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Vážení přátelé,
v roce 2015 jsme slavili.
Klub K2 totiž již 10 let poskytuje služby pro rodiny
s dětmi. Co jsme za toto období dokázali, si můžete přečíst na prvních
stranách této výroční zprávy. Práce je za námi hodně, stále se ale ptáme, zda má naše práce smysl a zda ji děláme dobře. Proto jsme začali měřit dopady své činnosti. Rozhodli jsme se pro sběr příběhů našich klientů. Některé z nich vám v této výroční zprávě představujeme.
K narozeninám patří oslavy a my si uspořádali rovnou dvě. Nejprve jsme se všemi spolupracovníky, bývalými i současnými, zavzpomínali na doby dobré i zlé. Na podzim jsme narozeniny oslavili s našimi
klienty na otevření již čtvrté části naší naučné stezky. Byl dort, divadlo, dárečky, tak jak to na oslavě má být.
Slavili jsme, ale samozřejmě naše práce při tom nezůstávala stát.
To, co ve výroční zprávě není vidět, je naše každodenní práce s rodinami. Každý den řešíme vaše radosti i starosti, hledáme vám odborníky, nasloucháme. V rodinném centru tři dny v týdnu skvělé lektorky pomáhají dětem hrát si mezi vrstevníky a na chvíli se odloučit
od rodičů. Dva dny v týdnu se zde pak potkávají rodiče těch nejmenších, při společném hraní a cvičení sdílejí čerstvé rodičovství. O dva
kilometry dále dennodenně pět žen pečuje o čtyřicet dětí, které chodí do naší školky. Jejich práce je obdivuhodná, mají trpělivost, rády
si s dětmi hrají a odpovídají na všetečné otázky. Všechny jsou ale zároveň průvodkyněmi začínajících pečovatelek a učitelek, které k nám
chodí na praxi z pedagogické fakulty, z vyšší odborné školy sociálně
právní anebo z našich rekvalifikačních kurzů.
Uplynulých 10 let přineslo mnoho K2 příběhů, i ten můj. Děkuji
všem, kteří mi pomohli v začátcích mého ředitelování dobrou radou,
pracovním nasazením i vírou v to, že jdeme správnou cestou. Děkuji za vysoké pracovní nasazení všem svým kolegyním, dobrovolnicím,
spolupracovníkům. Děkuji svým kolegyním z realizačního týmu, které
mi v nelehkém období loňského roku držely palce a přibraly si ke svým
pracovním povinnostem na čas i ty mé.
Díky

Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2
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Klub K2 | 2005 – 2015
Naše vize
Klub K2 usiluje o zlepšení postavení rodičů s malými dětmi v soukromém i ve veřejném životě.

Poslání
Přispíváme k naplnění potřeb rodin s malými dětmi.

Baví nás růst
Rok 2015 byl rokem desátého výročí založení Klubu K2. Byl pro
nás příležitostí k bilancování, vzpomínání, oslavám, ale i plánům
do budoucna.
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Naše historie
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
2012 otevření první části naučné stezky Zahrada ve městě
2013 otevření nové Školky K2 v Olešské ulici
udělení autorizace pro Kvalifikační zkoušky chův dle systému NSK
2014 vytvoření Standardů kvality péče o děti do 3 let
vstup do Asociace rané péče a výchovy

Naše předchozí projekty
Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské
a rodičovské dovolené
Podpořeno Evropským sociálním fondem v letech 2006–2008.
Klub a kavárna pro rodiče s dětmi
Podpořeno MPSV pro rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.
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.
Komunitní práce s rodinou
Podpořeno MPSV a MČ Praha 10, 2012, 2013, 2014, 2015.
5
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Zahrada ve městě
Výhra v soutěži Zásobník projektů – město na míru MČ Praha 10, 2012,
2013, 2014, 2015.
Neviditelní sousedé
Výhra v soutěži Zásobník projektů – město na míru MČ Praha 10,
2013, 2014.
Alternativní formy péče o děti do 3 let
Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2010–2012.
Znovu do práce s podporou Klubu K2
Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013–2014.
Komunitní akce pro rodinu na Praze 10
Podpořeno Magistrátem hlavního města Prahy, 2014, 2015.
Profesionalizace Klubu K2
Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013–2014.
Zpět do práce s podporou Klubu K2
Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2015.
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Chceme vědět, jaký má naše práce efekt –
měříme svůj vliv
V desátém roce naší existence jsme začali bilancovat a mimo jiné přemýšlet o tom, jaký přínos má naše práce, jaký má skutečný dopad na životy rodin na Praze 10. Měřit vliv v práci, které se věnujeme, je velmi
obtížné nebo spíš skoro nemožné. Jednou z možností je využít metodu
MSC. Podle jejích pravidel jsme se ptali našich klientů, jak se změnil jejich život v souvislosti s využitím služeb Klubu K2. Přečtěte si ty, které
o nás vypovídají nejvíce.
„Po narození dětí mi Klub K2 otevřel dveře k místu, kde bydlíme, a pomáhá mi tak
utvářet skutečný pocit domova – místa,
které důvěrněji znám. Skrze akce, které
pořádáte v okolí, a skrze sociální kontakt s maminkami, které do K2 chodí.
Mají stejný zájem věnovat se dětem jako
já, mají stejně staré děti, a tudíž můžeme
probírat stejné problémy spojené s jejich
růstem, nástupem do školek a škol. Život je
snazší a veselejší.
V K2 tak nacházím i pomoc, když mi děti rostou a já tápu, jestli kroky,
které s manželem ve výchově děláme, jsou ty správné – jako v případě konzultací s paní psycholožkou Lorencovou. Náš případ asi nepatří
mezi těžké, ale v několika každodenních situacích nám její rady pomohly zvládat je lépe. To je veliká úleva. Často si to v duchu připomínáme.
Snad ještě využijeme další takovou nabídku.
Lektorkám věřím, děti na ně nadšeně reagují. Naučila jsem se od nich
spoustu zajímavých her a aktivit (např. i během montessori lekcí), které
pak úspěšně zpestřují náš čas trávený doma.
K2 je taková společenská kotva. Nebo pupek :o)
A děkuju za všechny akce, které pořádáte. Že jste.
Kateřina Stroblová
„Hanuš chodí do školky K2 druhý rok. Přihlásili jsme ho na doporučení babičky, která se zná osobně s paní ředitelkou Dlouhou. V té době
se odstěhovala paní, bývalá ředitelka mateřské školy, která se o Hanuše starala od jednoho roku ve dnech, kdy jsme byli oba v práci. Hanuš
7
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si ji velmi oblíbil. Nechtěli jsme hledat novou paní na hlídání, aby si nemusel na někoho nového zvykat a také z důvodů finančních. Do státní školky by ho tehdy
nevzali, protože mu ještě zdaleka nebyly
3 roky, a navíc nebyl kolektivní typ, takže Školka K2 s menším počtem dětí byla
naše záchrana.
Přestože byl v roce 2014 už přijat
do státní školky, rozhodli jsme se pokračovat
v K2 pro menší počet dětí. Bylo to dobré rozhodnutí, protože tento rok si Hanýsek školku opravdu užívá. Jsme rádi, že
je tam hodně aktivit, které ho baví a my bychom ho do nich doma těžko nutili, například kreslení nebo jakákoliv jiná výtvarná činnost. Hanušovi vyhovuje individuální přístup, který by při obvyklém počtu dětí
ve státní školce nebyl možný. Navíc máme jistotu, že kdyby byl jakýkoliv
problém, paní učitelky nás budou otevřeně informovat.
Školce K2 vděčíme za to, že náš syn úspěšně překonal počáteční
ostych a zvykl si na dětský kolektiv, což je jistě neocenitelným vkladem
do celé budoucí školní docházky.“
Rücklovi
„Nejdřív jsem se musela zastavit a zamyslet se, co se vlastně dělo v mém
životě ,před‘ a ,po‘ Kurzu podnikání v sociálních službách. Protože už
jsem před účastí na kurzu provozovala zařízení pro děti, byla jsem sama
zvědavá, co mi kurz vlastně přinese.
Líbilo se mi, že informace byly opravdu ,ze života‘ a všichni lektoři se nám individuálně věnovali, podle toho, jakým směrem každá z nás
chtěla svoje podnikání zaměřit. Díky kurzu jsem začala vážně uvažovat
o práci v neziskovém sektoru a chtěla bych cílit svoje pracovní aktivity i tímto směrem.
Bylo mi příjemně mezi ostatními účastnicemi, protože bohužel
v tomhle oboru moc spřízněných duší neznám. Nikdo se nechce dělit
o informace, většinou se mezi sebou (soukromé školky a jesle) považujeme za konkurenci. V Klubu K2 panovalo příjemné otevřené prostředí
a bylo fajn sdílet všechny zkušenosti a rady s ostatními. Do dneška jsem
v úzkém kontaktu s jednou z účastnic.
Navíc jsem v K2 našla školku pro svého syna, což pro mě bylo opravdu velkou pomocí a úlevou.
Hlavně proto, že vím, že bude v dobrém a kvalitním zařízení, které
mu něco dá a nebude to jen ,hlídací koutek‘.
8

