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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). 
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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 2002:

Svépomocná ubytovna pro rodiče ve Fakultní nemocnici Motol v Praze
Svépomocná rodičovská ubytovna funguje v areálu motolské nemocnice, v 5. patře objektu ubytovny sester, již od roku 1993. Jejím hlavním úkolem je ubytovávat ty mimopražské rodiče či jiné blízké osoby hospitalizovaných dětí, kterým neposkytne ubytování nemocnice a pro něž je jiná forma noclehu finančně nedostupná. Prvořadou snahou Sdružení Klíček je pomáhat rodinám nemocných dětí, tato aktivita je však zároveň pomocí také pro FN v Motole: má-li tato největší dětská nemocnice v České republice – navíc nemocnice vychovávající dětské lékaře – poskytovat služby obvyklé v jiných evropských zemích, musí počítat s tím, že bude ke dvěma z každých tří postýlek pro děti potřebovat i rodičovské lůžko (a vše, co s přítomností rodičů souvisí).
Péče o rodiče přitom nespočívá jen v poskytnutí noclehu, ale v nabídce odpovídajícího zázemí: rodič si musí mít kde uvařit, vyprat a vyžehlit, potřebuje i příležitost a prostor k regeneraci tělesných a duševních sil, a je rovněž třeba, aby věděl, že je mu stále k dispozici někdo, kdo mu ochotně pomůže s případnými praktickými problémy.
O to všechno se naše ubytovna – v nanejvýš skromných podmínkách – snaží od samého počátku své existence, to se podařilo zajistit i v roce 2002. Během tohoto roku jsme poskytli 3099 noclehů a přijali jsme 227 nových rodičů. Ani letos jsme přitom informaci o ubytovně (vzhledem k provizorním podmínkám, v nichž stále působíme) nemohli dát v obecnou známost: noví rodiče k nám přicházeli buď na základě informace od personálu na jednotlivých odděleních, nebo po doporučení jiných rodičů. Od konce roku 2002 zavádíme nový systém elektronické evidence (při respektování zákona o ochraně osobních dat) – systém zatím funguje paralelně s tradiční papírovou evidencí.
Ubytovaní měli k dispozici základní psychosociální podporu (rozšířenou o možnost další konzultace se sociálními pracovníky z řad našich dobrovolníků a s dětským psychologem), službu ergoterapeutky, právníka a duchovního. V několika případech rodiče využili i pomoci v zahraničí známé jako parents’ advocacy – “rodičovská advokacie” (někdy též “klientská advokacie”) – kdy se nejedná o právní servis, ale o jakési “propůjčení hlasu” klientovi, který je v nějakém ohledu znevýhodněn při jednání s institucí; “advokát” v tomto případě funguje jako určitý tlumočník a mediátor.
Na podzim roku 2002 se nám podařilo – ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK, Vyšší zdravotnickou školou v Plzni a  Nadačním fondem Klíček – zahájit třísemestrální certifikovaný program “Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči” (viz dále). Někteří frekventanti tohoto programu se v rámci své praxe začali podílet i na zajištění spektra služeb poskytovaných ubytovaným rodičům.
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2002 se podařilo zajistit 10 permanentních volných vstupenek na všechny pořady nedalekého Klubu Mlejn, nově se podařilo vyjednat i přístup na některá představení Vinohradského divadla. Zde je však třeba podotknout, že nabídka kulturních aktivit nebyla využívána příliš často: rodiče obvykle večer zůstávají u dětí co nejdéle mohou, návštěva divadla či koncertu je navíc událostí veskrze společenskou a vyžaduje nějaký impuls: buď přímé pozvání (např. od někoho z dobrovolníků či námi zajišťované služby), nebo soudržnou skupinu podobně naladěných rodičů, kteří se na ubytovně nebo na oddělení zrovna sejdou.
Pokud jde o nabízení praktické pomoci – kromě obvyklých případů jsme v roce 2002 pomáhali i u nás ubytované tetě jedné mladé ukrajinské pacientky v azylovém řízení, která v motolské nemocnici umírala na nádorové onemocnění. Před smrtí pacientky se podařilo zajistit duchovního pravoslavné církve k poskytnutí svátostí a poté, co nemocná zemřela, pomoci rodině se zařízením rychlého převozu těla k tradičnímu pohřbu na Ukrajině. Tento případ byl poměrně výjimečný a vzbudil solidaritu u některých zaměstnanců FNM, kteří se rozhodli rodině přispět na výdaje spojené s převozem a pohřbem.

