnici, je součástí
onoho „provázení na cestě“, v němž spočívá podstata a smysl dětské hospicové péče.
V malejovickém hospicovém domě je současně zázemí pro výjezdy do rodin, které se o své
nemocné děti starají doma a uvítají v nějakém ohledu naši podporu či pomoc: nabízíme
kupříkladu dlouhodobé zapůjčení pomůcek a zařízení, které umožňují či usnadňují péči
v domácím prostředí (např. polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové
koncentrátory, pulsní oxymetry, odsávačky, vozíky, vany pro mytí ležících pacientů, apod.).
Na zajištění této práce se spolu s Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček podílela
i společnost Energeia, o.p.s., která v roce 2015 zaměstnávala 1 hospodyni a 2 kontaktní
a terénní pracovníky (1,5 úvazku), hradila provoz svého devítimístného vozu, který pro
společnou práci pořídila, a v půjčovně ošetřovatelského vybavení a pomůcek disponovala
jedním pulsním oxymetrem. Ke konci roku byli všichni zaměstnanci, které na společném
projektu s Klíčkem zaměstnávala Energeia, o.p.s,. propuštěni a automobil, pulsní oxymetr
a několik kusů dalšího vybavení v majetku Energeia bylo odevzdáno do sídla společnosti
v Heřmanově Městci.
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Novostavba ošetřovatelské jednotky
Druhým stupněm – který projekt malejovického dětského hospice dokončí – bude výstavba
nového objektu, tzv. „ošetřovatelské jednotky“. V něm už bude možné systematicky
poskytovat plné spektrum služeb dětského hospice, včetně intenzívního ošetřování
a terminální péče. K novostavbě byla zpracována podrobná projektová dokumentace – v roce
2015 jsme začali s důkladnou revizí a funkčními úpravami stávajícího projektu.
Nový dům včetně kompletního vybavení bude představovat investici ve výši zhruba 100
miliónů Kč.
Dům č. p. 3
Abychom – nezávisle na zamýšlené novostavbě – zlepšili zázemí a ubytovací podmínky,
které nabízí budova bývalé školy, začali jsme již před lety s postupnou a pozvolnou
rekonstrukcí domu č. p. 3 na malejovické návsi.
Dům je majetkem našeho Nadačního fondu Klíček a po stavebních úpravách v něm vznikly
čtyři pokoje s příslušenstvím a dvě samostatné bytové jednotky. Po stavební stránce byly
úpravy prakticky dokončeny už v roce 2013. V roce 2015 jsme dovybavili další část interiéru
novým nábytkem – na konci roku 2015 tak byly ve funkčním stavu čtyři pokoje a jedna
bytová jednotka. Ve zbývající bytové jednotce zbývá instalovat kachlová kamna a
kuchyňskou linku a v současnosti byt slouží jako provizorní skladovací prostor.
LETNÍ TÁBOR 2015
Naše letní tábory (pořádáme je už od roku 1992) jsou otevřené i těm, kdo z nějakého důvodu
nemohou nebo nechtějí jet na běžný tábor: jezdí tak s námi také děti, kterým život komplikují
všelijaké těžkosti, často (ale nejen) zdravotního rázu – nabízíme jim pobyt v indiánském týpí
nebo v podsadovém stanu, i bezpečné zázemí zděného domu se všemi civilizačními
vymoženostmi. Aby se dětem nestýskalo, mohou si s sebou na tábor vzít někoho blízkého – ať
je to kamarád, sourozenec, rodič nebo třeba prarodič.
V porovnání s klasickými tábory panuje na tom našem relativní volnost (která ovšem
neznamená absenci pravidel). Snažíme se, aby tábory nabízely především nesoutěživé hry
a aby všem účastníkům – dětem i dospělým – dávaly možnost naučit se něčemu novému:
věnujeme se výtvarným technikám (třeba práci s barvami, dřevem a hlínou), fotografování,
filmování, hudbě a mnoha dalším zajímavým věcem.
Nejdůležitější ale je, aby táborníci i ti, kdo se o ně starají, mohli trávit podnětný čas ve
vlídném, otevřeném a přátelském prostředí, aby zažili svobodu, odpovědnost i solidaritu, aby
jim společný pobyt dal něco, co svým významem a dopadem přesáhne hranice pouhých dvou
prázdninových týdnů.
V roce 2015 tábor probíhal od soboty 11. do soboty 25. července a zúčastnilo se jej více než
padesát táborníků.
DĚTI V NEMOCNICI
Impulsem ke vzniku Nadačního fondu Klíček (původně Nadace Klíček) byl osobní kontakt
s hospitalizovanými dětmi – zjištění, co všechno děti v nemocnici trápí, co potřebují, jak
hospitalizace působí na ně i na jejich blízké, a co by se dalo udělat pro změnu situace
k lepšímu.
Na děti v nemocnici je proto zaměřena podstatná část naší práce – usilujeme o důsledné
zavádění principů „family-centred care“ (péče soustředěné na rodinu dětského pacienta) do
tuzemské péče o nemocné děti.
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Od roku 1997 spravujeme internetovou databázi všech nemocničních dětských oddělení
v České republice (jak tato databáze, tak stránky detivnemocnici.cz, na nichž je umístěna,
jsou v současnosti stále off-line a procházejí úpravou a aktualizací, která začala v roce 2014)
a poskytujeme non-stop telefonické a e-mailové poradenství v situacích, kdy rodiny narazí
v souvislosti s hospitalizací svého dítěte na nějaký problém – věnujeme se tedy tomu, co je
v zahraničí označováno jako rodičovská nebo klientská advokacie (kde advokacií není míněno
poskytování právních služeb, ale posilování hlasu „klienta“, který je ve vztahu k instituci ve
znevýhodněném nebo oslabeném postavení, v našem případě jde nejčastěji o rodiče
hospitalizovaných dětí, popřípadě o samotné dětské pacienty).
Další důležitou oblastí práce, vztaženou k tématu dětí v nemocnici, je vzdělávání herních
specialistů a podpora rozvoje herní práce.
Samostatnou kapitolou je pak podpora lidských práv v souvislosti s hospitalizací
a zdravotnickou péčí. V roce 1992 jsme vypracovali českou verzi Charty práv dětí
v nemocnici, jež měla za svůj zdrojový text chartu britské organizace NAWCH (National
Association for the Welfare of Children in Hospital). Českou verzi charty podpořila Centrální
etická komise při ministerstvu zdravotnictví ČR a s tímto textem se lze dodnes setkat
v informačních zdrojích českých státních institucí, byť my už v současnosti pracujeme
s Chartou EACH (viz dále) – jde dokument, který sice vychází ze stejného zdroje, jako „naše“
původní charta, v průběhu let byl ovšem precizován a doplněn vysvětlujícími komentáři, které
se v roce 2001 staly jeho nedílnou součástí.

