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Rok 2007 pro nás byl rokem v mnoha ohledech velmi náročným a složitým – jakýmsi symbolickým
předznamenáním překážek a komplikací se stal kolaps hlavního nadačního počítače, kněmuž došlo
v neděli 18. února. Navzdory všem těžkostem se však podařilo udržet naši nadační práci na všech dosa-
vadních frontách, ba dokonce ji dále rozvinout otevřením nové, moravské pobočky.
K jednotlivým oblastem našich aktivit, popsaných na následujících stránkách, lze samozřejmě nalézt
další informace na našich internetových stránkách www.klicek.org
K textové části výroční zprávy je připojena zpráva o hospodaření ve formě standardního účetního pře-
hledu (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty).
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.
IČO: 45247234
Bankovní spojení: 21130111/0100, KB Praha Východ
Adresa pro písemný kontakt:
Nadační fond Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Nadační fond Klíček, Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice
Telefon: 775 204 109
E-mail: klicek@klicek.org
Internetové stránky: http://www.klicek.org, http://www.detivnemocnici.cz
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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Zpráva o spolupráci s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s.
Spolupráce s obecně prospěšnou společností Energeia, o.p.s. začala již v roce 2004. Energeia je orga-
nizací, která mj. usiluje o vytvoření nového mechanismu fungování neziskové organizace: prostřed-
ky, které získává, se z velké části snaží investovat do zbudování trvale obnovitelného zdroje financí
– malé vodní elektrárny na řece Labi ve Štětí.
Jedním z hlavních cílů této obecně prospěšné společnosti, výslovně uvedeným už v její zakládací
listině, je spolupráce s Nadačním fondem Klíček, zejména v oblasti výstavby a provozu dětského
hospice v Malejovicích. Energeia, o.p.s a Nadační fond a Sdružení Klíček jsou tedy ideově – a dnes již
i personálně – propojeny: jeden ze zakladatelů Nadačního fondu Klíček, Jiří Královec, je v současné
době předsedou správní rady společnosti Energeia.
Spolupráce na společných projektech s obecně prospěšnou společností Energeia pokračovala také
v roce 2007 a zahrnovala jak oblast hospicové práce, tak provoz rodičovské ubytovny v pražské
motolské nemocnici.
V červenci 2007 Energeia pořídila a dala společným projektům k dispozici osmimístný vůz Peugeot
Expert v prodloužené verzi (což umožňuje mj. zcela bezproblémové převážení invalidních vozíků či
polohovacích postelí) a je – coby zamýšlený investor – i držitelem stavebního povolení na novostav-
bu ošetřovatelské jednotky našeho dětského hospice; stavební povolení nabyla právní moci na
podzim 2007.
Partnerství s touto obecně prospěšnou společností pro nás tedy bylo a je zcela zásadní a výrazně
rozšiřuje záběr i dopad, který naše společná práce má.
Na konkrétní podobě a bezprostředních vyhlídkách vzájemné spolupráce se však od jara 2007 pode-
pisuje velmi komplikovaná situace, kterou Energeia nezaviněně prožívá po odchodu jednoho ze
svých klíčových sponzorů (situace je podrobně popsána ve výroční zprávě Energeia, o.p.s., dostupné
mj. v elektronické podobě na stránkách www.energeia.cz).

Z nadační práce v roce 2007:

Svépomocná rodičovská ubytovna ve FN Motol
Naše svépomocná ubytovna pro rodiče vznikla v roce 1993 jako odpověď na neutěšenou situaci
mimopražských rodičů, kteří chtěli doprovázet své děti, hospitalizované v motolské nemocnici. Za
"rodičovskou" stranu se hlavní iniciativy se chopila skupina maminek, jejichž děti se tehdy léčily na
klinice dětské onkologie, velkou pomocí byla i aktivní podpora herečky Elišky Balzerové, která se
v počátečních fázích účastnila jednání s tehdejším vedením nemocnice.
Ubytovna vznikla v nevyužívaných prostorách ("klubovny", sušárna...) ubytovny sester, v místnos-
tech, které – na jiných poschodích – využívala k ubytovávání rodičů sama nemocnice.
Prázdné místnosti, které nám ředitelství FNM na podzim roku 1993 přenechalo k užívání, jsme
opatřili veškerým potřebným nábytkem a vybavením – a ubytovnu v nich, bez výraznějších změn,
porovozujeme dodnes.
Ve spolupráci s ubytovanými rodiči sami uklízíme, pereme ložní prádlo, vedeme ubytovenskou admi-
nistrativu. Ve srovnání s prvními měsíci a roky "života" naší ubytovny je samozřejmě leccos snazší:
máme kvalitní nábytek, deky, polštáře i lůžkoviny, podařilo se pořídit moderní automatickou
pračku se sušičkou i nový sporák, ve službě se nestřídají pouze dobrovolníci, ale několik let už také
placení zaměstnanci našeho nadačního fondu a jeho partnerských organizací: obecně prospěšné
společnosti Energeia a občanského sdružení Sdružení Klíček.
Naší hlavní snahou je poskytovat ubytovaným rodičům víc, než "jen" střechu nad hlavou: i díky tomu,
že ubytovna byla v první řadě rodičovskou aktivitou, vychází naše snažení přímo z potřeb a podně-
tů samotných rodičů.



