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Naše vize 

Klub K2 usiluje o  zlepšení postavení rodičů s  malými dětmi v  soukromém 
i veřejném životě.

Poslání

Poskytovat komplexní podporu a služby rodičům s dětmi od 0 do 6 let a pro-
vádět osvětu rovných příležitostí žen a mužů. Nabízet preventivní a aktivi-
zační služby podporující slaďování rodiny a práce nejen jednotlivcům, ale 
i zaměstnavatelům a organizacím.

Cíle

Prevence sociálního vyloučení žen/rodičů s malými dětmi a uspokojivé sla-
dění rodinného a  pracovního života rodičů/žen s  malými dětmi. Zdravý 
a harmonický rozvoj rodiny, posilování rodičovských kompetencí, včasná 
řešení partnerských a rodinných krizí. 

Klub K2 v datech 

2005  založení obecně prospěšné společnosti Klub K2
2005  otevření klubu rodičů a dětí v MŠ Hřibská, Praha 10
2006 získání ocenění Společnost přátelská rodině
2008  vstup do České ženské lobby
2009 přestěhování klubu rodičů a dětí do Ostružinové 9, Praha 10
2009 udělení statusu „uznané organizace v  rodinných aktivitách“ MPSV
2010 otevření Školky K2 s lesním programem
2010 vstup do Asociace lesních mateřských škol
2010 získání akreditace ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách – 

péče o děti 0–6 let v denním režimu
2011 spoluzakladatel Unie center pro rodinu a komunitu: www.uniecenter.cz

Realizované projekty

Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské 
a rodičovské dovolené
Podpořeno Evropským sociálním fondem v letech 2006–2008.
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Klub a kavárna pro rodiče s dětmi
Podpořeno MPSV pro rok 2007, 2008, 2009, 2010.
Podpořeno MHMP v roce 2008 a 2009 a MČ Praha 10 pro roky 2007 až 2010.

Já a moje rodina
Podpořeno MPSV v letech 2008 a 2009.

Kam s dětmi v Praze 10 – zpravodaj Klubko
Podpořeno MČ Praha 10 pro rok 2010 a 2011.

Alternativní formy péče o děti do 3 let
Podpořeno Evropským fondem OPPA 2010 – 2012.

Činnost

 Kurzy pro rodiče s dětmi 
 Kurzy pro rodiče
 Semináře a besedy pro rodiče s hlídáním dětí
 Komunitní akce pro rodinu
 Školka K2
 Dětský klub K2
 Asociace pečovatelek o děti
 Mobilní dětský koutek
 Poradenství – job klub
 Knihovna
 Klubko – komunitní zpravodaj 
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||| KURZY PRO RODIČE S DĚTMI 

PRO MIMINKA: 0 – 18 MĚSÍCŮ 

Miminka I – ležím 

Klub pro maminky s miminky od 1 do cca 7 měsíců. Rodiče se naučí spoustu 
říkanek, škádlivek a pohybových her. Vyzkouší si aktivity, které mohou s dět-
mi dělat doma. Ty se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně 
se pracuje na zpevnění svalstva a podpoře lezení či sedu. Kurz posiluje pou-
to mezi rodičem a dítětem. 

Miminka II – lezu

Cvičení rodičů s dětmi pro rozvoj psychiky i motoriky dítěte. Cílem cvičení 
je vytváření prostoru pro zdravý emocionální, fyzický, psychický i psychoso-
ciální vývoj dítěte a pozitivně působí na vztahy mezi rodiči a dětmi. Aktivity se 
zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se dopracují až k prv-
ním krůčkům. Maminky mají možnost sdílení své nové životní role s dalšími 
rodiči, posilují svoje sebevědomí a rodičovské kompetence.

Miminka III – chodím

Kurz pro rodiče s dětmi, které začínají s prvními samostatnými krůčky. Pro-
střednictvím hudby, říkanek, rytmických a pohybových cvičení se děti se-
znamují se svým tělem, rozvíjejí hudební a smyslové cítění, učí se socializa-
ci v kolektivu a komunikačním dovednostem. Rodiče posilují své rodičovské 
kompetence.

Cvičení na míčích 

Kurz zdravého psychomotorického vývoje, předcházení ortopedickým va-
dám a odstraňování špatných motorických návyků. Rady, na co si dávat po-
zor a co sledovat. Součástí kurzu je individuální poradna. Vhodné pro děti od 
2 do cca 15 měsíců. Relaxační i posilovací cvičení pro maminky. 