Práce na rozšíření rodičovského střediska
Potřeba rodičovské středisko rozšířit a upevnit jeho postavení v rámci FNM se datuje od roku 1993 – míra úspěšnosti našeho snažení závisí na přístupu managementu, který nemocnici zrovna spravuje. Náš projekt samostatného rodičovského centra leží na ředitelství nemocnice od roku 1995 (jeho aktualizovaná verze pak od r. 1996 a vyžádané zpřesňující doplňky od roku 1997) bez faktického výsledku. Na sklonku působení ing. Rögnerové coby ředitelky se podařilo dospět až k návrhu nájemní smlouvy na budovu bývalé porodnice (tato několik let nevyužívaná budova se pro náš projekt jevila jako téměř ideální): k podpisu smlouvy ale nedošlo, neboť při zjišťování právního stavu věci vyšlo najevo, že dotyčný objekt, podobně jako desítky dalších v areálu nemocnice, vůbec není zapsán v katastru nemovitostí. 
Ing. Rögnerovou posléze v ředitelském křesle vystřídal současný ředitel, mgr. ing. M. Ludvík. Po jeho nástupu do funkce jsme jej požádali o schůzku, při které mu zástupci našeho sdružení projekt představili. Pan ředitel nám přislíbil svou podporu s tím, že je nutno dořešit zápis do katastru. Při další schůzce, kterou jsme sami iniciovali asi o rok později – poté, co jsme zjistili, že všechny budovy již do katastru zapsány byly – nám ing. Ludvík oznámil, že objekt bývalé porodnice je stejně jako všechny ostatní budovy v sousedství, územním plánem určen k demolici. Navrhli jsme tedy náhradní řešení – zda bychom rodičovské středisko nemohli vybudovat jako novostavbu jinde v areálu (opuštěný objekt bývalé porodnice po tolika letech bez údržby natolik zchátral, že náklady na jeho rekonstrukci byly srovnatelné s náklady na účelovou novostavbu). P. ředitel slíbil, že o této variantě bude uvažovat. Mezitím jedna ze sousedních budov – také určená k demolici – začala sloužit jako ubytovna pro rodiče z oddělení dětské onkologie a hematologie. Obrátili jsme se tedy na pana ředitele s dopisem a žádostí o osobní setkání; zajímalo nás, zda v demoličních plánech nedošlo k nějaké změně (pokud ano, revokovali bychom původní plán na rodičovské středisko v budově bývalé porodnice) a zajímalo nás také, v rámci jakého řízení a za jakých konkrétních podmínek byla ona sousední budova přidělena na rodičovskou ubytovnu pro zmíněná oddělení, a komu přesně slouží.
V našem snažení nás podpořil senátor za Prahu 5, pan Michael Žantovský. Pan senátor se zúčastnil schůzky s p. ing. Ludvíkem a ač jsme odpověď na všechny své otázky zatím stále nedostali, mělo toto setkání dva důležité konkrétní výstupy: pan ředitel výslovně prohlásil, že aktivitu našeho sdružení vítá a že naše organizace má v motolské nemocnici své pevné místo, a poté přislíbil, že do konce roku 2002 nechá v rámci areálu vytipovat lokality potenciálně vhodné ke zbudování novostavby, tak, abychom se u příslušných státních orgánů mohli začít ucházet o kladná stanoviska a patřičná povolení.
Do konce roku jsme žádné informace neobdrželi, v polovině ledna 2003 jsme se proto obrátili na pana ředitele s žádostí o nové setkání. Tato žádost byla odmítnuta s tím, že celou agendu převzal organizačně technický náměstek a že napříště máme jednat výhradně s ním. Vývoj v roce 2003 je podrobně a průběžně mapován na naší internetové stránce na adrese: http://klicek.org/ubytovna .
Během roku 2002 jsme nicméně dopracovali projekt nového svépomocného rodičovského střediska s ohledem na změněnou situaci a mj. též shromáždili tým lidí, kteří by se podíleli na jeho realizaci; jde o zástupce různých profesí, od sociálně-zdravotních přes psychologické a právnické až k technickým.
Naše odhodlání pokračovat je živeno přesvědčením, že by každý rodič, který projeví zájem doprovázet své hospitalizované dítě, měl mít možnost získat v nemocnici alespoň nějaké – byť třeba skromné a svépomocné –ubytování. Cesta nadstandardů a “hotelového” ubytování za 1000,- Kč za noc, jíž se nyní vydává motolské vedení, nám, mírně řečeno, nepřipadá správná: přinejmenším v situaci, kdy neexistuje obecně dostupný a cenově přijatelný “standard”.