Sloužíme především těm mimopražským rodičům (a dalším blízkým osobám hospitalizovaných
dětí), kterým neposkytne ubytování motolská nemocnice a pro něž je jiná forma noclehu finančně
nedostupná. Rodičům se přitom snažíme poskytovat víc, než jen nocleh – i ve velmi skromných pod-
mínkách nabízíme alespoň základní nezbytné zázemí: rodiče si musejí mít kde uvařit, vyprat a vy-
žehlit, potřebují i příležitost a prostor k regeneraci tělesných a duševních sil, a je rovněž třeba, aby
věděli, že stále mají k dispozici někoho, kdo jim ochotně nabídne pomocnou ruku v nejrůznějších
praktických záležitostech (ať už je to doprovod po městě, zařízení nákupu, odeslání dopisu,
zprostředkování nejrůznějších podpůrných služeb nebo třeba návštěvy koncertu či divadla…).
Podmínky, za nichž naše ubytovna funguje, jsou ale mimořádně skromné – od počátku jsme ubyto-
vnu v této podobě považovali za provizorium a doufali jsme, že se nám brzy podaří vytvořit samo-
statné středisko pro rodiče: projekt takového centra zatím bez výsledku předkládáme střídajícím se
ředitelům a jejich náměstkům od roku 1995. Naše poslední korespondenční aktivita – dopis provoz-
nímu náměstkovi FNM – zůstala až do konce roku 2007 bez odezvy.

Podpora rodičů hospitalizovaných dětí
Kromě svépomocné ubytovny pro rodiče podporuje náš nadační fond, ve spolupráci se Sdružením
Klíček a obecně prospěšnou společností Energeia, společné pobývání rodičů s jejich hospitalizova-
nými dětmi, a vůbec partnerské postavení rodičů v rámci zdravotnického systému. Snažíme se rov-
něž posílit aktivní rodičovskou roli v celém procesu hospitalizace.
K tomu slouží i telefonické a e-mailové poradenství – prostřednictvím telefonu a internetu se na nás
mohou obracet rodiče, kteří se v souvislosti s hospitalizací svého dítěte dostanou do nějakých
nesnází.
V roce 2007 jsme také rozšířili informační servis na webových stránkách www.detivnemocnici.cz, kde
je od podzimu 2007 k dispozici nově aktualizovaná (byť zatím pouze testovací) on-line verze
Průvodce po dětských nemocnicích.