Baby signs – rozvoj komunikačních dovedností

Znaková řeč pomůže nemluvňatům sdělit okolí, co potřebují, co cítí a co je 
fascinuje, dlouho předtím, než dokážou mluvit. Navíc znakování dodá dětem 
dobrý pocit ze sebe samých. Ukáže jim, že přestože jsou malé, rozhodně ne-
jsou bezbranné. Naučí se jednat s ostatními se sebevědomím a uvěří, že lidé 
mají zájem je poslouchat. Poznají, že komunikace je základem pro vytvoře-
ní pout lásky a respektu. A hlavně zjistí, že znakování je mnohem efektivnější 
a zábavnější způsob komunikace než pláč.
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PRO DĚTI VE VĚKU 1,5–4 ROKY

Šikovné ručičky 

Rukodělná a výtvarná dílnička pro maminky a děti od 1,5 roku do 4 let. Děti 
vyzkouší svoji motoriku – co už umí naše prsty a ruce? Trhat, žmoulat, bar-
vit, mačkat, čmárat, tvarovat, tisknout… Rozvoj dětské motoriky, posilová-
ní soustředění na jednu činnost. Návod a inspirace pro rodiče, jak trávit čas 
s dítětem. 

Hrátky s bubnem 

Hry na zvířátka, písničky, tanečky a říkanky s africkým bubnem pro děti od 
1,5 roku do 4 let. Rozvoj dovedností, socializace, upevnění pouta mezi rodi-
čem a dítětem. 

Hudebně-pohybové hrátky 

Jedná se o  hudebně-pohybovou výchovu dětí, která v  sobě spojuje hudbu, 
slovo a pohyb. Cílem je rozvíjet hudební a pohybové schopnosti dětí, muzi-
kální cítění a vnímání základních vyjadřovacích prostředků hudby (tempo, 
dynamika, rytmus). Nechybí ani cvičení na uvolnění trupu, paží, nohou, ná-
cvik správného držení těla, základních tanečních kroků a pohybů znázorňu-
jících určitou představu. 

Zpívánky pro nejmenší

Zpívání, rytmizovaná říkadla, tanečky, seznamování s hudbou a hudebními 
nástroji. Společně v  dětech rozvíjíme přirozený vztah k  hudbě, cit pro ryt-
mus, tempo, barvu a  sílu zvuku. Dáme jim možnost pozorovat, objevovat 
a aktivně se zapojit. 

PRO VŠECHNY

„Hřiště pod střechou“ 

Nízkoprahový klub pro rodiče na 
mateřské či rodičovské dovolené. 
Pomáhá odstranit sociální izolaci 
a posiluje prevenci sociálně pato-
logických jevů. V  roce 2010 bylo 
hřiště otevřeno 42x během odpo-
ledních hodin. Zajišťují ho dobro-
volnice Klubu K2. 
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||| KURZY PRO RODIČE

Pilates 

Pilates je cvičební systém, který rovnoměrně posiluje tělo a  zlepšuje jeho 
držení. Důraz je přitom kladen na  správné dýchání, koncentraci, kontrolu 
pohybů, přesnost a plynulost cviků. 

Angličtina

Kurz angličtiny pro dospělé – středně pokročilé. 

|||  SEMINÁŘE A BESEDY PRO RODIČE (s hlídáním dětí)

LEDEN 2010

Metabolic balance – úprava váhy zdravou a vyváženou stravou
čtvrtek 7. 1. 2010 od 16:00 hod.

HoSt Home-Start – Jak pomoci rodičům v nouzi
čtvrtek 14. 1. 2010 od 16:00 hod.

Kojení a příkrmy
úterý 19. 1. 2010 od 16:00 hod.

Jak usměrňovat dětskou agresivitu
čtvrtek 28. 1. 2010 od 16:00 hod. 

ÚNOR 2010

Kojenecké plavání
čtvrtek 4. 2. 2010 od 16:00 hod.

Sourozenecké vztahy a jejich úskalí
úterý 9. 2. 2010 od 16:00 hod.

Právní aspekty rodičovství
čtvrtek 11. 2. 2010 od 16:00 hod.