Budování dětského hospice
Dětský hospic v Malejovicích, jehož vybudování je jedním z nejdůležitějších cílů naší práce, bude sestávat ze dvou objektů - z budovy bývalé školy, která bude poskytovat především respitní péči dětem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje intenzívní ošetřování, a jejich rodinám, a zároveň bude sloužit jako určité provozní zázemí celého komplexu. Druhým objektem bude ošetřovatelská jednotka, která má v nejbližších letech vyrůst na pozemku za školou jako novostavba. 
V tuto chvíli je prakticky u konce rekonstrukce prvního objektu, bývalé školní budovy (podrobnosti naleznete ve Výroční zprávě za rok 2001).
V prosinci 2001 jsme od dodavatelské firmy převzali podstatnou část rekonstruované budovy a technologické celky (vodu, odpady, elektrické rozvody, systém ústředního vytápění), takže v roce 2002 jsme se věnovali především vybavování interiéru a - žel - také zjišťování vad a nedostatků a uplatňování reklamací.
Interiér se hned v první polovině roku velmi výrazně proměnil díky položení zbytku podlah (parkety v budoucích dílnách a v bytě správce, prkenná podlaha v jídelně) a díky osazení nově vyrobených dřevěných dveří (dar manželů Grödlových z Prahy - jde o kopie původních starých dveří s mosazným kováním). Na míru byl vyroben nábytek do tzv. cvičné kuchyně (místnost, kde - na rozdíl od centrální kuchyně, vyhrazené pouze autorizovanému personálu - budou moci pracovat i děti a jejich rodiče) a do bytu správce. Cvičná kuchyně byla zároveň osazena zabudovanými elektrospotřebiči (myčka nádobí, lednice a mrazničky, elektrický sporák s troubou) a kerrockovou pracovní deskou - sponzorským darem firmy Corha Jihlava. 
V nejvyšším poschodí domu, naproti vstupu na terasu, přibyla útulná dřevěná plošina k posezení, obehnaná dubovým zábradlím.
V přízemí a prvním poschodí školy jsou na zakázku zhotovené dřevěné prosklené protipožární dveře a celý dům je také nově vybaven předepsanými hasicími přístroji.
Na prostranství před školou v září vyrostla krásná dřevěná atrakce se skluzavkou - Hrad. S mimořádně velkou sponzorskou slevou (62 % a doživotní bezplatné revize a servis) nám jej dodala pražská firma Asacen. Hrad byl pořízen z prostředků, které nám pro tento účel věnovala holandská obkladačská společnost Bovatin, jejíž zaměstnanci v roce 2001 zajistili bezplatné provedení veškerých obkladů a dlažeb v domě.
Na přelomu října a listopadu byl v budově školy instalován elektronický zabezpečovací systém (materiál byl sponzorským darem firmy Olympo Brno).
Během podzimu probíhaly v bezprostředním okolí školy zemní práce a v listopadu byla kolem celé budovy položena zámková dlažba.
Přes všechny pokroky jsme ovšem dosud nepožádali o kolaudaci - loňský rok byl totiž mimo jiné poznamenán i poněkud komplikovanou komunikací s naším generálním dodavatelem a koordinátorem stavby, firmou Mátl a Kyšák z Rožnova pod Radhoštěm. Podle našeho názoru nebyly z jeho strany mj. dodrženy některé body smlouvy, a navíc se velmi záhy projevily nedostatky některých jím dodávaných prací. Úspěšně dopadla reklamace neodtékajících kuchyňských odpadů (po námi vyžádané kamerové revizi systému), u některých reklamovaných položek jsme se však zatím nedomohli nápravy a v řadě bodů mezi námi stále nepanuje shoda. Bez ohledu na stav jednání s touto dodavatelskou firmou jsme však připraveni o kolaudaci požádat do konce roku 2003.