Herní práce s dětmi v nemocnici
Naše aktivity v oblasti herní práce mají dvojí podobu – vzdělávací a praktickou.
Vzdělávací působení spočívá především v organizování vzdělávacího programu pro přípravu
herních specialistů (program „Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí
péči“ pořádáme od roku 2003 s Vyšší zdravotnickou školou v Plzni, která jej organizačně
zajišťuje; na prvních bězích programu se podílela také Fakulta humanitních studií (FHS)
Univerzity Karlovy v Praze). V roce 2015 jsme žádný běh programu nepořádali, ale pracovali
jsme na rozšíření původní koncepce o rozměr doprovázení a na hledání takové organizační
struktury, která by umožnila znovu do vzdělávání zapojit i FHS – důležité bylo najít takový
vzdělávací formát, který by nahradil zrušenou formu certifikovaného programu. Další běh
vzdělávacího programu by měl znovu začít na přelomu roku 2016/2017.
Ačkoli kvalifikační program v roce 2015 neběžel, uspořádali jsme několik samostatných
seminářů zaměřených na další vzdělávání herních specialistů (viz dále).
Současně dál usilujeme i o to, aby se roli herního specialisty konečně dostalo i systémového
ukotvení. Za tím účelem jsme už v roce 2014 vytvořili pracovní skupinu, sestávající zejména
ze zahraničních profesionálů (z Velké Británie, Nizozemí, USA a Japonska) ochotných
napomoci svými zkušenostmi tomu, aby se idea herní práce s dětmi v nemocnici v českém
prostředí nepokřivila pod vlivem zájmových tlaků.
Zajišťování praktické herní práce probíhá už od roku 2008 na dětském oddělení Městské
nemocnice Ostrava (MNO). Na základě smlouvy o spolupráci mezi nemocnicí a naším
nadačním fondem (a za spolupráce a prostřednictví Sdružení Klíček) zde již sedmým rokem
zajišťujeme působení vždy alespoň dvou herních specialistek, které jsme pro tuto práci
vyškolili a jejichž supervizi, další vzdělávání i praktickou podporu zajišťujerme. Práci herních
specialistek podporuje i ostravský magistrát, jednu z nich zaměstnávala v roce 2015 také
obecně prospěšná společnost Energeia.
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Semináře s herní specialistkou Deborou Vilas
Na pozvání Nadačního fondu Klíček a Společnosti pro herní práci v roce 2015 dvakrát
přiletěla do České republiky paní Deborah Vilas, "child-life" specialistka (jako child-life se ve
Spojených státech označuje obdoba herní práce s dětmi v nemocnici, tedy psychosociální
podpora hospitalizovaných dětí) a pedagožka, která tento obor vyučuje na Bank Street
College v New Yorku.
Během svých pobytů vedla paní Vilas několik seminářů, určených prvotně tuzemským herním
specialistům, ale zčásti otevřených i zájemcům z řad širší veřejnosti.
Během své jarní návštěvy přednášela jednak v Praze na půdě Fakulty humanitních studií UK,
jednak na zdravotnické škole v Novém Jičíně, během návštěvy podzimní proběhly její
semináře na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci a v prostorách Skautského institutu na
Staroměstském náměstí v Praze.
Kromě přímé pedagogické činnosti se jako členka naší pracovní skupiny podílela i na
přípravě nové podoby našeho vzdělávacího programu „Specialista pro hru, komunikaci
a doprovázení“.
Setkání EACH ve Stockholmu – revize anotací
Od roku 2008 je Nadační fond Klíček, jako první organizace ze zemí bývalého sovětského
bloku, řádným členem Evropské asociace na podporu dětí v nemocnici (European Association
for Children in Hospital – EACH), představitel Klíčku, pan Jiří Královec, zároveň zastává
funkci sekretáře této organizace. Každoročně se v některé z evropských zemí koná setkání
výboru EACH – v roce 2015 bylo pořadatelskou zemí Švédsko. Jednání ve Stockholmu
proběhlo ve dnech 1. – 3. října a za Nadační fond Klíček se jej zúčastnili Jiří a Markéta
Královcovi. Hlavním bodem programu byla revize a aktualizace komentářů k Chartě práv dětí
v nemocnici. K textovým úpravám došlo poprvé od roku 2001, kdy se komentáře staly přímou
a neoddělitelnou součástí Charty. Revidovaný text budeme v češtině publikovat na podzim
2016.
ROZDĚLENÁ RODINA
Při své práci s vážně nemocnými a hospitalizovanými dětmi a jejich blízkými se během let
přirozeně setkáváme také s rodinami, jejichž trápení není prvotně – nebo pouze – zdravotního
rázu: potkáváme děti, jejichž rodiče se rozváděli nebo byli rozvedení, děti, jejichž rodič je ve
výkonu trestu, děti, které musejí strávit nějaký čas v léčebnách nebo ústavech, děti, které žijí
ve velmi skromných, ba někdy i vyloženě nuzných podmínkách, a také s mnoha dalšími
dětmi, které jsou nějak „jiné“, které se od svých vrstevníků něčím výrazně odlišují
a způsobuje jim to trápení. Postupně jsme získávali zkušenosti s tím, jak lze těmto dětem
a jejich blízkým účinně pomoci a alespoň trochu zmírnit zátěž, s níž se musejí vyrovnávat.
Dětem, které se ocitly v těžké situaci, a také jejich rodičům (prarodičům, pěstounům či dalším
blízkým lidem), kteří o to projeví zájem, nabízíme praktickou pomoc a podporu právě v rámci
našeho projektu „Rozdělená rodina“. Naše podpora a praktická pomoc:
•