Jak vychovat děti a nepohřbít partnerský vztah rodičů; sex po porodu
úterý 16. 2. 2010 od 16:00 hod.

Jak mluvit s  dětmi, aby poslouchaly, a  jak poslouchat, aby s  námi děti 
mluvily – 1. část
úterý 23. 2. 2010 od 19:00 hod.



Výroční zpráva 20108

BŘEZEN 2010

Děti potřebují hranice
čtvrtek 18. 3. 2010 od 16:00 hod. 

Jak mluvit s  dětmi, aby poslouchaly, a  jak poslouchat, aby s  námi děti 
mluvily – 2. část
úterý 23. 3. 2010 od 19:00 hod.

DUBEN 2010

Baby signs – znakování s nejmenšími; rozvoj komunikace
středa 7. 4. 2010 od 13:00 hod.

Jak ulehčit dítěti vstup do mateřské školy
čtvrtek 8. 4. 2010 od 16:00 hod. 

Jak mluvit s  dětmi, aby poslouchaly, a  jak poslouchat, aby s  námi děti 
mluvily – 3. část
úterý 20. 4. 2010 od 19:00 hod.

Dětský vzdor
čtvrtek 22. 4. 2010 od 16:00 hod.

KVĚTEN 2010

Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí – Go kids!
čtvrtek 6. 5. 2010 od 16:00 hod.

Dětské strachy a úzkosti
úterý 11. 5. 2010 od 19:00 hod.

Jak si zachovat zdravý rozum na mateřské dovolené
čtvrtek 13. 5. 2010 od 16:00 hod.

Kurz pozitivní komunikace – 1. část: Emoce
úterý 18. 5. 2010 od 19:00 hod.

ČERVEN 2010

Kurz pozitivní komunikace – 2. část: Aby děti plnily naše požadavky
úterý 1. 6. 2010 od 19:00 hod.

Montessori pedagogika
úterý 8. 6. 2010 od 16:00 hod.

Kurz pozitivní komunikace – 3. část: Čím nahradit tresty
úterý 15. 6. 2010 od 19:00 hod.
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ZÁŘÍ 2010

Seberealizace na mateřské – dobrovolnický tým
středa 8. 9. 2010 od 9:30 do 11:30 hod.

Baby signs – znaková řeč pro nejmenší; rozvoj komunikace
čtvrtek 16. 9. 2010 od 14:00 do 16:00 hod.

ŘÍJEN 2010

Kurz pozitivní komunikace – 1. část: Jak reagovat na negativní emoce
úterý 5. 10. 2010 od 19:00 hod.

Specifi cké poruchy učení – seminář pro členky Asociace pečovatelek 
o děti
středa 6. 10. 2010 od 16:00 do 18:00 hod.

Kurz první pomoci a resuscitace
úterý 12. 10. 2010 od 19:00 hod.

LISTOPAD 2010

Jak usměrňovat dětskou agresivitu
čtvrtek 25. 11. 2010 od 16:00 hod.

Kurz pozitivní komunikace – 2. část: Aby děti plnily naše požadavky
úterý 2. 11. 2010 od 19:00 hod.

Kurz pozitivní komunikace – 3. část: Čím nahradit tresty
úterý 16. 11. 2010 od 19:00 hod.

PROSINEC 2010

Co dělají ptáčci v zimě?
pátek 10. 12. 2010 od 9:30 do 11:30 hod.

||| KOMUNITNÍ AKCE PRO RODINU

LEDEN – ÚNOR

Dětský karneval
úterý 23. 2. 2010 od 16:00 hod. 
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BŘEZEN

Básničky o zvířátkách – hudebně-dramatické pásmo pro děti
čtvrtek 4. 3. 2010 od 16:00 hod.

Prodejní módní přehlídka originálních módních oděvů a šperků
sobota 20. 3. 2010 od 10:00 hod.

DUBEN

Cukrové tintilimintili – divadélko pro děti
čtvrtek 15. 4. 2010 od 16:00 hod.

KVĚTEN

Oslava 5. narozenin Klubu K2 
a Dne matek – Míle pro mámu: 
zábavná i poučná soutěž
úterý 11. 5. 2010 od 15:00 hod.

ZÁŘÍ

Dětský pětiboj – slavnostní zahájení školního roku; den otevřených dveří

ŘÍJEN

Výlet k Vltavě na všech kolech; brusle, odrážedla, kočárky a koloběžky
pondělí 4. 10. 2010 

O Červené karkulce – divadélko pro děti
úterý 12. 10. 2010 od 16:30 hod.