Den otevřených dveří
Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2002 se na stavbě v Malejovicích uskutečnil Den otevřených dveří, aby se naši příznivci a podporovatelé i široká veřejnost měli možnost podívat, jak naše snahy pokračují, a přesvědčit se, jak nakládáme se svěřenými prostředky. Den otevřených dveří proběhl v sobotu 4. května.
Program začal už dopoledne na náměstí v Uhlířských Janovicích a odpoledne se přesunul do Malejovic. Kromě prohlídky celého domu jsme našim hostům (tentokrát jich přišlo přes 400) nabídli kromě tradičního vystoupení pěveckého souboru Klíček z Chrudimi i dětské mažoretky ze Svitav (jedna z nich je pravidelnou účastnicí našich letních ozdravných pobytů) a "novostředověkou" hudební skupinu Ergo z Prahy. 
Potěšilo nás, že na Den otevřených dveří vážili dlouhou cestu i obkladači z Holandska, kteří v našem domě v loňském roce zadarmo (a to včetně dodávky materiálu!) provedli veškeré obkladačské práce; ani letos nepřijeli s prázdnou - nabídli, že zaplatí pořízení několika velkých dřevěných zahradních hraček. Velkou radost jsme měli i z dětí z východočeské obce Čeperka - ty pro nás nasbíraly 9.700,- Kč a na Den otevřených dveří je přijely oficiálně předat; jejich daru jsme použili k částečné úhradě nábytkového vybavení podkrovní herny. Od zástupců firmy Yamanouchi jsme také převzali šek na 10.000 dolarů, určených na vnitřní vybavení knihovny, zejména na pořízení výpočetní techniky. Celé odpoledne jsme potom zakončili malou ekumenickou bohoslužbou, již doprovázela úchvatná zpívaná mše jabloneckého sboru Jizeroš. 

Letní tábor
Letní tábory pořádáme už od roku 1992 a jejich cílovou skupinou jsou především děti po náročné nemocniční léčbě a jejich sourozenci, rodiče a přátelé; každoročně s námi jezdí také pozůstalí rodinní příslušníci po dětech, které svou nemoc nepřežily. Na první tábory jezdívaly děti s takřka výhradně onkologickou diagnózou, postupem času jsme se však rozhodli otevřít letní pobyty i pacientům (a jejich rodinám) s jiným druhem onemocnění a do určité míry i zdravým dětem, které – ani osobně, ani ze svého nejbližšího okolí – zkušenost vážné nemoci nemají.
Jde nám o to, aby i děti, které na běžné tábory jet nemohou nebo nechtějí, mohly zažít, jaké to je bydlet v indiánském stanu s ohništěm uprostřed, mýt se pod venkovní sprchou, naučit se rozdělávat oheň nebo vařit pod širým nebem. Zároveň však žádný z těchto zážitků nemusí být spojen s odloučením od blízkých lidí (naši táborníci si s sebou – pokud chtějí – mohou vzít třeba vlastní maminku nebo jiného člověka, po kterém by se jim stýskalo), ani (v případě nemocných dětí či rekonvalescentů) se zdravotním rizikem: v současnosti již totiž indiánská týpí stavíme přímo v Malejovicích, na vlastním pozemku za školou, a tak máme neustále k dispozici bezpečné zázemí plně vybaveného domu.
Táborové pobyty dávají příležitost poznat nové přátele, učit se novým dovednostem (program stojí převážně na nesoutěživých aktivitách), bavit se, odpočívat, a povídat si třeba i o věcech, které člověka trápí, ale s nimiž se častokrát během roku nemá komu svěřit.
Hlavní náplní táborové hry byl v roce 2002 opět “Zájezdní hostinec” neboli “Dům u cesty” – místo, v němž se protínají životní cesty mnoha poutníků a které je ztělesněním hospice v původním smyslu toho slova.