Po kurzu jsem začala dělat trochu jinak
propagaci, přibylo mi hodně nových dětí,
a to i přesto, že byly prázdniny. Počet
dětí v našich jeslích má neustále stoupající trend. Nyní bych chtěla založit
mateřské centrum, což je věc, o které
jsem před kurzem vůbec neuvažovala.
Kurz mě navíc utvrdil v tom, že to
co dělám, dělám dobře a můžu být se
sebou spokojená.
Daniela Francová

Význam naší práci připisují také ti, se kterými
spolupracujeme nebo se pracovně setkáváme.
„Činnosti Vaší organizace si velmi vážím a oceňuji ji. Za sebe bych řekl,
že práce K2 významně přispívá k tomu, že se na naší městské části lépe
žije rodinám s malými dětmi. Do další činnosti Vám i ostatním přeji
mnoho sil.“
Bc. Pavel Petřík, vedoucí sociálního odboru MČ Praha 10
„S opravdovým zájmem jsem se začetla do výpovědí maminek, návštěvnic Vašeho klubu. Jelikož sama mám tři děti a pracovní zkušenosti ve zdravotní a sociální oblasti, prožívala jsem popisy jednotlivých životních osudů skutečně velmi intenzivně. Tolik pozitivních impulsů, které Váš klub poskytuje a již poskytl, je obdivuhodný přínos a zásluha. Děkuji za toto Vaše pozitivní lidské úsilí!“
Mgr. Ivana Cabrnochová, senátorka
„Klub K2 je místo, kde již několik let mohou díky mnoha projektům maminky s malými i většími dětmi trávit smysluplně čas. Je to místo, kde
všichni najdou svou oázu. Děti se setkávají s vrstevníky a rodiče mohou navázat nová přátelství, která jsou už na celý život. Já vidím K2
jako místo komunitních setkání, sociální pomoci, vzdělávání a kulturního vyžití všech, kdo mají zájem život prožít smysluplně. Ne každý ví, že
Klub K2 díky svým projektům podpořil i mnoho znevýhodněných osob,
které díky tomu nastartovaly nový život. To vše by neexistovalo bez perfektních lidí ve vedení organizace, pro které je klub jejich srdeční záležitostí. A K2 je pro ně mnohdy jedním z jejich dalších dětí, které hezky
9
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vyrůstá pod jejich rukama. Proto držím palce do dalších let a přeji všem
,Kádvojkám‘ hodně štěstí, zdraví, nadšení, nových nápadů a spokojenosti. Děláte to skvěle! Máme Vás rádi.“
Lenka Holubcová, občanské sdružení SEPPIA, z. s.
„Jako externí spolupracovnice mám možnost setkávat se s lidmi z K2
už několik let. Přístup K2 k rodičům a dětem mne oslovuje hlavně tím,
že neposkytuje služby pasivním příjemcům. Většina rodičů je nejen příjemcem služby, ale také se stává aktérem dění v K2. Vzniká tak komunita lidí, která jen pasivně nečeká na pomoc, ale vzájemnou pomocí se
podporuje. V kurzech, které mají rodiče možnost navštěvovat, rozvíjejí
své kompetence a získávají šanci uplatnit se třeba ve výchově dětí jako
chůvy nebo v sociálních službách. Velmi si vážím způsobu, jakým K2
pracuje, protože ukazuje cesty, jak se dá rodičovství propojit s výkonem
zaměstnání, aniž by tím děti trpěly. Zvláště v současné době, kdy rodičovství často není vnímáno jako priorita, považuji za velmi důležité, že
existuje prostor pro lidi, které baví být s dětmi.“
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., katedra psychologie FF UK
„Každá výpověď odráží osudy rodičů, žen a dětí. Ve svém výsledku je
rozhodující, že Klub K2 dává rodičům naději, dětem lásku a společnosti
užitek. Blahopřeji Vám a přeji mnoho spokojených zájemců.“
Mgr. Jan Baudis, vedoucí odboru školství MČ Praha 10
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Rok 2015

2015

Co se nám povedlo v roce 2015
Projekty roku 2015
Zpět do práce s podporu Klubu K2
V rámci projektu OPPA 7 jsme podpořili rodiče při sladění práce a rodinného života. Uskutečnili jsme rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, tzn. zaměřený
na pozice, které jsou na trhu žádané a zároveň je možné je vykonávat
v souladu s péčí o rodinu.
Realizovali jsme odbornou poradenskou službu pod vedením právničky, která poskytovala odborné konzultace k jednotlivým případům
slaďování pracovního a soukromého života.
Vytvořili jsme podporovaná místa pro děti rodičů nastupujících
do zaměstnání v naší Školce K2.
Zahájili jsme zcela novou službu Akutní hlídání, která pomáhala vyřešit složité situace zaměstnaným rodičům při zajištění péče o nemocné dítě.
V rámci projektu jsme také vytvořili Metodiku adaptačního programu a Metodiku dovedností vedoucích ke školní zralosti pro Školku K2.
Navíc metodiku nové služby akutní hlídání.
Celkem jsme podpořili 101 osob (úspěšně 75) v těchto aktivitách:
y Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči
o děti (17 podpořených osob)
y Pracovně právní poradenství (29 osob, 7 žen se vrátilo na trh
práce)
y Skupinová péče o děti (33 osob)
y Akutní hlídání (22 osob)
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osob celkem podpořeno

Komunitní práce s rodinou
V roce 2015 jsme znovu realizovali projekt Komunitní práce s rodinou, podpořený MPSV a MČ Praha 10, který naplňoval priority MČ
Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb a vycházel z nového pojetí Preventivních aktivit na podporu práce s rodinou tak, jak je
prosazuje MPSV.
V rámci projektu řešíme prevenci sociálně patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách malých dětí. Provádíme diagnostiku problémů v rodinách, navrhujeme společně s klienty řešení. Provázíme rodiny problémovou situací. Celkem jsme takto podpořili 404
klientů.