vycházejí vždy z konkrétní situace a potřeb konkrétního dítěte a jeho blízkých;

•

se opírají o principy známé jako „family-centred care“, tedy péče zaměřené na rodinu;

•

respektují Úmluvu o právech dítěte;

•

mají minimalizovat negativní dopad odloučení dítěte od jeho blízkých a také případný
negativní dopad pobytu dítěte mimo prostředí rodiny (domova);

•

se soustředí na navracení „normálního“ a „známého“ do prostředí neznámé instituce
v situaci, kdy dítě získává novou, mnohdy nepříjemnou zkušenost;
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•

se orientuje také na posilování vztahů a vazeb pro dítě známých a důležitých, zejména
během pobytu mimo prostředí domova;

•

zahrnují také důležitou fázi přijetí dítěte do nového (neznámého) prostředí a neméně
důležitou fázi přípravy na jeho návrat domů, zpět do rodiny – je-li to možné.

Při své práci spolupracujeme například s dětskými psychology, psychiatrem, sociálními
pracovníky, lékaři, zdravotními sestrami, fyzioterapeuty, pedagogy, právníky, duchovními.
Rodiny a pěstouny odkazujeme také na další organizace a instituce, kde by mohli najít radu,
pomoc a podporu. Nadační fond Klíček má díky svému členství v EACH (Evropské asociaci
na podporu dětí v nemocnici) možnost konzultací s příslušnými odborníky, zabývajícími se
potřebami a právy dětí, v mnoha evropských zemích.
Veškeré naše snažení vychází z přesvědčení, že vytržení dítěte ze známého prostředí,
z domova, je krajním řešením, ke kterému by se mělo přistoupit jen v nejzazším případě,
pokud už byly všechny ostatní možnosti pomoci a podpory vyčerpány. Dítě by nemělo být
izolováno od svých blízkých, pokud k tomu nejsou opravdu velmi závažné důvody,
posouzené soudem – i v takovém případě je ale na místě velká citlivost a vnímavost k plnému
spektru potřeb dítěte, nejen k potřebám hmotným. V České republice je však například cesta
dítěte z domácího prostředí do ústavní péče stále velmi snadná a rychlá a názor pracovníků
OSPOD je někdy bez dostatečného zkoumání a kritického zvažování přetransformován
v definitivní závěr soudu.
Opakovaně jsme se při své práci setkali s odsudky zaměstnanců institucí vůči rodičům
a pěstounům – tam, kde by bývala byla na místě vlídná a chápavá podpora a pomoc. Stále se,
žel, dostatečně nevyužívají možnosti pomoci rodině a pěstounům, dostatečně se nepracuje
s principy sanace rodiny. Zároveň se bagatelizuje trápení, které s sebou odloučení dítěte od
jeho blízkých nese.
Opakovaně se také setkáváme s tím, že zaměstnancům institucí, kde pobývají děti (často
izolované od svých rodičů nebo pěstounů), chybí povědomí o potřebách dětí i o jejich
právech.
AKCE A UDÁLOSTI
Tříkrálový koncert
K začátku nového roku pro nás už léta patří Tříkrálový koncert, jímž se loučíme s vánočním
časem. V roce 2015 koncert připadl na neděli 11. ledna a tradičně se uskutečnil v útulném
(a vytápěném!) kostelíku sv. Františka z Assisi v ulici U Habrovky na Praze 4. Účinkoval
sbor Pražská kantiléna, tři králové a zpěvaví diváci, na programu byly známé i méně známé
koledy, které si díky zpěvníčkům mohli zazpívat opravdu všichni. Po koncertě následovalo
posezení ve farním klubu s čajem, kávou a vánočním cukrovím. Ve sbírkové pokladničce se
během konceru shromáždilo krásných 14.345,– Kč!
Cesta do Londýna
Díky ochotě společnosti Pragotour, která nám nabídla možnost využít jejich autobusového
víkendového zájezdu do Londýna, jsme v březnu 2015 mohli umožnit bezplatný výlet do
britské metropole jednomu z bývalých onkologických pacientů a jeho tatínkovi
Konference v Oradei
Ve dnech 23. – 26. dubna 2015 se Jiří a Markéta Královcovi zúčastnili v rumunském městě
Oradea konference nazvané „New Horizons in Social Work Practice“ („Nové obzory praxe
v sociální práci“) pořádané Emanuel University Oradea, kde vedli seminář nazvaný
„Challenges that play-specialists are confronted with in a post-socialist health-care system“
(„Výzvy, s nimiž jsou konfrontováni herní specialisté v postsocialistickém zdravotnickém