Zahájení certifikovaného programu “Specialista pro hru a komunikaci...”
Na podzim roku 2002 se podle plánu podařilo zahájit certifikovaný program “Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí práci.” Jde o třísemestrální program, na jehož organizaci se kromě našeho nadačního fondu podílejí Vyšší zdravotnická škola v Plzni a Fakulta humanitních studií University Karlovy v Praze. 
Program je prvním krokem k ustavení samostatné profese herního specialisty v České republice, důsledně vycházející z principu "family centered care" (péče soustředěné na rodinu) a mezioborové práce.
Roli herního specialisty si vynucuje potřeba klientů mít v instituci někoho blízkého, někoho, kdo jim bude nablízku spíše jako člověk, než jako specialista v čemkoli. Předpokladem pro výkon této profese je, kromě určité občanské odvahy, nadprůměrná sociální inteligence, schopnost empatie, a také schopnost udržet si v  náhledu na instituci, na její vzhled a  působení, optiku klienta (ubránit se určité "profesní slepotě"). Snahou programu je vychovat citlivého a dostatečně poučeného člověka, který bude ke klientovi přistupovat s respektem a bude programově stát na jeho straně. 
Úspěšní absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu. V případě zájmu o další studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) v Praze a úspěšného složení přijímacích zkoušek na FHS UK jim budou získané kredity započteny do jejich vysokoškolského studia.
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách na adrese http://www.sweb.cz/playwork. 

Publikační aktivity

Nové informační materiály

Hospic pro děti - co Vás možná napadne, když se řekne dětský hospic...
Tento letáček jsme vydali ku příležitosti květnového Dne otevřených dveří. Má formu odpovědí na otázky, s nimiž se při své práci nejčastěji setkáváme. V tomto materiálu jsme se mimo jiné pokusili postihnout základní vlastnosti a rysy dětského hospice, stejně jako principy a mechanismy jeho budoucího fungování.

Dětský hospic bude místo pro docela obyčejné a všední věci
Text, který na jedné tiskové straně shrnuje důvody, které vedly k založení Nadace Klíček a k rozhodnutí vybudovat dětský hospic. Vznik tohoto materiálu byl iniciován nabídkou Nakladatelství Olomouc, které nám nabídlo zveřejnění propagační informace ve svém nově vydávaném Anglicko-českém slovníku. Informační materiál je tedy součástí této publikace, a zároveň jej distribuujeme také samostatně.

Internet
V březnu 2002 začaly fungovat svépomocné internetové stránky na adrese http://klicek.org. Jejich vytvoření jsme se nakonec ujali sami, neboť profesionální společnost, která nám o rok dříve nabídla jejich sponzorské zhotovení, se ocitla ve vážných existenčních potížích a nebyla již schopna svému slibu dostát.
V průběhu roku 2002 také přestaly fungovat stránky na adrese www.czech-tv.cz/dokument/klicek, které až do té doby byly naší hlavní internetovou prezentací (šlo o stránky, které v roce 1999 vytvořila Česká televize jako informaci k dokumentu M. Pátka "Můj čas mi měří déšť".

Příprava českého vydání knihy O dětech a smrti
V létě 2002 nás kontaktoval známý zpěvák Michal David a nabídl nám svou podporu a pomoc. Manželům Davidovým zemřela dva roky předtím dcera na leukémii a M. David se v souvislosti s tím dostal k přečtení dvou knih americké lékařky Elisabeth Kübler-Rossové, které naše organizace počátkem devadesátých let vydala - jednalo se o publikace "O smrti a umírání" a "Otázky a odpovědi o smrti a umírání". Tatáž autorka však vydala, kromě jiného, i knihu zaměřenou výhradně na děti - "On Children and Death" - "O dětech a smrti", která v češtině dosud nevyšla, ač jsme na její překlad a publikování pomýšleli již několik let. Pan Michal David nám mezi jiným navrhl, že veškeré náklady spojené s českým vydáním sponzorsky pokryje. 10. září 2002 jsme tedy s agenturou zastupující dr. Rossovou podepsali smlouvu o poskytnutí autorských práv k českému překladu; kniha vyjde v září 2003.