LISTOPAD

Zvířátka a loupežníci – divadélko pro děti
úterý 9. 11. 2010 od 16:30 hod. 

Animační dílna
výroba animovaných fi lmů 
neděle 21. 11. 2010
od 9:00 do 14:00 hod.

Vánoční dílna – výroba adventních věnců 
pondělí 22. 11. 2010 od 16:00 a od 17:00 hod.
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PROSINEC

Mikulášská besídka
čtvrtek 2. 12. 2010 od 15:30 a od 17:00 hod.

Šašek a čert – divadélko pro děti
čtvrtek 9. 12. 2010 od 16:30 hod. 

|||  ŠKOLKA K2 

Školka K2 je mateřská škola s integrovaným 
lesním programem, umístěná na okraji hos-
tivařského lesoparku v  ulici K  Horkám 40. 
Děti pravidelně tráví jedno až dvě dopoled-
ne v týdnu za každého počasí v lese, kde pro-
bíhají všechny poznávací i kreativní aktivity, 
svačina i hygiena. Díky svému umístění v ro-
dinném domku se zahrádkou navozuje škol-
ka domácký a  rodinný charakter, což dětem 
usnadňuje krok od maminky.

Kvalifi kované učitelky komunikují s dětmi partnerským způsobem a respek-
tují je jako svébytné individuální bytosti s vlastními emocemi, myšlenkami 
a názory. Zároveň si děti pro společné soužití stanovují pravidla vzájemné-
ho chování, která dodržujeme. Učitelky jsou průvodci dětí v procesu objevo-
vání a prozkoumávání světa. Společně s rodiči tvoříme jeden tým, jemuž jde 
o dítě. Volitelná AJ probíhá v rámci dopoledne 3x týdně. Školka byla schvále-
na k provozu hygienickou stanicí.

||| DĚTSKÝ KLUB K2 aneb Zkusíme to bez maminek

Dopolední program pro děti v klubu 
v Ostružinové, který zahrnuje pohy-
bové hry, muzicírování, výtvarnou 
činnost a  vyprávění či dramatizaci 
pohádek, probíhá dvakrát týdně. 
Maximální počet dětí je dvanáct 
a péče o ně je zajištěna dvěma kvali-
fi kovanými lektorkami, jež mají zku-
šenosti s  vedením dětského kolek-
tivu. Díky svým nápadům a  smyslu 
pro humor jsou u  dětí velmi oblí-
bené a  bez potíží získávají jejich 
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důvěru i náklonnost. Klademe důraz na harmonický rozvoj a nenásilné začle-
nění do dětského kolektivu. Děti mají zajištěn individuální přístup, dbáme 
na pitný režim, nácvik a dodržování hygienických návyků.

|||  ASOCIACE PEČOVATELEK O DĚTI 

Sdružuje profesionální pečovatele a  pečovatelky, starající se o  děti v  rodi-
nách, v jeslích, ve školkách či ve fi rmách. Zajišťuje odborné zázemí pro jejich 
profesní růst, přednášky, workshopy, supervize, internetovou i osobní porad-
nu. Témata jsou vybírána podle zájmu a domluvy členů Asociace. 

Kvalifi kační kurz pro pracovníky v  sociálních službách se zaměřením 
na péči o děti je akreditovaný MPSV ČR č. 2010/652-PK ze dne 31. 8. 2010. 
Klub K2 je akreditovanou institucí pro vzdělávání pracovníků v  sociálních 
službách č. 2010/696-I ze dne 31. 8. 2010. Kurz obsahuje psychologický test, 
151 výukových hodin včetně 5denní praxe, videotrénink, psaní závěrečné prá-
ce a její obhajobu. Výuka probíhá každý čtvrtek mezi 8.45 –14.30 ve Školce 
K2, K Horkám 40, Praha 10. Po dobu kurzu mají účastnice možnost hlídání 
svých dětí od dvou let v Dětském klubu, K Horkám 40, Praha 10.

|||  MOBILNÍ DĚTSKÝ KOUTEK

Jedná se o  doprovodný program pro děti při různých akcích dle objednávky. 
V  roce 2010 jsme realizovali šest akcí na  zakázku. Poskytli jsme doprovodný 
program pro děti při pěti víkendových školeních a jedné konferenci. 