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systému.“). Pobyt v Oradei posloužil i k navázání kontaktů se zaměstnanci místního dětského
hospice.
Férová snídaně
V sobotu 9. května jsme se v Malejovicích připojili k akci "Férová snídaně", jejíž snahou je
upozorňovat na koncept Fairtrade, napomáhat zodpovědnému a šetrnému přístupu ke světu,
a také podporovat spotřebu lokálně vypěstovaných či vyrobených potravin. "Naší" férové
snídaně se zúčastnilo dvanáct hostů – podávala se mezi jiným fairtradová káva, fairtradový
čaj, voda z naší studny, doma upečený chléb a koláče a vajíčka ze statku v sousední vesnici.
A nešlo samozřejmě jen o jídlo, ale hlavně o společné setkání a povídání...
Molly v Malejovicích
V červnu 2015 rozšířila řady malejovických zvířat krásná černá fenka Molly z pražského
psího útulku. Této poněkud zmatené fence připadl nelehký (a v podstatě nesplnitelný) úkol,
zastoupit po více než roce po jeho skonu bílého psa Davida, milého a chytrého voříška, který
jako úžasný společník provázel obyvatele a hosty našeho malejovického domu více než osm
let.
Odchod poníka Betty
Poslední prázdninovou noc na zahradě malejovického domu – až do samého konce vzorně
a láskyplně opečovávaná naším kolegou Radkem – dožila kobylka Betty, kterou jsme dostali
v roce 2006, už jako zvířecí důchodkyni. V té době za sebou měla šestnáct dlouhých let, kdy
stále dokola vozila děti před vstupem do zoologické zahrady ve Dvoře Králové – však také,
když nejistě slezla z vozu, kterým ji do Malejovic přivezli, ani neuměla chodit rovně, ale při
chůzi stále zatáčela na jednu stranu. Po čase si u nás zvykla a stala se miláčkem našich
dětských hostů – vozila je na krátké vyjížďky po louce, po vesnici i do blízkého lesa.
V posledních měsících svého života už byla na projížďky slabá, i tak ale měla lidskou
společnost ráda. Za devět let, které v Malejovicích prožila, vrostla do zdejšího prostředí –
a bude v něm chybět.
Založení facebookového profilu
4. října, v den 24. výročí založení Nadačního fondu Klíček, jsme spustili vlastní
facebookovou stránku. Tomuto kroku jsme se dlouhá léta bránili – zneklidňovalo nás, kolik
může být s tímto médiem spojeno balastu a promrhaného času. Nakonec jsme ale dospěli
k závěru, že by byla škoda nevyužít to dobré, co Facebook nabízí – totiž prostor k rychlému
vzájemnému sdílení. Naše facebooková stránka je na adrese
www.facebook.com/klicekfoundation a postupně přebírá úlohu hlavního nástroje pro aktuální
referování o naší práci.
Světový den hospiců a paliativní péče
Druhou sobotu v říjnu (letos tedy 10. října) jsme si připomněli Světový den hospiců
a paliativní péče (World Hospice and Palliative Care Day) – symbolicky jsme jej pojali jako
začátek nové etapy, zaměřené na posílení našeho týmu a vybudování novostavby
ošetřovatelské jednotky; výhradně pro účel této novostavby jsme také zřídili transparentní
účet u Komerční banky: účet má číslo 1991222222/0100 a v rámci veřejné sbírky se příští rok
stane součástí naší nové informační kampaně.
Rozhovor v Kutnohorském deníku
Ve čtvrtek 15. října vyšel v Kutnohorském deníku velký rozhovor se zakladatelkou
a ředitelkou Nadačního fondu Klíček, Markétou Královcovou – v plné verzi je rozhovor
k dispozici na webové stránce novin: http://bit.ly/1LmkAzI.
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Den neziskových organizací na Praze 5
Městská část Praha 5 každoročně pořádá festival neziskových organizací, které sídlí na jejím
území. Akce nazvaná Den neziskových organizací na Praze 5 proběhla na pěší zóně Anděl 22.
října 2015 – zúčastnil se jí i náš nadační fond: kolemjdoucím jsme rozdávali informační
letáčky a odznaky upozorňující na Chartu práv dětí v nemocnici a představením netradičních
her jsme zájemce seznamovali s profesí nemocničního herního specialisty.
Sedlčanská knihovna Nadačnímu fondu Klíček
Sedlčanská knihovna – a její ředitelka, paní Blanka Tauberová – patří už dlouhá léta mezi
velké podporovatele naší práce. V adventním čase v Sedlčanech uspořádali několik akcí,
jejichž beneficientem byl Nadační fond Klíček – Jiří Královec se stal „kmotrem“ dětské