Propagační a fundraisingové akce

Sraz motorkářů v Sekeřicích
Ve dnech 3.-5. května 2002 proběhl v Sekeřicích již v pořadí osmý sraz motorkářů (více informací o akci lze nalézt na webových stránkách pořadatelů na adrese www.sekerice.cz). Stejně jako v předešlém roce, i letos se organizátoři rozhodli věnovat nám část výtěžku ze vstupného – tentokrát jejich dar činil 12.000,- Kč a použit byl na nákup stavebního nářadí.

Podpora tvůrců a pořadatelů muzikálu Kleopatra
Velmi výraznou podporu nám v uplynulém roce – díky iniciativě pana Michala Davida - poskytli pořadatelé a tvůrci muzikálu Kleopatra: na slavnostním představení v září 2002 jsme převzali symbolický šek na 500.000,- Kč.

Veřejná sbírka
Nadační fond Klíček má od roku 1998 (s rozšířením sběracích aktivit v roce 1999) registrovánu veřejnou sbírku (povolení MV ČR dne 15. října 1999 rozhodnutím č.j. VS/3-5606/99-723).
Do jejího rámce spadá výtěžek z prodeje vlastních výrobků na příležitostných trzích (včetně prodeje tzv. Šály století), podpora prostřednictvím věrnostního programu společnosti Shell, prostředky shromážděné prostřednictvím sběracích pokladniček a rovněž příspěvky zaslané na účet našeho nadačního fondu pod variabilním symbolem 22. 
O průběhu veřejné sbírky každoročně vypracováváme průběžnou zprávu, kterou – spolu s příslušnými účetními doklady – předkládáme ke kontrole pověřenému úřadu: podle poslední zákonné úpravy jde o Magistrát hl. m. Prahy. 
V loňském roce bylo v rámci veřejné sbírky shromážděno celkem 676.716,20 Kč; nejvýraznější část příjmu pocházela z následujících zdrojů:

Podpora prostřednictvím SMART klubu
V roce 1998 rozběhla společnost Shell CZ věrnostní program pro své zákazníky. Ti při čerpání pohonných hmot a při nákupu zboží na čerpacích stanicích Shell mohou získávat bonusy v podobě tzv. SMART bodů, které pak vymění za nejrůznější druhy zboží a služeb dle vlastního výběru, nebo je poukáží na podporu naší práce. V tom případě pak společnost Shell dorovná účetní hodnotu každého nám darovaného SMART bodu na částku 1,- Kč a peníze poukáže na náš nadační účet. V roce 2002 bylo tímto způsobem shromážděno 496.996,- Kč.

Konference "Současnost a budoucnost krizového managementu" 
Konference proběhla v hotelu Olšanka ve dnech 27. – 28. 11. 2002. Díky nabídce pořadatelů jsme směli vystoupit v rámci programu se stručným představením a umístit do předsálí jednací síně zapečetěnou sběrací pokladničku. Po skončení konference byla pokladnička rozpečetěna na OÚ pro Prahu 3; její obsah činil 14.700,- Kč.

Benefiční vánoční koncert v Betlémské kapli
V předvánočním čase se dobročinných koncertů pořádá velké množství - tím radostnější pro nás byla hojná posluchačská účast: auditorium Betlémské kaple, které pojme přibližně 400 lidí, bylo zaplněno takřka do posledního místečka! 
Na koncertu vystoupily pěvecké sbory La Gioia, Chorus Angelus, Carmina Planitiae, Sv. Vladimír, Pražská kantiléna, komorní orchestr ZUŠ Na Popelce, komorní soubory Camerata Filharmonica, Bona Fide a Krless. 
Náš velký dík patří nejen dvěma hlavním organizátorům - paní Adě Slivanské a panu Csabovi Farkasovi, ale také všem účinkujícím (všichni se rozhodli vystoupit bez nároku na odměnu). Děkujeme rovněž studentům Gymnázia Opatov, kteří se zdatně zhostili role uvaděčů a šatnářů.
A konečně - velice děkujeme Českému vysokému učení technickému v Praze. Díky vstřícnosti vedení ČVUT nám byla Betlémská kaple pronajata za symbolickou 1,- Kč! 
V zapečetěné kasičce, umístěné před vstupem do sálu, se shromáždilo nečekaných 17.930,20 Kč! 