Kampaň „Nezůstat sám“
Časově neohraničená osvětová a informační kampaň „Nezůstat sám“ začala symbolicky dne 1: červ-
na 2008 – tento den se nejen slaví jako mezinárodní den dětí, ale v českém kalendáři má navíc svá-
tek Laura.
Laura se jmenovalo dvouleté děvčátko, které v roce 1952 strávilo osm dní v jedné londýnské nemoc-
nici bez doprovodu svých rodičů. Její pobyt v nemocnici neprovázelo nic na tehdejší poměry neob-
vyklého, ale přesto se její krátká hospitalizace významným mezníkem pro britskou i evropskou pedi-
atrii. Po domluvě s rodiči a zdravotníky totiž Lauru v nemocnici natočil známý psychoterapeut,
James Robertson, kterého znepokojovala bolestivá a tehdy běžná praxe oddělování dětí od rodičů.
Tak vznikl legendární film „Dvouletá jde do nemocnice“, jehož vznik odstartoval dalekosáhlé hnutí
za humanizaci dětských nemocnic. Zahájení kampaně bylo zároveň z naší strany poctou (dnes již
zesnulému) Jamesi Robertsonovi, jeho ženě Joyce a celému obdivuhodnému dílu, které ve 2. polovi-
ně dvacátého století vykonali.
Maskotem a symbolem naší kampaně je medvěd (jakožto tvor, který nikdy neopouští svá mláďata)
s ovázanou levou packou (aby bylo znát, že přišel do kontaktu se zdravotnickou péčí) – vyskytuje se
ve dvou podobách: jednak jako plyšový medvídek, třímající informační letáčky (desítky takových
medvídků putovaly do mateřských center, lékáren, pediatrických ordinací a dalších relevantních míst
po celé republice), jednak jako hrůzu nahánějící „živý“ medvěd: za tuto inkarnaci vděčíme jednomu
z našich statných kolegů a Národnímu divadlu v Praze („náš“ živý medvěd se shodou okolností zjevu-
je jen když není na repertoáru klasická inscenace Prodané nevěsty).



Název „Nezůstat sám“ vychází ze čtyř „ideových předpokladů“, jejichž naplnění je vlastně cílem
celé kampaně:
· Děti by v nemocnicích neměly zůstávat samy, bez doprovodu svých rodičů.
· Rodiče, kteří doprovázejí v nemocnicích své děti, by neměli zůstávat sami se svými novými starostmi,

obavami a otázkami.
· Pečující odborníci, kteří se o děti v nemocnicích starají, by neměli zůstávat sami na všechny starosti,

které jim jejich práce přináší.
· Děti, rodiče i pečující odborníci potřebují možnost otevřeně spolu hovořit o svých starostech.
Počátkem září živý medvěd osobně obešel všechna čtyři – pro naši iniciativu relevantní – minister-
stva: ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství a setkal
se také s ministryní pro lidská práva, MUDr. Džamilou Stehlíkovou.
Paní ministryni jsme předali text svého podnětu ke změnám, jejichž uskutečnění považujeme pro
zlepšení péče o hospitalizované děti za důležité; státní správa přitom může při jejich prosazování
výrazně pomoci. Paní ministryně Stehlíková uspořádala při této příležitosti tiskovou konferenci na
Úřadu vlády a k našemu podnětu se postavila velice vstřícně a činorodě; jsme domluveni na další
systémové spolupráci.
V pondělí 3. září jsme se svou iniciativou v Brně seznámili i veřejného ochránce práv, pana
JUDr. Otakara Motejla.
Velmi důležitou součástí naší kampaně je také další publikační počin – vydání dvou informačních
materiálů, zaměřených tentokrát ani na rodiče, ani na odborníky, ale na děti. Jedná se o dva komiksy,
které mají dětem mj. pomoci s přípravou na plánovanou hospitalizaci a s komunikací o pobytu
v nemocnici. Při přípravě obou komiksů nám velmi pomohla Nemocnice v Kutné Hoře, zejména pri-
mář dětského oddělení MUDr. Robert Kestřánek.
Součástí kampaně bylo také spuštění obnovených webových stránek www.detivnemocnici.cz s infor-
macemi o všech dětských a některých novorozeneckých odděleních ČR a řada přednášek, novino-
vých článků i polemik. Kampaň se dočkala i televizního ohlasu: těsně před jejím spuštěním byli man-
želé Královcovi hosty pořadu „Sama doma“ na prvním programu České televize; součástí pořadu byl
i e-mailový chat. Pomyslnou mediální štafetu pak v září převzala televize Nova, která o kampani refe-
rovala v talk-show „Snídaně s Novou“ – kromě manželů Královcových se pořadu tentokrát zúčastnil
i živý medvěd.

Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici
Zástupci Nadačního fondu Klíček, Jiří a Markéta Královcovi, se ve dnech 13. – 15. dubna ve Vídni
zúčastnili konference Evropské asociace pro děti v nemocnici (European Association for Children in
Hospital – EACH). Koncem roku 2006 náš nadační fond požádal o členství v této asociaci, která
zastřešuje práci národních organizací působících zejména na poli humanizace dětských nemocnic
a prosazování práv hospitalizovaných dětí. Poté, co se výbor EACH seznámil s naší prací, jednomysl-
ně rozhodl o přijetí Nadačního fondu Klíček za přidruženého člena Asociace. Podle stanov EACH je
minimálně rok trvající přidružené členství nutným předstupněm členství plného – o tom se bude
rozhodovat na podzim roku 2008 v Helsinkách.