knížky Léto s kotětem, kterou její autorka, Líba Žambochová, představila na sedlčanském
náměstí v sobotu 28. listopadu. Klíčku byl určen také výtěžek dopoledního loutkového
představení sedlčanského divadélka Našlose; celkem se v Sedlčanech vybralo 6 176,– Kč.
Jarmark v Dobřanech
K našim dlouholetým podporovatelům patří i Městské kulturní středisko v západočeských
Dobřanech. Také v roce 2015 se dobřanští rozhodli věnovat výtěžek svého adventního
jarmarku (konal se v neděli 29. listopadu) na podporu naší práce. Vybrat se podařilo úžasných
33.588,– Kč.
Inzerát v časopisu Respekt
V 50. čísle časopisu Respekt, které vyšlo 7. prosince, měl Nadační fond Klíček na straně 5
velký celostránkový inzerát –za zmínku ve výroční zprávě stojí proto, že jsme se jeho
prostřednictvím pokusili oslovit ty, kdo s námi během let přišli do osobního kontaktu a mohli
by něčím – třeba příběhem či fotografií – přispět do knížky, jejímž vydáním bychom rádi
oslavili blížící se pětadvacáté narozeniny Nadačního fondu Klíček. Odezva byla až nečekaně
příznivá.
Den otevřených dveří
Každý rok pořádáme v našem respitním a hospicovém domě v Malejovicích Den otevřených
dveří – je určen všem, kdo se chtějí seznámit s naší prací a popovídat si o ní. V roce 2015 se
Den otevřených dveří uskutečnil v sobotu 12. prosince a podrobným článkem o něm referoval
místní zpravodaj Mikroregion – text, který hezky zachycuje atmosféru celého setkání, je online dostupný na adrese: http://bit.ly/1JU22Xl
Na kole dětem
Nakladatelství Flétna se ujalo vydání velmi zvláštní knížky: napsal ji zvěrolékař, ale není
o zvířatech, a i když zachycuje především jednu velkou cyklistickou akci, není to knížka
prvotně o sportu – je silným poselstvím o smyslu života a o hodnotách, které autor knížky žil
a teď je jako svůj vzkaz posílá dál. Knížka se jmenuje “Moje cesta na kole dětem” , vyšla
koncem roku 2015 a je výsledkem solidarity mnoha lidí kolem veterinárního lékaře Jana
Bicka, a jeho paní Nely, jež se o vydání knížky postarala – její manžel se totiž vydání své
knížky nedožil. Manželé Bickovi se vydáním své knížky rozhodli podpořit náš dětský hospic
v Malejovicích, čehož si velmi vážíme. Podrobnosti o knížce lze nalézt na webové adrese
http://kniha-janbicek.webnode.cz/ne…/pomahame-a-mame-radost/, text doslovu, který ke
knížce za Klíček napsala Markéta Královcová, si můžete přečíst zde: http://bit.ly/1Rn07Rj.
Nové vydání revidovaného překladu knihy O smrti a umírání
Koncem roku 2015 vyšla ještě jedna důležitá kniha – nakladatelství Portál znovu vydalo
klasické dílo lékařky a thanatoložky Elisabeth Kübler-Rossové "O smrti a umírání". Na
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prvním oficiálním českém vydání knížky se Nadační fond Klíček v roce 1992 podílel – pro
nové vydání provedl Jiří Královec jako překladatel kompletní revizi a částečné přepracování
textu (původní překlad byl totiž dílem několika lidí, z nichž každý překládal jednu část
knihy). Nové vydání je opatřeno znamenitým doslovem prof. Heleny Haškovcové.
Veřejná sbírka
Ke dni 29. listopadu 2015 skončila tříletá veřejná sbírka Nadačního fondu Klíček,
registrovaná Magistrátem hlavního města Prahy pod značkou S-MHMP/1539720/2012, která
probíhala od 12. prosince 2012. Ve třetím roce sbírky (12/2014–11/2015) se podařilo
shromáždit 80.208, 84 Kč, souhrnný výtěžek sbírky za všechny tři roky činil 210.950,09 Kč.
Všechny shromážděné prostředky byly vyčerpány v souladu s účelem sbírky, vyúčtování na
jaře 2016 úspěšně prošlo kontrolou Odboru daní, poplatků a cen pražského magistrátu. (Nová
veřejná sbírka byla spuštěna na jaře 2016.)
Adventní koncert
Rok 2015 symbolicky uzavřel tradiční Tříkrálový koncert, který se tentokrát konal ve čtvrtek
17. prosince v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Na koncertu, jenž byl zároveň
poděkováním všem našim příznivcům a podporovatelům, účinkovali ženský sbor Iuventus
Paedagogica a jako sólisté Tomáš Svoboda na varhany a Johana Růžičková (zpěv). Na
programu byla duchovní hudba známých i méně známých autorů, po koncertě následovalo
malé občerstvení.