Publicita v médiích
Kromě drobnějších článků zejména v místním tisku se v loňském roce nadační práci věnovaly následující pořady: 
“Hlas naděje” – 11. dubna
Křesťanské rádio Hlas naděje vysílá každý čtvrtek mezi devátou a desátou hodinou večerní na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Redaktor Jan Bárta v živém kontaktním pořadu rozmlouvá se svými hosty – o Nadaci Klíček zde poprvé mluvila Markéta Královcová na jaře 1998.
V pořadu vysílaném 11. dubna hovořili manželé Královcovi o tom, co se za uplynulé čtyři roky v práci Nadačního fondu Klíček, v Malejovicích i v jejich osobním životě změnilo.

Rozhlasový dokument na stanici Praha (Český rozhlas 2)
Český rozhlas 2, stanice Praha, odvysílal v září roku 2002 hodinový dokumentární pořad o malejovické škole. Jeho autorkou byla redaktorka R. Vetišková a za zmínku stojí mimo jiné to, že v programu o svých dojmech z naší práce a zkušenostech s ní hovořilo i několik místních obyvatel.

Natočení filmu "Dům na cestě"
Režisér Martin Pátek v průběhu roku 2002 pracoval na volném pokračování svého filmu "Můj čas mi měří déšť" (ten vznikl v roce 1998 a zachycoval práci naší nadace v období mezi dvěma letními tábory, a především počátky budování hospicového domu). Nový dokument, nazvaný "Dům na cestě", je dlouhý 30 minut a mapuje, kam se naše práce - a zejména práce na rekonstrukci domu v Malejovicích - za uplynulé čtyři roky posunula. Film odvysílala Česká televize  v lednu 2003 - zároveň do svého vysílání zařadila i reprízu předchozího dokumentu.

Sdružení Klíček
V roce 2002 ukončil svou civilní službu u Sdružení Klíček poslední civilkář, ing. Tomáš Trojan. Do školy v Malejovicích byla přijata první zaměstnankyně – pí Anna Víznerová; na vytvoření nového pracovního místa získalo Sdružení příspěvek od Úřadu práce v Kutné Hoře. Práce svépomocné ubytovny v motolské nemocnici byla podpořena dotací ministerstva zdravotnictví ve výši 70.000,-  - příspěvek byl určen  na krytí ostatních osobních nákladů.