Dětský hospic v Malejovicích
Náš dětský hospic (*) je koncipován jako komplex dvou do jisté míry samostatných budov: první
budovou je respitní dům, jenž bude do určité míry vždy otevřen i veřejnosti, lidem zvenčí, a kromě
respitních (odlehčovacích) pobytů pro rodiny vážně nemocných dětí nabízí zázemí také pro osvěto-
vé a vzdělávací akce; druhým objektem bude tzv. ošetřovatelská jednotka, která nám umožní starat
se i o rodiny, které vyžadují intenzívnější a specializovanější ošetřovatelskou péči.
První část dětského hospice, respitní dům, funguje od roku 2004, kdy byl zkolaudován, a jeho péče
zatím opakovaně využívá cca 40 rodin.
Novostavba ošetřovatelské jednotky je zatím ve stádiu dokončené projektové dokumentace, pravo-
mocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Spoluinvestorem projektu
je naše partnerská nezisková organizace, Energeia, o.p.s., která zaplatila vypracování kompletní
projektové dokumentace; autorem projektu je ing. arch. Vít Polák.

(*)
Dětský hospic slouží dětem, u nichž byla diagnostikována život ohrožující či život omezující choroba,
někdy též dětem v poúrazových stavech – a jejich rodinám. Těžištěm jeho práce však na rozdíl od hospi-
ců pro dospělé není terminální péče, ale péče respitní (odlehčovací).
Doba mezi stanovením diagnózy a případnou smrtí dítěte bývá různě dlouhá, u některých onemocnění
(např. cystická fibróza) může jít o řadu let, i několik desetiletí – a děti a jejich blízcí přijíždějí spíše na
krátkodobé opakované zotavovací pobyty; hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné
a povzbuzující zázemí. Rodina má možnost zotavit a posílit se, odpočinout si od každodenního nároč-
ného ošetřování, podělit se o své starosti – a pak se všichni znovu vracejí domů.
Dětský hospic je samozřejmě schopen a připraven postarat se i o nemocné dítě v terminálním stádiu, ale
tento druh péče není ve srovnání s objemem poskytované respitní péče dominantní. Posláním dětského
hospice – a v tom se od hospice pro dospělé neliší – je celkové zlepšování kvality života nemocného člo-
věka a jeho blízkých, včetně péče o duši a ducha. Důležitou součástí práce je podpora pozůstalých rodin-
ných příslušníků.
Dětské hospice (a dnešní hospice vůbec) jsou do značné míry kulturně podmíněným fenoménem – mají
své místo v civilizaci západního typu, kde v průběhu posledních dvou set let došlo k dramatickému roz-
padu širší rodiny jakožto podpůrné sociální struktury. Právě tuto strukturu do určité míry suplují.

Rozšíření ošetřovatelského vybavení
V měsíci dubnu jsme rozšířili vybavení respitního hospicového domu v Malejovicích o dvě poloho-
vací lůžka Arminia, v souhrnné ceně bezmála 60.000,- Kč. Díky tomuto – již dlouho plánovanému –
nákupu můžeme nyní rodinám, které k nám přijíždějí, nabídnout mnohem větší pohodlí. Jako nej-
výraznější výhoda se jeví snadné výškové nastavení celé postele, které velice usnadňuje obsluhu
ležícího dítěte přímo na lůžku. Součástí polohovací postele jsou antidekubitní matrace, takže mini-
málně jednu samostatnou vzduchovou antidekubitní podložku, jaké byly v našem domě dosud
zapotřebí k podkládání na běžném lůžku, nyní můžeme uvolnit k zapůjčování do rodin, jež o své
dítě pečují doma. Kromě antidekubitních podložek zatím zapůjčujeme např. podložní nafukovací
"vanu" k mytí nemocného přímo na lůžku.
Na zakoupení dalšího ošetřovatelského vybavení jsme v prosinci 2007 obdrželi částku 100.000,- Kč
z prostředků Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského: vzhledem k dlouhým dodacím lhů-
tám byly ovšem polohovací postele a další pomůcky fyzicky pořízeny až počátkem roku 2008.