…informací, inspirace a nápadů kam s dětmi v Praze 10 

JARO ZAČÍNÁ I U NÁS V K2
Jednoho dne jsem dorazila do klubu K2 a ten den byl jiný. Venku zářilo slunce a vzduch už nebyl 

cítit zimou, ale voněl jako na jaře. Vyměnila jsem tedy sněhuláky v naší výloze za žlutá sluníčka, 

do vázy natrhala zlatý déš� a na nástěnku dala barevné papírové tulipány od našich malých 

výtvarníků z Dětského klubu. Děti začaly jezdit do klubu zase na kolech a motorkách a v šatně 

už není pořád mokro jako v zimě. Všimla jsem si taky, že hodně maminek je těhotných, což mě 

velmi potěšilo!! Zase si budu moct chovat miminka!!!

Moji dva kluci (11 a 8 let) už se moc mazlit nechtějí. Jaro se v naší rodině projevuje tak, že opět 

dvakrát týdně chodíme na trénink fotbalu. Já ho nesnáším, ale musím vydržet. Naštěstí v tom 

nejsem sama. Vždycky si při čekání na syny povídáme s ostatními maminkami, jak moc je nám 

tenhle sport nesympatický a jak rády bychom si oblékaly barbíny s holčičkou.

A za pár dní jsou tu Velikonoce. Už se moc těším na velikonoční dílnu, kterou budeme mít 

u nás v klubu v dubnu. Ve školce s dětmi zasejeme osení a namalujeme vajíčka. Je zajímavé, že 

výtvarka děti v našem Dětském klubu hodně baví. Jak přijdou, hned se ptají, co budeme dnes 

vyrábět. S velkou radostí pak v poledne dají výrobek své mamince.

Máme se tedy na co těšit – jaro je tu a s ním vše, co k němu patří!

Marie Petrů

KLUBKO 
6. ČÍSLO | II. ROČNÍK | DUBEN 2011
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|||   PORADENSTVÍ – JOB KLUB 

Na  základě konkrétní domluvy probíhalo individuální 
poradenství v oblasti slaďování rodiny a práce. 

|||  KNIHOVNA 

Po vyplnění registrační karty si návštěvníci a návštěvnice klubu mohou půj-
čovat knihy a  publikace s  rodinnou, výchovnou, pedagogickou tematikou. 
Na našich webových stránkách naleznete seznam publikací k půjčování.

|||  KLUBKO 

V  roce 2010 vyšla 4 čísla komunitního zpravodaje 
Klubko. Časopis přináší ohlédnutí za  událostmi 
a akcemi v klubu, pohled do zákulisí, rozhovory, tipy 
pro rodiče, články o rodičovství a chystaný program 
pro rodiče s dětmi v Praze 10. 

Organizační struktura

Správní rada

Mgr. Pavla Köpplová, Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Mgr. Michaela Nováková

Dozorčí rada

Ing. Eva Műllerová, Mgr. Lucie Jindráková, Ing. Eva Melicharová (Doušová)

Realizační tým

výkonná ředitelka: Mgr. Karin Marques

vedoucí kanceláře a provozu: Mgr. Soňa Pohanková

ekonomka/fi nanční manažerka: Ing. Darina Chodorová

koordinátorka programů: Mgr. Jana Blechová

denní koordinátorka a recepční: Marie Petrů

koordinátorka rekvalifi kačních kurzů a Asociace: Mgr. Regína Dlouhá
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Lektorky a lektoři

Program mateřského klubu 
Táňa Vopálenská
Marta Zlámaná 
Věra Doudová 
Iva Flaisigová
Soňa Pohanková
Karin Marques

Školka K2
Eliška Kaplanová
Lenka Ludlová
Eva Vyskočilová

Dětský klub
Marta Zlámaná
Eliška Kaplanová
Radka Fischerová
Iveta Burdová

Grafické práce

Petra Lukešová, Eva Kolářová

Webové stránky

Jana Holušová, Rudolf Ježek

Dobrovolnice 

V roce 2010 odpracovaly dohromady celkem 162 hodin, převážně jako pra-
videlnou službu na Hřišti pod střechou, dále formou organizační pomoci při 
zajištění komunitních akcí, vydávání zpravodaje Klubko apod.