Poděkování za podporu
Manželé Grödlovi, Praha; IWAP Praha; manželé Lynchovi, Praha; městský úřad v Zubří; studenti Gymnázia Opatov; Sheila Foreman, London; John Kirkpatrick, Portrush; Yamanouchi Foundation, Praha; Kodys Praha; AGC Praha; Arbonet Praha; Jiří Kučera a Radka Obrtelová, Olomouc; Michal David a muzikál Kleopatra; manželé Šenkapounovi, Chotusice; Jaroslav a Anděla Slavíčkovi, Stará Huť; Shell CZ, a.s.; ing. J. Vaněček, Praha; T-SOFT, Praha; Olympo Brno; manželé Středovi, Kutná Hora; Corha Jihlava; p. Michal Mezera, Jihlava; p. ing. Oldřich Žák, Brno; děti z obce Čeperka; Bovatin, obkladačská společnost z Holandska; Asacen Praha; Variel, Zruč nad Sázavou; Vigilant Systems, Praha; English College in Prague; Diplomatic Ladies Association; Jednota baptistů v Praze Na Topolce; Skauti z Plzně; Ada Slivanská; ČVUT Praha; pí Eliška Jašková, Jeseník; manželé Rausovi, Praha; paní Patti Zabokrtsky, Praha; paní Suzanne Formanek, Praha; manželé Oblonsky, Praha; PharmDr. J. Dvořák, Lékárna U zlatého lva, Kolín; Eurokim, s.r.o., Praha; Silvana Urbanová, Ostrava; Jana Zajícová; MAMA klub, Chrudim; Farní charita Kácov; p. Stanislav Karásek, Kostelec na Hané; JUDr. Marie Sárová, Jihlava; Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, Jihlava; Mgr. Dobroslava Pezlarová, Jihlava; Raurica Dent, Jihlava; Česká pojišťovna, a.s., Praha; RNDr. Petr Somberg, Ph.D., Zruč nad Sázavou; manželé Michalicovi, Zruč nad Sázavou; Svaz žen Zruč nad Sázavou; p. Václav Krejza, Podveky; Sanela Lanškroun; Best Kaznějov; Automotive Lighting, Pávov; manželé Hartovi, Libenice; ing. Radka Šindelová, Praha; Štěpán Kalát, Příbram; Jihlavské družstvo výroby a obchodu, Jihlava; zaměstnanci Rodinného centra FN Motol, Praha; Nadace Charty 77, Praha; pí Hedvika Tomšová, Česká Třebová; Pergo, Uhlířské Janovice; p. Miroslav Emmer, Karlovy Vary; BONA ČR, Brno; p. Jan Mižišin, Uhlířské Janovice; sbor ČCE Praha-Braník; p. Aleš Baloun, České Budějovice; pí Irena Kňapová, Praha; p. Tomáš Fatrle, Praha; MVDr. Josef Vencl, Mirošovice; manželé Ondřichovi, Praha; OÚ Zbizuby; p. Jaroslav Čmiel – MEDO; p. Karel Vlček, Kutná Hora; pojišťovna Kooperativa, Praha a mnozí 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 


12037
12623





Dlouhodobý




nehmotný
    Drobný dlouhodobý  nehmotný majetek

43
43
majetek









Oprávky k 
softwaru

-43
-43






Stavby

263
263
Dlouhodobý
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

871
2141
hmotný 
Pěstitelské celky trvalých porostů

0
3
majetek
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

11212
11811

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

30
30






stavbám

-9
-26
Oprávky k 
samostaným movitým věcem a souborům movitých věcí 

-330
-1599










B. Oběžná aktiva 


1826
2225





Zásoby
Poskytnuté zálohy na zásoby









Odběratelé



Pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy

58
598

Daň z příjmů

13
18





Krátkodobý 
Pokladna

153
81
finanční 
Bankovní účty 

1602
1528
majetek









Přechodné 
Náklady příštích období



účty aktivní









ÚHRN AKTIV


13863
14848




PASIVA


Stav  k prvnímu
Stav k poslednímu 



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


13878
15357





Jmění
Vlastní jmění

4733
4733

Fondy

6031
6031





Hospodářský
Účet hospodářského výsledku

2116
1479
výsledek
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

x


Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

998
3114





B. Cizí zdroje


-15
-509





Krátkodobé 
Dodavatelé

-45
-603
závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

16
83

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

10
11

Ostatní přímé daně

4
0





ÚHRN PASIV


13850
14848






VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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Název ukazatele


Hospodářská
Hlavní
Celkem
Spotřeba materiálu


2
219
221
Spotřeba energie


0
179
179
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek


0
0
0
Opravy a udržování


0
41
41
Cestovné


0
1
1
Ostatní služby 


0
135
135
Mzdové náklady


0
251
251
Zákonné sociální pojištění


0
88
88
Ostatní daně a poplatky 


0
1
1
Kursové ztráty 


0
0
0
Dary


0
70
70
Jiné ostatní náklady 


0
17
17
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku


0
273
273
Účtová třída 5 celkem 


2
1275
1277






Tržby za vlastní výrobky


17
0
17
Tržby z prodeje služeb 


51
0
51
Úroky 


0
23
23
Přijaté příspěvky


0
2665
2665
Účtová třída 6 celkem 


68
2688
2756






Hospodářský výsledek před zdaněním


66
1413
1479
Hospodářský výsledek po zdanění 


66
1413
1479



Zpracoval:
Pavel Vlček, účetní (kontakt možný na telefonu 606 204 703), červen 2003	