FINANČNÍ ČÁST
Finanční část výroční zprávy obsahuje soupis dárců a dále přehledy, jež jsou součástí
daňového přiznání – tedy Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty.
Poděkování dárcům za rok 2015
Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž vděčíme za to, že můžeme dělat práci,
kterou děláme. Zvláštní poděkování patří následujícím jednotlivcům i společnostem, jejichž
příspěvek přesáhl hranici 10.000,– Kč a které zde v souladu s nadačním zákonem jmenovitě
uvádíme:
Agris, s.r.o.
50.000,–
Arison Family Foundation
766.506,– Kč
(Částka 31.000,– USD určená na nákup devítimístného vozu.)
Jan Bečvařík
12.000,–
Bazar International Luxembourg
214.287,–
Monika Bukovanská
29.000,–
ERGO Pojišťovna
20.000,–
Jan Fér
12.000,–
Jarmila a Josef Fuskovi
10.000,–
Petr Hanikýř
12.000,–
Horizon Holding
199.000,– Kč
(Věcný dar – svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol.)
Industry Control, s.r.o.
30.000,–
MUDr. Eva Jarošová
10.000,–
Vladimír Javorský
30.000,–
Bohumila Kaňová
50.000,–
20.000,–
Miloš Karous
Ondřej Klazar
50.000,–
10.000,–
Petr Koblic
KODYS, s.r.o.
500.000,–
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KPMG ČR
Filip Korbel
Vladimír Kreidl
Petr Lojkásek
JUDr. Jan Mach
Alexandr Mareš
MIBCON, a.s.
MKS Dobřany
Nadační fond Anima
Ing. Daniel Nedoma
Radek Nohál
Vladimír Nohál
Pfizer ČR, a.s.
PR. Konektor, s.r.o.
Pragotour, s.r.o.
MUDr. Iva Průžková
Raurica Dent zubní keramika
Michael Rychnovský
Servisní centrum, s.r.o.
SIKO KOUPELNY, a.s.
Sittek, s.r.o.
Bart Spierenburg
SSI Real, s.r.o.
Martina a Jiří Suchánkovi
Sundry Creditors
Zdeněk Svěrák
Universum Thera, s.r.o.
VIZIO, s.r.o.
Libor Winkler