Za hlavní přínos projektu považujeme:
y Udržení místa a prostředí – komunitní centrum, kam rodiny s důvěrou chodí a v bezpečném prostředí se svěřují se svými problémy
y Začlenění našich služeb do komunitního plánování sociálních služeb Prahy 10
y Velký zájem o individuální psychologickou poradnu
y Rozšíření naší nabídky o službu logopedického asistenta
y Naplněnou kapacitu poradny pracovně právní
y
Zájem o semináře a workshopy
y
Pokračování podpory pro mladistvé
s vícečetným postižením
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Rok 2015

Aktivity, které jsme klientům
nabídli a poskytli

Poradenství
y Základní poradenství – poskytnutí krizové intervence, poskytnutí základního poradenství a distribuce do ostatních organizací a institucí. (Podpořeno 97 osob.)
y Právní poradna (Podpořeno 30 klientů.)
y Psychologické poradenství (Podpořeno 13 klientů.)
y Logopedická prevence (Podpořeno 31 klientů.)
y Semináře a vzdělávací kurzy pro rodiče (Podpořeno 145 osob.)
y Kurz sociálních dovedností pro dospívající s jinakostmi
(Podpořeno 8 osob.)
y Video Trénink Interakcí (Podpořeni 2 klienti.)
klientů –
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Zásobník projektů – město na míru
V roce 2015 jsme znovu uspěli v soutěži Městské části Praha 10 Zásobník projektů – město na míru s projektem:
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Zahrada ve městě – naučná stezka – čtvrtá část
V rámci pokračování realizace naučné stezky Zahrada ve městě jsme
umístili čtyři další tabule inspirované rostlinami, které daly ulicím Zahradního Města jméno. Tentokrát do ulic Jahodová, Jasmínová, Karafiátová, Konvalinková. Texty na tabulích jsou opět určeny nejen dospělým, ale především dětem. Ty tady najdou hezké obrázky i zajímavé úkoly. Těší nás, že se u tabulí lidé zastavují na svých procházkách
po Zahradním Městě.
Komunitní akce pro rodinu na Praze 10
V rámci projektu Magistrátu hlavního města Prahy jsme uskutečnili
čtyři komunitní akce určené občanům Prahy 10. Nabídli jsme na nich
smysluplné trávení volného času. Také jsme zde informovali občany
o našich dalších službách směřujících k podpoře rodin s malými dětmi.
Jednou z akcí bylo slavnostní otevření čtvrté části naučné stezky, které
jsme spojili s oslavou našeho desetiletého výročí a které se uskutečnilo v symbolickém datu 10. 10. 2015. Doprovodný program byl opravdu bohatý. Tvořivé dílny, divadelní představení i akrobacie na šálách
s následným workshopem.

stánků
a dílniček
rodin
Adventní
odpoledne

rodin
Den pro
rodinu

14

15
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21

12
42

4

komunitní
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70

rodin
Slavnostní
otevření

Leden
y Uspořádali jsme odbornou Konferenci o dětské skupině.
y Představili jsme Standardy kvality péče o děti do 3 let v zařízeních.
Únor
y Zahájili jsme osmý běh Kvalifikačního
kurzu pracovník v sociálních službách se
zaměřením na péči o děti.
Březen
y Proběhla pátá zkouška NSK Chůva pro děti do zahájení školní docházky.
Duben
y Uskutečnila se velikonoční dílna pro rodiny s dětmi.
y Svým klientům jsme začali poskytovat službu Akutní hlídání.
y V rámci akce Celé Česko čte dětem jsme uspořádali čtení v Dětském
klubu K2.
Květen
y Uspořádali jsme oslavu desetiletého výročí Klubu K2 pro všechny
minulé i stávající spolupracovníky.
y Představili jsme svou práci na Veletrhu sociálních služeb MČ Praha 10.
y V rámci Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví Give and Given Day nám přišli pomáhat dobrovolníci z firem Johnson a Johnson
a Santé Network.
Červen
y Uspořádali jsme akci pro širokou veřejnost Den pro rodinu.
y Počtvrté jsme zvítězili v Zásobníku projektů MČ Praha 10 s projektem naučné stezky Zahrada ve městě.
y Na zahradě Školky K2 se konala tradiční zahradní slavnost.
Červenec – srpen
y Letní provoz Školky K2 probíhal po celé prázdniny.
y V Dětském klubu K2 jsme nabídli dětem speciální letní program
ve dvou týdnech.
y Uskutečnil se příměstský tábor pro klienty kurzu sociálních dovedností pro dospívající s jinakostmi.
Září
y Zorganizovali jsme seminář k problematice zřizování a provozu dětské skupiny.
15

Rok 2015

Jak jsme prožili rok 2015
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y Ukončili jsme osmý běh Kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti.
y Zajistili jsme doprovodný program na Poděkování dobrovolníkům
MČ Praha 10.
Říjen
y Slavnostně jsme otevřeli čtvrtou část naučné stezky Zahrada ve městě.
y Při příležitosti oslav našeho 10. výročí jsme uskutečnili akci pro širokou veřejnost s bohatým programem.
Listopad
y Konalo se Adventní odpoledne pro rodiny s dětmi.
y Rozšířili jsme svou nabídku o novou službu Chůva do domu.
y Zajistili jsme pestrý program pro děti z pěstounských rodin na akci
Odboru péče o děti a mládež MČ Praha 10.
Prosinec
y V Rodinném centru K2 proběhla tradiční mikulášská nadílka s Klubem K2.
y Naše dobrovolnice Eva Černá byla vyhlášena Dobrovolnicí roku MČ
Praha 10.

Rodinné centrum K2
Ostružinová 9, Praha 10

Marie Petrů
Manažerka
Rodinného centra K2

„V K2 VyužíVám hlaVně mOžnOsti zVyKat
syna na šKOlKu V dOPOledním dětsKém
Klubu. díKy tOmu, že je syn V nejlePších
ruKOu, mám V týdnu 1 – 2 dOPOledne VOlnO jen PrO sebe, a tO je PrO mě K nezaPlacení. Přes týden jsem tOtiž na Obě děti
úPlně sama, tatínKa i PrarOdiče máme
250 Km daleKO. mOhu si V Klidu Vyřídit neOdKladné záležitOsti, jít V léKaři aPOd.
syn je V KlubíKu Velmi sPOKOjený, Obě leKtOrKy jsOu úžasné, neustále mě udiVuje,
jaK mOc se dětem Věnují a cO Vše za jednO dOPOledne stihnOu.”
P. s.

Rodinné centrum je srdcem Klubu K2. Tady všechno začalo a sem také
chodí rodiče s těmi nejmenšími. Můžete sem přijít už s miminkem třeba
na oblíbená cvičení, starší děti samy chodí do Dětského klubu K2.
Jednou týdně pořádáme otevřenou hernu, ve které si děti pohrají
i za nepříznivého počasí. Volná herna je určená všem, třeba i náhodným
kolemjdoucím. Rodičům nabízíme řadu přednášek na zajímavá témata
týkající se především rodičovství a výchovy dětí. Navíc jsme schopni
podpořit rodiny i v krizových situacích, zprostředkovat jim konzultace
s odborníky za zvýhodněných podmínek.
Naší výhodou je, že jsme součástí Klubu K2, který si klade za cíl
přinášet rodinám komplexní podporu a provázet rodiny od narození
dítěte do zahájení školní docházky.

Ostružinová 9, Praha 10, tel.: 723 824 703, info@klubk2.cz
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Kurzy pro rodiče s dětmi v Rodinném centru K2
Ve společných pravidelných aktivitách upevňují rodiče svůj vztah
s dětmi, více se poznávají, sbližují. Cvičení rodičů s dětmi podporuje
příznivý rozvoj psychiky i motoriky dítěte. Cílem cvičení je vytvářet
prostor pro zdravý emocionální, fyzický, psychický i psychosociální
vývoj dítěte a pozitivně působit na vztahy mezi rodiči a dětmi. Rodiče
mají možnost sdílet své nové životní role s dalšími rodiči, posilují svoje
sebevědomí a rodičovské kompetence. Nacházejí zde inspiraci i pro
domácí prostředí, vznikají nová přátelství.
Miminka s Pavlou 1 a 2
Skupinka 1: miminka do 6 měsíců
Skupinka 2: miminka od 7 do 12 měsíců
Lektorka: Pavlína Pospíšilová
V rytmu písniček a dětských říkanek si ti nejmenší procvičují ručičky
i nožičky, pohoupou se na balonech, zkouší první lezení „přes překážky“
apod. Děti si zvykají na přítomnost ostatních dětí a dospělých, vnímají
hudbu, rytmus a relaxují při masáži. Rodičům se nabízí možnost sdílet
rodičovské zkušenosti, vyzkouší si aktivity, které mohou s dětmi dělat
doma. Ty se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se pracuje na zpevnění svalstva a podpoře lezení, sedu a nakonec chození. Kurz posiluje pouto mezi rodičem
a dítětem.