Práce v exteriéru
V roce 2007 se – těsně před zahájením letního tábora – podařilo dokončit opravu staré stodůlky za
domem, v níž vznikla jednak velmi útulná letní kuchyně s pravými kuchyňskými kamny na dřevo,
jednak dílna s truhlářským ponkem. Kuchyně je krásně vybavena, teče v ní studená i teplá voda,
lze se v ní příjemně schovávat před deštěm a kamna se sporákem přímo vybízejí k vaření
povidel a marmelád.
Současně s ukončením stavebních úprav jsme za domem získali nový venkovní společenský prostor,
který jsme vybavili dřevěnými lavicemi a stoly se slunečníky. Za slunečného počasí má dvorek téměř
středomořský ráz a je jak hosty, tak stálými obyvateli domu mimořádně oblíben.

V domku č.p. 3, což je samostatný objekt na návsi, který by měl v budoucnu sloužit pro ubytování
hospicového personálu, pokračovaly v návaznosti na opravu padajícího štítu další sanační práce,
zaměřené zejména na provlhlé obvodové zdivo. Naším cílem je celý dům zcela zrekonstruovat
a zobytnit – v roce 2008 bychom rádi vyměnili a následně zateplili krov a vytvořili v domě šest samo-
statných obytných jednotek s příslušenstvím.

Návštěva kardinála Miloslava Vlka
V neděli 18. března, při cestě ze své návštěvy uhlířskojanovické farnosti, přijal naše pozvání k zastáv-
ce v našem hospicovém domě pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk.
Kromě toho, že jsme jej seznámili s prací našeho nadačního fondu, využili jsme osobního kontaktu
s ním také k tomu, abychom znovu otevřeli téma zamýšleného prodeje staré fary v Uhlířských
Janovicích – ve snaze uchovat faru jako veřejný prostor jsme se v uplynulých dvou letech pokoušeli
faru získat. Toto téma se ukázalo jako velmi citlivé a vztahy ochlazující – podrobnějí informace nalez-
nete na našich webových stránkách na adrese www.klicek.org/fara/index.html.

Den otevřených dveří
První zářijovou sobotu proběhl v Malejovicích jako tradičně náš Den otevřených dveří. Tentokrát
jsme jej ve srovnání s předešlými lety pojali civilněji, bez organizovaného společenského programu.
Rozhodli jsme se, dát sebe, kdo v Malejovicích pracujeme, i celý dům, přilehlé prostory a zahradu,
k dispozici přijíždějícím návštěvníkům, a to od brzkého dopoledne do pozdního odpoledne.
Za den se zde vystřídala zhruba stovka hostů – jak těch pravidelných, kteří přijíždějí každoročně, tak
těch, kteří do Malejovic zavítali poprvé.
K těm druhým patřila i ministryně pro lidská práva, paní Džamila Stehlíková, která zároveň přislíbi-
la svou podporu naší kampani na podporu společného pobývání dětí a rodičů v nemocnici "Nezůstat
sám". Svému slibu – jak ostatně vyplývá i z informací, které kampani věnujeme v této výroční zprá-
vě – čestně dostála.

Dvorek před letní kuchyní v době letního tábora.



Mediální šum
V říjnu a listopadu 2007 byla v českých médiích opakovaně probírána finanční situace občanského
sdružení, které založila bývalá manželka našeho bývalého ministerského předsedy, paní Zuzana
Paroubková. Ve výčtu poskytnutých darů figuruje též částka 1,6 miliónu Kč určená “na výstavbu
dětského hospice”.
Protože nás někteří čtenáři novin kontaktovali v domnění, že příjemcem částky byl náš nadační fond
nebo některá z dalších organizací, které se na budování našeho dětského hospice podílejí (Sdružení
Klíček, Energeia, o.p.s.), rádi bychom tímto zdůraznili, že finanční dar paní Paroubkové nebyl poskytnut
na podporu našeho projektu.
Paní Paroubková patrně podpořila občanské sdružení “Hospic v dobré víře”, které se v letošním roce
poněkud nečekaně rozhodlo změnit svůj projekt, od roku 2002 deklarovaný jako hospic pro dospě-
lé, na hospic pro děti.