20.000,–
12.500,–
50.000,–
10.000,–
10.000,–
20.000,–
750.000,–
33.588,–
12.000,–
18.000,–
18.000,–
10.000,–
10.000,–
30.000,–
10.000,–
10.000,–
10.000,–
10.000,–
24.000,–
10.000,–
25.000,–
42.638,–
36.000,–
14.600,–
31.790,–
12.000,–
24.000,–
30.000,–
50.000,–

Součástí tohoto seznamu nejsou příjmy, byť přesahující částku 10.000,– Kč, které byly
shromážděny v rámci veřejné sbírky.
Naše poděkování samozřejmě patří i všem dalším dárcům a pomocníkům, mezi něž patří
zejména:
Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, Marek Babička, Věra Bainarová, Alena
Balvínová-Volková, Karel Barták, Eva Bartová, Pavel Bečvář, Kateřina Benešová, Jaroslav a
Jaruška Berdychovi, Kateřina Běčáková, Barbora Běloušková, Simona Benešová, Petr
Beránek, Pavel Bezděk, Tomáš Biňovec, Jana Bludská, Jaroslava Bořánková, Terezie
Breindlová, Radomír Brožek, Jiří Brynda, Zdeněk Březina, Martina Březinová, Josef
Bubeník, Ivan Burda, Svatopluk Býma, Dagmar Cejpková, Tomáš Cimbota, Eliška Crháková,
Czech Knowledge Company, Roman Čecháček, Jan Čermák, Vladimír Čepek, Monika
Černochová, David Červíček, Kateřina Čiháková, Michaela Čítková, Věra Dittrichová,
Markéta Dojavová, Karel Dolejš, Dana Domanská, Jan Dominik, Tomáš Dostál, Magdalena
Drsová, Libuše Dvořáková, Vladimíra Dünghübelová, Blanka Dybová, Jan Edl, Lenka
Ejemová, Eva Elblová, Karel Eminger, Pavel Exner, Sylva Faltová, Csaba Farkas, Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Praze 8 – Libni, Gudrun Fialová, Miroslav Fideleš,
Miluše Flekrová, Zdenka Frkalová, Eva Fröhlich, Jiří Fuksa, paní Gausová – Zórnerová, Jana
Guluškinová, Marie Haslová, Iva Havlová, Miroslav Hájek, Emanuel Hejl, David Herzan,
Václav Holý, Daniel Horák, Helena Hostková, manželé Hrdinovi, Josef Hvizdák, Anna
Hylská, Jindřich Chládek, Anna Chutná, Zdeňka Iltisová, Markéta Jagrová, Zdeněk
Jakubínský, Karel Janda, František Janota, Bohuslav Janoušek, Tomáš Jelínek, Lenka
Jilečková, Jan Jindra, Libuše Jonášová, J.T.O. System, Jiřina Kábová, Lumír Kadaník,
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Dagmar Kadlecová, Martin Kala, Igor Keder, Lenka Kelarová, Jan Kindlman, Leo Klein,
Martin Klusáček, Helena Knappová, Marie Kobesová, Dalibor Kohout, Radovan Kohút,
Renáta Kohútová, Marie Konečná, Herbert Košacký, Zdeněk Kozák, Marie Kramolišová,
Marek Kratěna, Eva Krausová, Jiří Kratochvíl, Lubomír Krejčí, Miloš Krejčíř, Hana
Kroupová, Eva Krupková, Jarmila Křikavová, Jana Křivánková, Josef Kubáč, Milan Kubík,
Lenka Kusáková, Miluše Květinová, Jana Kyvířová, Jan Lacina, Jana Lašková, Martin Lasoň,
Pavel Lazecký, Marta Lažková, Dagmar Ledvinová, Luboš Legát, Lékárna Salvia, Blanka
Lencová, Josef Lomič, Sylva Lukšová, Aleš Macela, Jiří Maděra, Petr Mach, Michaela