Miminka 4 – s Katkou
Lektorka: Kateřina Uličná
Skupinka 4: pro děti od 2 let
Hravou formou děti společně s rodiči rozvíjí smyslové vnímání, hudební cítění a sociální chování v kolektivu. Poznávají svět prostřednictvím
senzomotorických zkušeností. Cvičí, zpívají, tancují, dovádí a hrají hry.
Na závěr hodiny si všichni na něco zahrají, zacinkají, zabubnují.

Dětský klub aneb zkusíme to bez maminek
Lektorky: Kateřina Uličná, Michaela Megová
Dopolední program pro děti, které si mohou poprvé v životě vyzkoušet,
jaké to je v kolektivu vrstevníků bez rodičů. Je to dobrá příležitost pro
rodiče, kteří si třeba potřebují něco zařídit, a pro děti je to vlastně malá
příprava na vstup do školky.
Dětský klub je otevřen tři dny v týdnu, v úterý, čtvrtek a pátek, vždy
od 8.30 do 12.30 hod. V úterý a pátek zajišťujeme provoz až do 15
hod. Dětský klub navštěvují děti od 2 let a stráví zde spolu se dvěma
kvalifikovanými lektorkami příjemný den. Společně cvičí, hrají si,
zpívají, tancují, tvoří. U dětí je velmi oblíbené i naše loutkové divadlo
a malování. Oproti jiným službám podobného typu nabízíme opravdu
kvalitní program a nejen hlídání dětí. Rodiče tak mají jistotu, že je
o jejich děti dobře postaráno.

Ostružinová 9, Praha 10, tel.: 723 824 703, info@klubk2.cz
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Miminka 3 s Marií Lenkou
Skupinka 3: od 12 měsíců do 2 let
Lektorka: Marie Lenka Novotná
Za doprovodu afrického bubnu se během lekce děti seznamují formou říkanek, lidových písniček a her se svým tělem a pohybem v prostoru a rytmem. Mohou tancovat a hrát na jednoduché hudební
nástroje, využívají pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky. Také rodiče si mohou zazpívat africké písničky.

Přednášky pro veřejnost
Pro všechny zájemce nabízíme zajímavé přednášky (s hlídáním dětí)
na téma výchovy a nejnovějších výchovných směrů, zdraví, ale i z oblasti práva či psychologie. Vyhledáváme aktuální témata, oslovujeme
přední odborníky.
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Přednášky a akce pro veřejnost v Rodinném centru K2
Leden
Zdravá výživa pro děti – M. Kučerová Dis.
Únor
Alternativní formy vzdělávání – P. Šlencová Bílská
Březen
Péče o zuby u dětí – P. Sisáková, Dis.
Úspěšný životopis a pohovor – sladění rodinného a pracovního života
– Ing. G. Puflerová
Duben
Velikonoční dílna
Výchova dětí – odměny nebo tresty? – PhDr. S. Hoskovcová
Květen
Prevence dětských úrazů – M. Hylebrant, diplomovaný záchranář
Červen
Bezpečný domov – Mgr. S. Pohanková
Září
Bezproblémový vstup dítěte do mateřské školy – J. Blábolová
První pomoc – M. Hylebrant, diplomovaný záchranář
Říjen
Zdravá noha – Bc. M. Hypšová
Logopedická prevence – PhDr. Ivana Helebrantová
Listopad
Stavební spoření pro děti, finanční gramotnost – JUDr. J. Seemanová
Správný psychomotorický vývoj –
Mgr. S. Pohanková
Adventní odpoledne v Klubu K2
Prosinec
Mikuláš v Klubu K2
Chtíc, aby spal –
PhDr. S. Hoskovcová

Školka K2

Školka K2

Školka K2

Olešská 18/2222, Praha 10

Julie Blábolová
Manažerka Školky K2
„Kluci byli ze šKOlKy Vždy nadšení a chOdili sem VždycKy
s úsměVem. my jaKO rOdiče jsme byli mOc rádi za jistOtu, že se
Přes den Kluci mají dObře. budeme šKOlKu K2 Všude dOPOručOVat.“
V. n.
Naše Školka K2 nabízí program pro všechny děti od 2 let. Má kapacitu 45
dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd a věnuje se jim 5 učitelek. K dispozici
máme velkou zahradu ke každodennímu pobytu venku. Najdete u nás
vstřícné a přátelské prostředí respektující individualitu dítěte.
Náš výchovně-vzdělávací program „Rosteme s přírodou – hledáme své
místo ve světě“ učí děti lásce k přírodě, k respektu ke svému okolí, vede
je k poznávání běhu lidského života. Inspiruje děti k poznávání a učení,
k tvořivému přístupu a k osobnostnímu rozvoji.
Každý měsíc je pro děti připraven tematický dopolední program:
divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie, ekologické výukové
programy o zvířátkách a životě v přírodě.
V letošním roce jsme pro nově příchozí děti připravili adaptační
program, který jim pomáhal zvládnout náročné období adaptace. Jeho
součástí byly také materiály určené rodičům i pečujícímu personálu.
Olešská 18/2222, Praha 10, tel.: 721 088 186, skolka@klubk2.cz
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Naopak pro děti blížící se nástupu ke školní docházce jsme připravili
nový program Budu školákem, který pomáhá rozvíjet dovednosti vedoucí
ke školní zralosti.
dětí
1. pololetí

47
60
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117

50

dětí letní
provoz

dětí
2. pololetí

míst celkem

Doprovodné akce
Leden
Ptáčci ve městě – Lesy hl. m. Prahy
Únor
Povídání se zvířátky – Lesy hl. m. Prahy
Masopustní karneval
Březen
Canisterapie – J. Drvotová
Dentální hygiena – L. Jelínková
Duben
Velikonoční dílny
Jarní úklid
Čarodějnice a táborák
Logopedická prevence – PhDr. Ivana Helebrantová
Květen
Stateček se zvířátky – Toulcův dvůr
Červen
Zahradní slavnost
Divadlo Kukadlo – O víle Květince
Hasiči – ukázka hasičské techniky
Výlet Toulcův dvůr
Červenec – srpen
Letní Školka K2

Školka K2

Říjen
Táborák a pečení brambor
Zdravá noha – přednáška podiatrie –
Bc. M. Hypšová
Listopad
Když les usíná – Lesy hl. m. Prahy
Logopedická prevence – PhDr. Ivana
Helebrantová
Naše učitelka zima – EKOdomov
Prosinec
Pečení cukroví
Divadlo v kufru – vánoční představení Gloria
Živá zahrada

Tým
Julie Blábolová
Mgr. Iveta Burdová
Bc. Petra Velcová
Kateřina Veselá
Lenka Linhartová
Natálie Petrovová
Lenka Ludlová, Dis.
Mgr. Leona Hornová

Olešská 18/2222, Praha 10, tel.: 721 088 186, skolka@klubk2.cz
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Vzdělávací institut
Klubu K2

Vzdělávací
institut

PhDr. Ivana Helebrantová
Koordinátorka vzdělávacích aktivit Klubu K2

Jako zkušený a dlouholetý poskytovatel služeb péče o děti nabízíme
také vzdělávání pro ty, kteří o děti chtějí pečovat profesionálně.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
se zaměřením na péči o děti

Pro všechny, kteří chtějí profesionálně pečovat o děti a dozvědět se také
něco více z tohoto oboru, pořádáme 153 hodinový kurz. Zájemci získají
základy z psychologie a pedagogiky. Dozví se o psychomotorickém vývoji dítěte, správné výživě, prevenci onemocnění. Naučí se poskytovat
první pomoc, ale také využívat vzdělávací a aktivizační techniky. Nechybí ani sociálně-právní minimum, zákonné normy ČR v péči o děti
a další. Absolvování kurzu umožňuje uplatnit se jako chůva či pečovatelka o děti od narození do 6 let.