Letní tábor 2007
Ve dnech 14. – 28. července se na táborové louce v Malejovicích odehrál náš už šestnáctý letní tábor,
určený zejména dětem po náročné nemocniční léčbě a jejich blízkým.
Kromě tradičního programu (velmi volně inspirovaného motivem plavby, moře a životního putování)
děti i dospělí nacvičili a v Uhlířských Janovicích veřejně sehráli a zpěvem doplnili divadelní hru
Nákup, kterou pro nás na místě sepsal náš nový kolega, Roman Zelenák z Brna.
Táborem během dvou letních týdnů prošlo více než sedmdesát dětských i dospělých účastníků.
S financováním tábora nám v roce 2007 darem 50.000,- Kč pomohla společnost Atel.

Ozdravný pobyt v Chorvatsku
V září 2007 jsme s přibližně dvacetičlennou skupinou dětí a rodičů využili štědré nabídky manželů
Kučírkových z firmy Natural Jihlava a strávili zcela zdarma týden v jejich nádherném nově otevře-
ném penzionu v městečku Bribir poblíž přímořského letoviska Novi Vinodolski. Bylo to zatím
poprvé, kdy jsme mohli našim klientům i pomocníkům nabídnout pobyt v zahraničí a Naturalu
Jihlava patří náš velký dík za to, že nás svou přízní a podporou (která měla doposud podobu spon-
zorských nebo slevněných dodávek zdravých potravin na naše letní tábory) provázejí už řadu let!

Příprava herních specialistů
V říjnu 2007 jsme zahájili v pořadí již třetí běh třísemestrálního certifikovaného programu
„Specialista pro hru a komunikaci v institucionální a domácí péči“, který společně organizujeme ve
spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Vyšší zdravotnickou školou
v Plzni, za asistence Sdružení Klíček a Společnosti pro herní práci s dětmi v nemocnici.
Cílem programu je připravit herní specialisty, kteří budou schopni pracovat zejména v dětských
nemocnicích, ale zároveň budou mít dostatečné povědomí o dalších institucích, v nichž za určitých
okolností mohou nabyté vědomosti a dovednosti uplatnit (dětské domovy, ústavy sociální péče,
uprchlické tábory, nápravně-výchovné ústavy atp.).
Program je důsledně vystavěn na principech péče zaměřené na celou rodinu (family-centred care),
a zároveň vychází ze specifik současné situace českého zdravotnictví, které s rodinou dětských paci-
entů ani s multidisciplinární týmovou spoluprací (o niž se práce herních specialistů v zahraničí
opírá) v praxi příliš často nepočítá.
Díky propojenosti s Fakultou humanitních studií mohou absolventi programu pokračovat v bakalář-
ském studiu humanitní vzdělanosti na FHS UK a využít tak kredity, které získali při studiu herní
práce.
Předmět herní práce se zároveň poprvé v historii stal součástí nabídky volitelných předmětů i pro
magisterské studenty FHS UK; čtyři z nich jej absolvovali dokonce jako součást státních závěrečných
zkoušek..



Informační zpravodaj Svižník
Informační zpravodaj Svižník, určený našim příznivcům a podporovatelům, vyšel v roce 2007
dvakrát – na sklonku letních prázdnin a koncem kalendářního roku. Svižník má standardně podobu
čtyřstránkového dopisu a jeho čtenářskou obec tvoří více než čtyři a půl tisíce lidí. Díky novému
digitálnímu kopírovacímu stroji, který jsme v roce 2007 mohli pořídit z daru jednoho z moravských
sponzorů, jsme se při vydávání zpravodaje stali zcela soběstační.
Ukončení veřejné sbírky
Veřejná sbírka na budování a provoz dětského hospice, zahájená k 1. listopadu 2004 a povolená
Magistrátem hlavního města Prahy rozhodnutím č.j. MHMP/150012/2004 ze dne 21. října 2004, byla
s říjnem 2007 ukončena, neboť zákon o veřejných sbírkách v současnosti delší než tříletou sbírku
neumožňuje. V souvislosti s ukončením sbírky jsme pozastavili přijímání příspěvků na účet
4443720267/0100,který byl vyhrazen právě pro sbírkové účely.
Celkový výtěžek sbírky činil 335.974,10 Kč (316.993,10 Kč vybráno přímo v korunách + částka
18.981,- Kč jako ekvivalent příspěvků shromážděných v cizích měnách) a byl kompletně využit v sou-
ladu s účelem sbírky.