Machovcová, Ivana Majerechová, Majstiníková Marie, Dagmar Malénková, Ludmila
Maléřová, Pavla Malisová, MALUS, s.r.o., Marie Marešová, Pavel Markalous, Josef Mařík,
Petra Masopust – Šáchová, Petr Mašek, Stanislav Matějka, Medibaby, s.r.o., Jana Mikulecká,
Miluše Mikulenčáková, Vlasta Mikulová, Jitka Miletová, Barbora Mocková, Jakub Moravčík,
Naděžda Morozová, Jana Mourková, Martin Möller, Věra Mrázová, Jiří Náhlovský, Milena
Najmanová, Nadace Nelly Hruškové, Radmila Navrátilová, Martin Němec, Josef Nešvara,
Soňa Neumannová, Jaromíra Nováková, Jana Novotná, Jakub Novotný, Petr Novotný, Jiří
Nötzl, Jitka Oberaignerová, OFTALMIK, s.r.o., Ordinace klinických psychologů ČK, Dana
Palečková, Vlasta Paloučková, Ludmila Pauknerová, Martin Pavlíček, Jaroslava Pazourová,
Markéta Peňázová, Dobroslava Pezlarová, František Pittner, Miroslav Podhajský, Miroslav
Pohanka, Ivan Pohl, Jan Pojsl, Jana Polášková, Robin Karel Popper, Jiří Pošvář, Václava
Prchalová, Václav Rádl, Vladimír Regner, Mary Helena Reid, Jiří Rocek, Petra Ryšková,
Martin Řeháček, Nabanita Saha, Věra Sedláčková, Anna Sehnalová, Philip Charles Selbie,
Jitka Semeráková, Jiří Serbus, Martin Schmied, Schneeweissová Marie, MUDr. Jiří Skácel,
Kamil Skuhra, Lucie Slavíková, Vladimír Sobotka, Irena Sobotková, Vladimíra Sylva
Sodomková, Petra Sokolová, Alena Sousková, Taťána Spejchalová, Miroslava Staříková,
Marek Stratil, Jiřina Strelingerová, Markéta Stržínková, Stapox, s.r.o., Petr Stloukal, Jiří
Suchánek, Vladimír Svoboda, Petr Šajnar, Irena Šilhánová, Michaela Šimánková, Stanislav
Šimeček, Jiří Šimka, Čestmír Šindel, Tomáš Šimůnek, Vojtěch Široký, Jan Šísl, Pavel
Šlusarčík, Roman Šmehlík, Jarmila Šmikmátorová, Jaroslav Špaček, Jana Šplíchalová,
Jaroslav Štekl, Roman Štubňa, Dana Štubňová, Pavla Šťastná, Robert Šťastný, Dagmar
Šulová, Klára Šumová, Luděk Švehlík, Radmila Švejcarová, Vít Tauchmann, Ludmila Teplá,
Michaela Thelenová, Petr Tichý, Samuel Titěra, Martin Tomášek, Veronika Tomášová, Filip
Tomek, Hedvika Tomšová, Barbara Tranová, Milena Týcová, Miloš Urban, Lucie Urválková,
Pavel Vančura, Miroslav Včelař, Ondřej Vedral, Světlana Vihanová, Kateřina Vokřálová,
Ludmila Volková, Ivan Vrba, Marie Všechovská, Peter Vymazal, Jitka Wachtlová, Tomáš
Waněk, Adam Weiss, Adéla Wendlová, Stanislav Wilczek, Bibiana Wildnerová, Petr Wurm,
Olga Zabloudilová, Jaroslav Zábrša, Jiří Zajíc, Miroslava Zakouřilová, Tomáš Zelený,
Richard Zelníček, Svatopluk Ždímal.
Omlouváme se všem, koho jsme v seznamu nebyli schopni uvést – zejména se to týká těch
dárců, kteří nám svůj příspěvek poslali prostřednictvím poštovní poukázky a jejichž jméno
nám zůstalo skryto.
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