Kvalifikační zkouška chův dle Národní soustavy
kvalifikací
Druhou cestou, jak se stát profesionální chůvou či pečovatelkou, je
složení jednorázové kvalifikační zkoušky Chůva pro děti do zahájení
rekvalifikace@klubk2.cz
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„absOlVOVání KValifiKačníhO Kurzu PrO PracOVníKy V sOciálních službách se zaměřením na Péči O děti mi umOžnilO VěnOVat se naPlnO a PrOfesiOnálně Práci s dětmi. jednOtliVá
témata V rámci Kurzu byla zPracOVána Obsažně a zajímaVě, mezi Přednášejícími nechyběli i OdbOrníci známých jmen.
KrOmě teOrie bylO sOučástí Kurzu taKé Využití znalOstí V Praxi. PO uKOnčení Kurzu nám Klub K2 POsKytl PrOfesní POdPOru
Při hledání nOVéhO uPlatnění. s Kurzem jsem byla Velmi sPOKOjena a dOPOručuji hO Všem zájemcům.”
l.m.

školní docházky. Ke zkoušce se uchazeči připravují sami, na základě
podkladů a doporučení, které jim poskytneme. Pak už jen stačí přijít
a složit zkoušku. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem práce
a sociálních věcí, spadá do Národního systému kvalifikací. Klub K2
byl první organizací v České republice, která autorizaci k provádění
zkoušek získala.
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Jednodenní semináře
Odborná Konference o dětské skupině
Ve spolupráci s Asociací rané péče a výchovy a s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR jsme 27. 1. uspořádali odbornou konferenci o dětské skupině a kvalitě péče v ní. Představili jsme zde metodickou příručku Standardy kvality péče o děti do 3 let, kterou jsme zpracovali. Seminář byl určen všem zástupcům stávajících poskytovatelů péče o předškolní děti, zejména pak jeslí, kteří chtějí své zařízení transformovat
na dětskou skupinu dle nově schváleného zákona.
Seminář k problematice zřizování a provozu dětské skupiny
Setkání, uskutečněné 15. 9., bylo určeno všem zřizovatelům služeb péče
o děti, zájemcům o registraci dětské skupiny, pečujícím osobám působícím na území MČ Praha 10 i veřejnosti. Uspořádali jsme ho ve spolupráci s Městskou částí Praha 10. Účastníci byli seznámeni s podmínkami zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a také s příklady dobré praxe ve Školce K2. Diskuzi doplnila
návštěva Školky K2 a seznámení s jejím provozem.
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rekvalifikace@klubk2.cz,

Hlídání ve firmě/doma

Hlídání

Libuše Militká
Koordinátorka služby Hlídání
Naše dlouhodobé zkušenosti s péčí o děti i se vzděláváním a kvalifikacemi pečovatelek nás dovedly k myšlence nabízet služby profesionálních chův.
Tato služba podporuje naši dlouhodobou vizi a naše poslání, usnadňuje
rodičům nástup do práce a zároveň podporuje firmy, které rodiče s malými dětmi zaměstnávají. V rámci služby Hlídání poskytujeme pomoc
profesionálních chův, které prošly našimi Kurzy pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti nebo jsou jinak kvalifikovány. Spolupracovníky si pečlivě vybíráme a můžete se tedy spolehnout
na jejich kvalitu.

Hlídání doma

Rodičům nabízíme služby našich kvalifikovaných chův v domácím prostředí. Letos jsme díky projektu OPPA 7 Znovu do práce s podporu Klubu K2 mohli rodičům nabízet zcela novou službu Akutní hlídání, která pomáhala vyřešit složité situace zaměstnaným rodičům při zajištění
péče o nemocné dítě. Stabilně nabízíme pravidelné i jednorázové hlídání, hlídání v nemoci, ve všední den i ve svátek.

584

chův
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Hlídání ve firmě/doma

12

dětí

hodin hlídání

Hlídání pro firmy

Firmám nabízíme hlídání
dětí při firemních akcí, ale
i konzultace ke zřízení a provozu
firemních školek – dětských skupin.
hlídání, libuše militká, asociacepecovatelek@klubk2.cz, tel. 725 972 500
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Rodiče s dětmi jsou významnou skupinou pracovníků ve všech
firmách, a pokud jim firma vyjde vstříc, najde v nich spolehlivé
a schopné zaměstnance. V letošním roce jsme pokračovali v úspěšné
spolupráci s Českou spořitelnou a Sociologickým ústavem AV ČR,
nově jsme zajišťovali hlídání dětí zaměstnanců Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Pomáhali jsme organizaci Fórum 50 +, o. p. s.
Stabilně spolupracujeme s Městskou částí Praha 10, které jsme již
tradičně poskytli dětský koutek na akci Poděkování dobrovolníkům,
nově jsme zajišťovali péči o děti z pěstounských rodin během školení
jejich pěstounů.
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.

firem
a organizací

hodin hlídání
ve firmách

5

42

6

měsíců věku
nejmladšího dítěte

11

hlídacích
dní

Poradenství
Poradenství
Náš cíl – poskytovat komplexní služby pro rodinu, by nebylo možné realizovat bez nabídky kvalifikovaného odborného poradenství. Obrátit se
na nás mohou rodiče, kteří řeší jak běžné rodinné problémy, tak těžké
životní situace. Nabízíme jim poradenství sociální, psychologické, psychomotorické a právní. Díky grantovým podporám můžeme poskytovat
poradenství zdarma, nebo za velmi vstřícné ceny.

Sociální poradenství

Marie Petrů
info@klubk2.cz
tel.: 723 824 703
Během práce v rodinném centru a ve školce se dostáváme do přímého
a mnohdy velmi blízkého kontaktu s rodinami. Stále častěji jsme si uvědomovali, že někteří naši klienti jsou v tíživé situaci a potřebují pomocnou ruku. Někdy stačí druhého vyslechnout, popovídat si s ním. Zjištění, že v tom nejste sám, bývá úlevné.

Poskytujeme jakousi první pomoc v řešení problémů, případně doporučujeme další podpůrné služby.
sociální poradenství, marie Petrů, info@klubk2.cz
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Poradenství

Většinou klientům pomáháme řešit výchovné problémy či problémy
v rodinném životě. Obracejí se na nás i klienti, kteří mají potíže s hledáním zaměstnání.