Lucie Kellnerová
Petra Svobodová
Jana Chodounská
Jana Holušová
Jana Seemanová
Zuzana Adamcová

Jana Skálová
Lucie Hadravová
Sandra Karlíková
Jana Vyšanská
Jana Thompson

Návštěvnost

Celková návštěvnost klubu za rok 2010 byla 3 951 vstupů/intervencí. Prů-
měrně projde klubem 120 rodin týdně. Dětský klub v Ostružinové navštívilo 
80 dětí. Školky K2 využilo 20 dětí. Návštěvnost pravidelných kurzů a herny 
byla 2 360 vstupů a průměrná návštěvnost dětského klubu byla 1 200 vstupů. 
Na 44 akcích (besedách, přednáškách, divadlech, besídkách a slavnostech) 
jsme zaznamenali 549 vstupů, tj. průměrně 12 lidí na jednu akci. 
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Poděkování

Rádi bychom poděkovali dárcům, kteří fi nančně podpořili Klub K2 v roce 2010:
Medovník – Vizard, s. r. o.: dorty k oslavě výročí založení Klubu K2;

Arnika, obč. sdružení: věcné dary v  hodnotě 7  437 Kč (ekologický audit, 
podpora ekologického provozu klubu a ekologické hračky pro děti);

Disney Mobile Games Studio: věcné dary v  hodnotě 122  627 Kč (vybavení 
Školky K2).

Partnerským a spolupracujícím organizacím
Aperio – společnost pro zdravé rodičovství

Česká ženská lobby

Point 50+ (poradna pro seniory)

Patagonie, s. r. o.: kalendáře s nápadem

Naše činnost byla spolufi nancována Ministerstvem práce a  sociálních věcí 
(projekty Klub a kavárna pro rodiče s dětmi a Já a moje rodina) a MČ Praha 
10 (Klub a kavárna pro rodiče s dětmi). 

Klub K2, o. p. s.
obecně prospěšná společnost

IČ: 273 88 221

Sídlo: K Rybníčkům 15, Praha 10

Provozovny: Ostružinová 9, Praha 10 
a K Horkám 40, Praha 15

Statutární zástupce: 
Mgr. Pavla Köpplová

Bankovní spojení: 
110 568 369/0800

www.klubk2.cz

člen České ženské lobby;
 www.czlobby.cz

člen Asociace lesních mateřských 
škol; www.lesnims.cz



Výroční zpráva 201016

Výroční zpráva 2010 – výtah
Úplné znění výroční zprávy je uloženo ve sbírce listin.
Text: Karin Marques
Korektura: Iveta Burdová
Grafi ka: Eva Kolářová 
Foto: archiv Klubu K2
Ilustrace: Agnes Beatrix Marques
Datum uzávěrky: 30. 6. 2011
Tisk: srpen 2011
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Finanční zpráva

1. Přehled celkových výdajů organizace v členění na osobní 

a provozní náklady:

 

Druh výdaj   
Náklady celé organizace     

Klub K2, o. p. s. (v K ) 

1. Provozní náklady 1 033 993,39
1.1 Materiálové náklady 356 982,84
kancel. pot . 27 228,70
vybavení DHM a výpo etní technikou  204 542,00
jiné (mat. pro volno . aktivity a akce pro rodinu, 
kurzy, výukový materiál baby signs) 

74 678,00

potraviny v rámci akcí (kurzy, stravné – školka) 47 499,00
nákup nápoj  3  035,14
1.2 Nemateriálové náklady 660 462,18
1.2.1 energie 122 832,71

í 4 644,00

telefony (mobil, internet) 15 558,37
poštovné 457,00
nájemné 139 436,00

etní, audit, ov ování) 54 500,00
školení a kurzy zam stnanc  4 676,00
propagace (tisk, graf. práce) 35 340,60
p ednášky, seminá e 57 335,00
rodi ovské kompetence (poradenství a seminá e) 56 495,00
lektorné (kurzy pro rodi e s d tmi) 142 136,50
divadlo 10 700,00