Otevření moravské pobočky
V sobotu 17. listopadu – symbolicky v den výročí revolučních změn – jsme v Ostravě otevřeli morav-
skou pobočku Nadačního fondu a Sdružení Klíček. V uplynulých letech jsme byli v kontaktu s řadou
rodin právě z Moravy, moravští hosté dlouhodobě představují bezmála polovinu „klientely“ naší
motolské rodičovské ubytovny. Rádi bychom i na Moravě zahájili návštěvní službu do rodin a půjčo-
vání ošetřovatelských pomůcek a navázali kontakt s dětskými odděleními místních nemocnic.
Založení pobočky umožnila štědrá podpora našich sponzorů z Uherského Hradiště. Díky pochopení
sdružení Telepace naše moravská kancelář sídlí v budově Telepace na Kostelním náměstí 2.
Moravská pobočka v současnosti zaměstnává tři pracovníky, dva na celý a jednoho na poloviční
úvazek.

Zakoupení historického autobusu
Po dlouhém váhání a mnoha úvahách jsme v listopadu pro propagační účely zakoupili historický lin-
kový autobus RTO 706 z roku 1965.
Prostředky na nákup autobusu jsme se rozhodli získat "mimo rozpočet" – symbolickým rozprodá-
váním jednotlivých sedadel.
Autobus stál 240.000,- Kč (prodat by jej bylo možné obratem, navíc za částku výrazně vyšší) a bude
ústředním předmětem naší plánované kampaně "Se starým autobusem proti starým pořádkům".

Film "Životy dětí"
Známý český dokumentarista, režisér Tomáš Škrdlant, dokončil koncem roku 2007 dokumentární
film o práci našeho nadačního fondu.
Film trvá 30 minut, nese název „Životy dětí“ a vznikl v produkci naší partnerské organizace Energeia.



Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, jimž vděčíme za to, že můžeme dělat práci, kterou
děláme. Zvláštní poděkování patří následujícím jednotlivcům i společnostem, jejichž příspěvek pře-
sáhl hranici 10.000,- Kč a které zde v souladu s nadačním zákonem jmenovitě uvádíme:

Atel 50.000,-
Avon Automotive 10.000,-
Marie Bábková 10.000,-
Eliška Balzerová 10.000,-
Jan Bečvařík 11.200,-
Beneficium Euro Ltd. 50.000,-
Helena Černá 50.000,-
Jiří Černý 50.000,-
Jaroslav Dvořák 25.000,-
Diakonie ČCE střed 23.305,-
Miroslav Emmer 40.000,-
Eurokim 20.000,-
FS Československé církve evangelické 10.000,-
Gordic, s.r.o 15.000,-
Miroslav Grodl 10.000,-
Miroslav Hájek 10.000,-
Dana Hrnčířová 15.000,-
Petr Jaburek 15.000,-
Vladimír Javorský 27.000,-
JK Services, s.r.o. 10.000,-
J.T.O. System 10.000,-
Bohumila Kaňová 20.000,-
Ondřej Klazar 25.000,-
Jana Klimešová 10.000,-
KODYS, s.r.o. 400.000,-
KSK Consulting, a.s 100.000,-
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,-
Lékárna Salvia 10.000,-
JUDr. Jan Mach 20.000,-
JUDr. Alexandr Mareš 20.000,-
Mezinárodní Asociace žen v Praze (IWAP) 67.000,-
MKS Dobřany 18.995,-
Nadace Dobré dílo sv. Karla Boromejského 100.000,-
NO+Bl kancelářský nábytek 25.000,- (z toho 10.000,- RTO)
Radek Nohál 10.000,- (RTO)
Izabella Papp 37.176,-
Dárce si nepřeje být jmenován 400.000,-
RAURICA DENT zubní keramika 10.000,-
Manželé Rausovi 36.000,-
REC, s.r.o. 30.000,-
pí Rumlová 10.000,-
Vladimír Sassman 10.000,-
Philip Charles Selbie 18.000,-
Sittek, s.r.o. 20.000,-
Bart Spierenburg 54.130,51,- ( z toho RTO 44.768,-)
Středovy pekárny 21.224,-
Petr Suchopárek 10.000,-
Zdeněk Svěrák 10.000,-
Dárce si nepřeje být jmenován 457.523,-
Radek Vala 451.000,-
VALOSUN, a.s. 21.000,-
Vesna Liberec 10.000,-
Miroslav Vlasák 10.000,-
Karel Walter 12.000,-
Monika Žáková 10.000,-

Součástí tohoto seznamu nejsou příjmy, byť přesahující částku 10.000,- , které byly shromážděny
v rámci veřejné sbírky.