Právní poradna
JUDr. Jana Seemanová
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pravniporadna@klubk2.cz
„dnes jsem byla uKOnčit PracOVní POměr
V zaměstnání, Kde jsem PracOVala Před rOdičOVsKOu dOVOlenOu. měla jsem strach
z dOhadů Ohledně OdstuPnéhO, PrOtO jsem
POžádala O POmOc judr. janu seemanOVOu. Přišla PerfeKtně PřiPraVená, bez ní bych se nedOmOhla sVých PráV na OdstuPné. chtěla jsem POděKOVat, že Vůbec taKOVý serVis POsKytujete a že se člOVěK má na KOhO Obrátit. ještě jednOu děKuji
za PerfeKtní služby a budu Všem dOPOručOVat a chVálit.” d.s.
Právní poradna patří mezi nejvíce využívané poradny z naší nabídky. Vzhledem k našemu zaměření pomáháme obvykle řešit právní problémy rodičům vracejícím se do zaměstnání po mateřské dovolené. Potřebují si ujasnit práva a povinnosti zaměstnanců, upřesňujeme náležitosti pracovních smluv či dohod o pracovní činnosti. Často se dotazy týkají nároku na kratší pracovní dobu. Někteří klienti zvažují vlastní podnikání. Ti se pak musí seznámit s povinnostmi OSVČ – odvody na pojistné na zdravotní a sociální pojištění, daně atd.
Druhou velkou skupinu tvoří ti, kteří jsou nuceni řešit ukončení pracovního poměru. Objevují se otázky nároku na odstupné a jeho výši,
na podporu v nezaměstnanosti, i na to, jakým způsobem může úřad práce pomoci při zprostředkování zaměstnání.
osob se vrátilo
do svého
původního
zaměstnání

15

8

1 356 879
odstupného
získaného díky
konzultacím

30

Kč

osob získalo nové
zaměstnání

350

konzultací

5
70

osob začalo
podnikat

klientů

Často řešíme také
problémy z okruhu rodinného práva. Obvykle otázky týkající se péče
o děti po rozvodu, např. společná
či střídavá péče,
či svěření dítěte
do péče jednoho
rodiče.

Právní poradna, judr. jana seemanová, pravniporadna@klubk2.cz

Psychologická poradna

Mgr. Radomila Lorencová
info@klubk2.cz
tel.: 723 824 703
V rámci psychologické poradny nabízíme pomoc všem rodičům, kteří
řeší výchovné či rodinné problémy. Rodiče mají přirozenou potřebu své
problémy sdílet s někým, kdo má zkušenost a kdo jim pomůže se v situaci zorientovat.
Asi nejčastěji společně řešíme problematické chování dítěte při vstupu do mateřské školy. Nejen s ním bývají spojeny nepředvídatelné projevy vůči ostatním dětem, které mohou mít řadu příčin. Častým tématem bývají problémy v kontaktu, v komunikaci, potíže s pravidly a řádem. Neméně frekventované téma bývá i vztekání, vzdor a další silné
emoční projevy dětí.

Psychologická poradna, mgr. radomila lorencová, info@klubk2.cz
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Poradenství

Nabízíme také řešení problémů s adaptací. Děti, a leckdy ještě více
rodiče, mají potíže s odpoutáním se od sebe navzájem. Nezřídka zjistíme, že mají za sebou velmi špatnou zkušenost s pobytem v nějakém zařízení, nemocnici apod. Ukazuje se, že roli zde hrají i hospitalizace dětí,
různé zdravotní zákroky, obzvláště pak za nepřítomnosti rodičů. Děti
dnes absolvují stále více zdravotních zákroků, které jsou samy o sobě
stresující, kterými nejsou provázeny spolu s rodiči formou emoční podpory. Dnes procházíme traumaty jaksi „technicky” nikoli emočně. To
může zanechávat hluboké stopy v dítěti i v jeho rodiči. Taková stopa se
může „oživit” či prohloubit právě v tak náročném období jako je první
vstup dítěte do kolektivu vrstevníků.

Poradenství personalistické
Mgr. Marina Vaňková
info@klubk2.cz
tel.: 723 824 703
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Nastoupit do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené je nesnadné.
Pomáháme rodičům, aby byli při hledání zaměstnání úspěšní. Poradíme
jak napsat životopis a motivační dopis, jak zvládnout přijímací pohovor.
Nabízíme ale podporu i těm, kteří řeší problémy po nástupu do práce. Navíc můžeme poskytnout také koučink, tzn. společně s klienty hledat individuální řešení různých pracovních problémů a společně se snažit o rozvoj v pracovní oblasti.

Poradenství psychomotorické
Mgr. Soňa Pohanková
sona@klubk2.cz
tel.: 721 088 186

Psychomotorická poradna je určena všem rodičům malých dětí. Rodiče mají často pochybnosti o tom, zda se jejich dítě správně vyvíjí. Nechtějí třeba hned navštěvovat lékaře, ale chtějí se ujistit, zda vše probíhá tak, jak má.
My jim pomůžeme rozpoznat úroveň fyziologického vývoje dítěte a pochopit, co jsou ještě přirozené drobné odchylky či individuální zvláštnosti a co je už třeba nějak cíleně řešit. Poradíme jim, jakým
způsobem dítě správně rozvíjet a stimulovat, jak s ním cvičit a pracovat i doma.

32 mgr. marina Vaňková, info@klubk2.cz; mgr. soňa Pohanková, sona@klubk2.cz

Organizační struktura
Správní rada:
Mgr. Karin Marques, Mgr. Linda
Sokačová, Mgr. Soňa Pohanková
Dozorčí rada:
Mgr. Marina Vaňková, JUDr. Jana
Seemanová, Ing. Eva Müllerová
Realizační tým:
Ředitelka: Mgr. Regína Dlouhá
Finanční manažerka: Ing. Darina Chodorová
Manažerka Rodinného centra K2: Marie Petrů
Manažerka Školky K2: Julie Blábolová
Koordinátorka vzdělávacích aktivit: PhDr. Ivana Helebrantová
Tým:
Mgr. Iveta Burdová
Mgr. Leona Hornová
Eva Kolářová
Lenka Linhartová
Mgr. Radomila Lorencová
Michaela Megová
Libuše Militká
Lenka Ludlová, Dis
Natálie Petrovová
Bc. Petra Velcová
Kateřina Uličná
Dobrovolnice:
Ing. Eva Černá
Jaroslava Boublíková
Markéta Feran
Veronika Janůrková
Eva Kasalová
Naše dlouholetá spolupracovnice Ing. Eva Černá byla Městskou
částí Praha 10 oceněna jako dobrovolnice roku 2015.
Eva je především autorkou grafické podoby naučné stezky Zahrada
ve městě. Zpracovává pro nás také videomateriály, pomáhá s architektonickými návrhy zahrady Školky K2 a našich interiérů. Ocenění
si zasloužila!
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Děkujeme za spolupráci
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Městská část Praha 10
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o.
Infocentrum pro seniory POINT 50+, o. p. s.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Fórum 50+, o. p. s.
Česká spořitelna, a. s.
Katedra psychologie FF UK Praha
Johnson a Johnson a Santé Network
Asociace rané péče a výchovy
Zdravotnická zařízení Praha 4
Sociologický ústav AV ČR
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Děkujeme za finanční podporu

Aktivity projektu Komunitní práce s rodinou
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Projekt Zpět do práce s podporou Klubu K2 byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a jsou spoluﬁnancované Evropským sociálním fondem.

a dalším dárcům
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Finanční zpráva za rok 2015
1. Roční účetní závěrka
ROZVAHA (BILANCE) k 31.12. 2015
(v celých tis. Kč)
Klub K2, o.p.s.
IČO: 27388221

AKTIVA
a
Dlouhodobý majetek
Součet ř. 29 až 39
Krátkodobý majetek
B
celkem
Součet ř. 42 až 50
Odběratelé
II.
Poskytnuté provozní
Pohledávky
zálohy
Jiné pohledávky
Součet ř. 52 až 69 minus
70
III.
Pokladna
Krátkodobý
finanční
Bankovní účty
majetek
Součet ř. 72 až 79
IV.
Náklady příštích období
Jiná aktiva
Příjmy příštích období
celkem
A

Součet ř. 81 až 83

AKTIVA CELKEM

PASIVA

A
1.
Jmění

5.
Jiná pasiva

b
1
40

Stav k
Stav k
prvnímu poslednímu
dni
dni
účetního účetního
období
období
1
2
0
0
0
0