16 351,00
3. Bankovní poplatky 5 897,00
4. lenské p ísp vky 1 200,00
5. Ostatní náklady 9 451,37
2. Osobní náklady celkem 1 699 341,00
2.1 Mzdové náklady 1 327 757,00
hrubé mzdy 1 089 109,00
OON na DPP 238 648,00
2.2 odvody na soc. a zdrav. 371 584,00
pojistné ke mzdám 371 584,00
Náklady celkem 2 733 334,39
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2. Přehled rozsahu příjmů členěných dle zdrojů:

j ý j

Název zdroje  ástka v K   
Podíl zdroj  na 

financování 

dotace ESF              1 163 268,85 38,71 % 
dotace MPSV                     652 715,00 21,72 % 
dotace Praha 10                       61 000,00 2,03 % 
volno asové kurzy a akce pro rodinu                 270 809,00 9,01 % 
p íjem za aktivity projektu Alternativní formy pé e  
o d ti do 3 let                 214 370,00 7,13 % 
mobilní d tský koutek                  204 424,00 6,80 % 
z aktivity „D tský klub“                 145 695,00 4,85 % 
sponzorské dary – v cné                     130 064,00 4,33 % 
jiné výnosy                  76 922,15 2,56 % 
p íjem za stravné D tský klub/Školka K2                  63 355,00 2,11% 
p ednášky/seminá e                       19 400,00 0,65 % 
p íjem z prodeje nápoj                     2 395,00 0,08 % 
prodej asopisu Klubko                       300,00 0,01 % 
p
Celkem             3 004 839,41 100,00 % 
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3. Čerpání dotace MPSV v členění dle jednotlivých položek, 

členěno na osobní a provozní náklady
    

Druh výdaj  rozpo tu 
Náklady 

celkem (v K )
Dotace MPSV  

(v K ) 
hradí Klub K2  

(v K ) 

1. Provozní náklady 370 260,54 131 985,00 238 275,54
1.1 Materiálové náklady 70 215,00 1 677,00 68 538,00
kancel. pot . 8 597,00 1 677,00 6 920,00
vybavení DHM   14 831,00 0,00 14 831,00
jiné (mat. pro volno . aktivity a akce 
pro rodinu) 

27 446,00 0,00 27 446,00

školicí materiály baby sings, go kids 19 341,00 0,00 19 341,00
1.2 Nemateriál. náklady 300 045,54 130 308,00 169 737,54
1.2.1 energie 61 891,00 46 618,00 15 273,00

í 4 644,00 0,00 4 644,00

telefony (mobil, internet) 10 304,84 8 928,00 1 376,84
nájemné 14 606,00 14 606,00 0,00

etní, audit, 
ov ování) 

18 000,00 12 000,00 6 000,00

školení a kurzy zam stnanc  2 488,00 1 488,00 1 000,00
Propagace (tisk, graf. práce) 5 688,00 5 688,00 0,00
p ednášky, seminá e 8 256,00 6 700,00 1 556,00
rodi ovské kompetence 56 495,00 7 050,00 49 445,00
lektorné 104 326,00 24 350,00 79 976,00
divadlo 7 700,00 0,00 7 700,00

5 646,70 2 880,00 2 766,70
2. Osobní náklady celkem 593 873,00 520 730,00 73 143,00
2.1 Mzdové náklady 479 718,00 426 025,00 53 693,00
hrubé mzdy 334 008,00 285 265,00 48 743,00
OON na DPP 145 710,00 140 760,00 4 950,00
2.2 odvody na soc. a zdrav. 114 155,00 94 705,00 19 450,00
pojistné ke mzdám 114 155,00 94 705,00 19 450,00
Náklady celkem 964 133,54 652 715,00 311 418,54

4. Stav a pohyb majetku a závazků organizace k 31. 12. 2010

Organizace Klub K2, o. p. s., nemá majetek ve smyslu zákona o dani z příjmu 
č. 586/1992 Sb.

    
Závazky celkem 

(v K ) 
z toho ástka v K  

1 799 703,44 

zálohy projektu ESF 1 742 353,84

dodavatelé 13 066,60

ty pasivní 28 840,00

jiné závazky 1 000,00

mzdy zam stnanc m 14 443,00
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Kurzy 
pro rodiče s dětmi

Kurzy 
pro rodiče s dětmi

Kvalifi kační kurz 
Péče o dítě - 1.běh

Kvalifi kační kurz
Péče o dítě - 2. běh

Školka K2
– školka 
s lesním 
programem

Školka K2

Dílna 
animovaného fi lmu

Dílna 
adventních věnců

Halloween
svátek duchů a strašidel

Narozeniny 
Klubu K2
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