Poděkování dárcům za rok 2007



Naše poděkování samozřejmě patří i všem dalším dárcům a pomocníkům, mezi něž patří zejména:
Lenka Augustinová,Vladimír Altman, Jiří Bainhofner, Eduard Beránek, Petr Beránek, Barbora
Běloušková, Pavel Bezděk, Ctirad Borský, Jana Boudová, Richard Braun, Jaromír Bohatý, Lenka
Brožková, MUDr. Vladimír Brunclík, Jiří Brynda, Josef Březina, Hana Bulíčková, Jaromír Burget,
Vladimíra Burgetová, Ing. Zdeňek Buřival, Klára Cabalková, Petra Carbolová, Emil Cendelín, Roman
Čecháček, PHDr. Ing. Karel Čížek, Dominik Čejka, PHDr. Jan Čermák, Věra Dittrichová, Občanské sdru-
žení Dobrá nálada, Ing. Tomáš Dostál, Terezie Dvořáčková, Jan Fér, MUDr. Marie Filipová, Miroslav
Hájek, Helena Havířová, Nataša Herynková, Antonín Holík, Denisa Horká, Ing. Jindra Hyková, Michal
Chytka, Ing. Zdeňek Jakubínský, Ing. Vlastimil Janouch, Eva Jandová, Jihlavská právní společnost, s.r.o.,
Lenka Jilečková, Lumír Kadaník, Dagmar Kadlecová, Václav Kanta, Jiří Kareš, Ing. Silvie Karolová,
Klíček Chrudim, Petr Koblic, Radovan Kohút, Renata Kohútová, Kryštof Komanec, Jana Konvičná,
Josef Královec, Marie Kramolišová, Jiří Kratochvíl, Ivan Křivánek, PhDr. Lenka Kusáková, Petr Květoň,
Marie Kvochová, Pavel Lazecký, Eva Lejčková, Josef Lomič, Vladimíra Lomičová, Ing. Marek Mackovík,
Dagmar Malénková, Ing. Stanislav Matějka, MUDr. Marie Mentlová, Michal Mezera, Prof. PhDr.
Dobrava Moldanová, CSc., Helena Mrskočová, MŠ Dobřany, MŠ Velké Chvojno, Dana Mužíková, Ctirad
Navrátil, Ing. Daniel Nedoma, Jiří Nötzl, Eva Nováková, Ing. Jana Novotná, Ing. Miroslav Novotný,
Zdeňek Nunvář, Zuzana Ondruchová, Martin Pavlíček, Iveta Paulíková, Hana Petrášková, Františka
Petrová, Mgr. Dobroslava Pezlarová, Vlastimil Polák, Robin Karel Popper, Ing. Vladimír Regner,
Jaromír Reinhart, Elvíra Rendulová, Michael Rychnovský, Martin Řeháček, Sbor bratrské jednoty bap-
tistů, Advokátní společnosti Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s. , Karla Sedláková, JUDr. Marie Sárová,
Tomáš Seifert, Tomáš Seifert, Irena Šilhanová, MUDr. Jiří Skácel, Jan Smetana, František Spálenka,
Iveta Sporková, Věra Straková, Ing. Jiří Stuchlý, Petr Suchopárek, Helena Svobodová, Milena
Svobodová, Super discount computer, Jan Šísl, Danuše Škopková, Ladislav Šmikmátor, Jaroslav Štekl,
Ivana Štěpánková, Bořivoj Šourek, Tomáš Tayerle, Petr Tichý, Jiří Tolar, Martin Tomášek, Ing. Karel
Tomeš, Hedvika Tomšová, Ing. Petr Torma, Vlasta Truplová, Svatava Vantuchová, Věra Vašková, Tomáš
Velík, MVDr. Josef Vencl, Petr Volejník, Josef Vrážel, Petr Vymazal, Ing. Petr Wurm, Ing. Pavel Wágner,
Ing. Stanislav Wilczek, Antonín Zabloudil, Stanislav Zindulka, Dana Zvolánková.
Velmi se omlouváme 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.