41

2 355

1 599

51
52

0
8

0
0
89

55

83

68

1

0

71

92

89

72

55

39

74

2 184

1 460

80
81

2 239
14

1 499
11

82

10

0

84

24

11

85

Číslo
řádku

2 355

1 599

Stav k
Stav k
prvnímu poslednímu
dni
dni
účetního účetního
období
období
3
4
831
905
3
0

a
Vlastní zdroje
Vlastní jmění

b
86
87

Fondy

88

584

584

90
91

587
X

584
76

Součet ř. 87 až 89
Účet výsledku hospodaření
2.
Výsledek
Výsledek hospodaření ve
hospodaření schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta min. let
Součet ř. 91 až 93
B
Cizí zdroje
Součet ř. 97 až 103

3.
Krátkodobé
závazky

Číslo
řádku

Dodavatelé
Daň z příjmů
Závazky ze vztahu k
státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozp.
orgánů územ. sam. celků
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Součet ř. 105 až 127
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Součet ř. 129 až 131

PASIVA CELKEM

92

18

X

93

226

245

94
95
104

244
1 524
0

321
694
0

105
112

25
0

5
5

116

1 170

258

117

5

0

121
126
128
129
130
132

2
84
1 286
67
171
238

1
25
294
141
259
400

133

Informace o ověření
účetní závěrky:
Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje
z účetní závěrky. Účetní
závěrka je uložena v sídle
účetní jednotky a ve sbírce listin rejstříkového soudu. Účetní závěrku ověřila auditorská společnost
ADAMEC AUDIT s.r.o.
a dne 23. června 2016 k ní
vydala zprávu bez výhrad.

2 355

1 599
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2015
(v celých tis. Kč)

Označení

A
I.
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Číslo
Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

NÁKLADY
Spotřebované nákupy
celkem

501
502
504

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží

1
2
4

511
513
518

Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

5
7
8

II.

Služby celkem

III.

Osobní náklady celkem

521
524
527

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady

IV.

Daně a poplatky
celkem

538

Ostatní daně a poplatky

V.

Ostatní náklady celkem

549

VI.

VII.
VIII.
B
I.
602
604

Jiné ostatní náklady

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží

III.
IV.
649

Jiné ostatní výnosy

V.
654

Tržby z prodeje
majetku, zúčtování
rezerv a opravných
položek celkem
Tržby z prodeje materiálu

VI.

Přijaté příspěvky
celkem

684

Přijaté příspěvky (dary)

VII.

Provozní dotace
celkem

691

Provozní dotace

C
591

D

9
10
12

16
24

Odpisy, prodaný
majetek, tvorba rezerv
a opravných položek
celkem
Poskytnuté příspěvky
celkem
Daň z příjmů celkem

Změna stavu
vnitroorganizačních
zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem

II.
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Název ukazatele

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ PO
ZDANĚNÍ

6

8

0

5 605

490

490

480
10
0

480
10
0

786

786

5
20
761

5
0
761

4 289

4 289

3 328
961
0

3 328
961
0

0

0

0

0

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

5 686

2
3

18

21

27

29

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ PŘED
ZDANĚNÍM
Daň z příjmů

5
5 605

5 686
2 880

2 880
0

2 880
0

0

0

0
21

0
21

21

21

4

4

4

4

165

165

165

165

2 616

2 616

2 616

2 616

81
65

0

2 880

0

5

76

81
5

0

76

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2015
(v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)
1. Název a sídlo účetní jednotky:
Klub K2, o.p.s.
K Rybníčkům 15/3249
Praha 10, 100 00
2. Právní forma účetní jednotky:
Obecně prospěšná společnost
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:
Druh obecně prospěšných služeb:
y vzdělávání dětí i dospělých, zejména rodičů, žen a další veřejnosti
zaměřené na celoživotní vzdělávání, rekvalifikaci, osobní rozvoj
a zvyšování úrovně společenského vědomí o rovnosti žen a mužů
y péče o děti v denním režimu do tří let, mimoškolní výchova dětí
především od tří do šesti let, krátkodobé hlídání dětí do 10 let,
provoz předškolního zařízení
y pořádání kurzů, školení, seminářů a konferencí v oblasti pedagogické, psychologické, zdravotní a otázek vyrovnání příležitostí mužů a žen
y vydávání informačních a osvětových materiálů k problematice
rovnosti žen a mužů (rodinné soužití, zaměstnávání, politická angažovanost)
y výzkumná činnost – provádění výzkumů v oblasti výchovy
a vzdělávání, v oblasti rovných příležitostí a sociálních služeb
y poradenství v oblasti těhotenství a mateřství, výchovy a vzdělávání dětí, slaďování rodinného a pracovního života, otázek diskriminace na pracovním trhu
y půjčování literatury se zaměřením na tituly pedagogické, zdravotnické, psychologické a tituly řešící problematiku vyrovnání příležitostí mužů a žen
y bezplatné právní poradenství
y zřizování a provoz firemních školek a jiných obdobných zařízení
y poskytování sociálně právní ochrany dětí a vybrané sociální služby
Doplňková činnost:
y reklamní činnost
y velkoobchod a maloobchod
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4. Ostatní činnosti účetní jednotky:
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Původní členové správní rady:
Mgr. Karin Marques, Mgr. Jana Blechová, Mgr. Linda Sokačová
Noví členové správní rady od 1.1.2015:
Mgr. Karin Marques, Mgr. Soňa Pohanková, Mgr. Linda Sokačová
Členové dozorčí rady beze změn:
Ing. Eva Müllerová, JUDr. Jana Seemanová, Mgr. Marina Vaňková
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6. Informace o zakladatelích:
Mgr. Karin Marques, Mgr. Soňa Pohanková
7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2015.
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2015.
8. Použité účetní metody:
y Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého
neinvestičního a investičního majetku
V roce 2015 nebylo použito.
y Odpisování majetku
V roce 2015 nebylo použito.
y Postup tvorby a použití rezerv
Nepoužívá se
y Vzájemné zúčtování
V roce 2015 nebylo použito.
y Metoda kursových rozdílů
V roce 2015 nebylo použito.
9. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software: Ekonomický
systém Info Office MMI
10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s § 31 a §32 ZoÚ v archivu účetní jednotky.
11. Účasti v obchodních společnostech
Naše společnost nemá žádnou účast v obchodních společnostech,
kde účetní jednotka drží podíl prostřednictvím třetí osoby, která
jedná jejím jménem a na její účet.
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12. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Zakázky

náklady (v Kč)

Výnosy (v Kč)

dotace oPPa: Projekt „Zpět do práce
s Klubem K2“

2 024 817,93

2 024 817,93

Projekt „Komunitní práce s rodinou“

786 009,96

786 009,96

dotace mPsV

485 486,00

485 486,00

spoluúčast Klub K2

218 523,96

218 523,96

dotace mč Praha 10

82 000,00

82 000,00

Projekt „Zahrada ve městě iV.“ , Mč Praha 10

94 800,00

94 800,00

Projekt „Komunitní akce pro rodiny s dětmi
na Praze 10“, MHMP

72 200,00

72 200,00

50 000,00

50 000,00

dotace mhmP
spoluúčast Klub K2
Vlastní činnost Klubu K2, o.p.s.
Zisk před zdaněním celkem v Kč:

22 200,00

22 200,00

2 626 617,23

2 707 890,24
81 273,01

13. Informace o zaměstnancích
Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých kategorií – 32
Osobní náklady celkem
4 288 899 Kč
v tom
– mzdové náklady
3 327 846 Kč
– zákonné sociální pojištění
961 053 Kč
14. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich
rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela
za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast
v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
15. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných
orgánů
Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní
jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich
účet, jakožto určitý druh záruky.
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16. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty
Způsob oceňování neměl vliv na výpočet hospodářského výsledku.
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17. Daňové úlevy na dani z příjmů
rok

daňová úleva

Využití

2006

1 537*0,24

k hlavní činnosti

2007

26 351 Kč*0,24

k hlavní činnosti

2008

14 115 Kč*0,21

vypořádáno 2011

2009

92 976 Kč*0,20

vypořádáno 2012

2010

298 391 Kč*0,19

vypořádáno 2013

2011

109 559 Kč*0,19

vypořádáno 2014

2012

222 458 Kč*0,19

vypořádáno 2014

2013

300 000 Kč*0,19

2014

194 877 Kč*0,19

2015

300 000 Kč*0,19

18. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých
účetních období
Beze změn
19. Přehled přijatých darů
městská část Praha 10 (projekt zahrada ve městě iV)

94 800,00

spirit media s.r.o.

25 000,00

Vaňková marina

20 000,00

bezpečnost práce s.r.o.

15 360,00

Vaňková marina

7 000,00

helebrant Vojtěch

2 000,00

lorencová radka

800,00

20. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících
účetních období
Výsledek hospodaření účetního období roku 2014 byl po schválení
účetní závěrky dne 12. 6. 2015 převeden na účet nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let
21. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy
nemá náplň
22. Okamžik sestavení účetní závěrky:
V Praze dne 31. 05. 15
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23. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
Bylo zaplaceno před uplynutím zdaňovacího období.
Pro údaje vyžadované §29 a §30 vyhlášky, které nejsou uvedeny,
nemá účetní jednotka náplň.
Sestavil: za Obchodní kancelář, s.r.o L. Škopková a za Klub K2,
o.p.s. Ing. D. Chodorová
(podpisový záznam statut. orgánu)
(viz § 18 odst. 2 ZoÚ)

2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění dle zdrojů

2 024 817,93 Kč
485 486,00 Kč
176 800,00 Kč
50 000,00 Kč
2 853 117,07 Kč

Podíl
zdrojů
v%
35,61%
8,54%
3,11%
0,88%
50,18%

za volnočas. aktivity, psycholog. a právní poradenství,
soc. dovednosti, přednášky a komun. akce

117 530,00 Kč

2,07%

za stravné školka K2

364 461,00 Kč

6,41%

2 227 105,00 Kč

39,17%

76 965,00 Kč
67 056,07 Kč
70 160,00 Kč
21 163,00 Kč
3 910,00 Kč
264,13 Kč

1,35%
1,18%
1,23%
0,37%
0,07%
0,005%

název zdroje
dotace OPPA 7
dotace MPSV
MČ Praha 10
Magistrát hl. města Prahy
příjmy od uživatelů služeb:

za výchovně-vzdělávací aktivity dětského klubu/
školky K2, doprovodné aktivity
za vzdělávání–zkoušky nsK, asociace, odborné semináře
tržby z prodeje služeb
Dary
jiné výnosy
prodej časopisu, odb. literatury a publikací
přijaté úroky
Celkem

částka
v Kč

5 685 718,13 Kč 100,00%

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) členěných dle zdrojů:
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3. Úplný objem nákladů v členění na
náklady podle projektů a na činnost
(správu) organizace KLUB K2, o.p.s.
(rok 2015)
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu-provozní:
Kancel., úklidové a hyg. prostředky
údržba Školky K2
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materiál na komunit. akce (Zahrada ve městě, Nevid.
sousedé, Adventní věnce…), volnočas. aktivity a ceny
do soutěží
odb. literatura, knihy
vybavení a spotř. materiál - Školka K2, Dětský klub K2
Spotřební materiál
Spotřeba materiálu - výpočetní technika (notebook)
Spotřeba materiálu - zařízení a vybavení
dřevěné informační panely
vybavení Školky K2 (židle, koberce, křeslo, skříň...)
DHIM - mobil, výp. technika, foťák, flipchart, mikrovln,
rádio, koberec
Spotřeba materiálu - provozní
Spotřeba materiálu - potraviny v rámci akcí:
občerstvení v rámci akcí, vzdělávání, Školky K2
Spotřeba energie
Spotřeba energie
Opravy a udržování
jiné opravy
Náklady na reprezentaci
náklady na reprezentaci v rámci kurzů, komunitních akcí
Ostatní služby
Ostatní služby - nájem kanceláře, prostor - aktivity

MPSV
Komunit.
práce s
rodinou

MPSV
spoluúčast

KLUB K2
spoluúčast

Praha 10
spoluúčast

5 604 445,12
552 549,70
147 950,40
54 668,20
3 200,00

786 009,96
9 162,00
8 273,00
7 745,00

485 486,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00

218 523,96
5 662,00
4 773,00
4 245,00

29 243,00

528,00

0,00

528,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

73 800,00
73 800,00

0,00
889,00
889,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
889,00
889,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688 430,80

136 717,95

53 573,00

43 144,95

40 000,00

3 500,00

87 076,00

14 664,00

8 554,00

6 110,00

0,00

2 482,00
56 892,20
1 465,00
18 490,00
86 241,00
73 800,00
8 004,00

82 000,00
0,00
0,00

94 800,00
74 800,00
1 000,00

1 000,00

4 437,00
0,00
299 868,30
299 868,30
9 793,00
9 793,00
4 812,00
4 812,00
19 568,00
19 568,00

157 709,60

35 604,00

17 569,00

18 035,00

Ostatní služby – tel, fax, poštovné:
telefon O2, Vodafone, internet
Poštovné

48 147,10

13 319,95

4 850,00

8 469,95

45 930,10
2 217,00

13 319,95

4 850,00

8 469,95

0,00

Ostatní služby - smlouvy:

81 686,00

30 000,00

18 000,00

8 700,00

3 300,00

účetní služby

75 086,00

30 000,00

18 000,00

8 700,00

3 300,00

Ostatní služby – el., voda, topení

Praha 10
Zahrada ve
městě IV.

0,00
0,00

0,00

0,00

pronájem prostoru pro semináře

6 600,00

Ostatní služby – konfer., kurzy:
vzdělávání zaměstnanců
Ostatní služby - jiné:

20 615,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 615,50
293 196,60

43 130,00

4 600,00

1 830,00

36 700,00

3 500,00

37 500,00

37 500,00

600,00

200,00

36 700,00

7 220,00

4 420,00

4 000,00

420,00

psycholog. poradenství, soc. dovednosti a videotrénink
komunikace
přednášky, semináře
lektorské služby, kurzy, konzult. psych. testů,
psycholožka, pedagožka
zapůjčení techn. vybavení v rámci komunit. akcí
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73 480,00
720,00

0,00

Praha 10
spoluúčast

82 000,00
0,00
0,00

0,00

Praha 10
Zahrada ve
městě IV.

MHMP
Komunit.
akce na
Praze 10

MHMP
spoluúčast

KLUB K2
spoluúčast

94 800,00
74 800,00
1 000,00

72 200,00
25 280,00
25 280,00

50 000,00
18 600,00
18 600,00

22 200,00
6 680,00
6 680,00

1 000,00

25 280,00

18 600,00

6 680,00

73 800,00
73 800,00

0,00
0,00

0,00

0,00

OPPA 7
za 1-10.2015

2 024 817,93
96 046,27
69 864,27
35 859,07

KLUB K2

2 626 617,23
347 261,43
43 533,13
11 064,13
3 200,00
2 435,00

2 172,00
31 584,20
249,00
18 490,00
7 692,00

310,00
25 308,00
1 216,00

3 714,00

4 290,00

3 978,00

459,00

4 749,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
298 979,30
298 979,30
9 793,00
9 793,00
4 812,00

411,00

19 157,00

4 812,00

40 000,00

3 500,00

0,00

13 720,00

0,00
0,00

0,00
3 300,00

17 000,00

0,00

0,00
0,00

30 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

411,00

19 157,00

192 713,01

324 779,84

23 316,67

49 095,33

25 969,47

96 136,13

16 088,80

18 738,35

16 088,80

16 521,35
2 217,00

51 600,00

86,00

45 000,00

86,00

6 600,00
0,00
36 700,00

0,00
3 500,00

0,00
30 720,00

0,00
17 000,00

0,00

5 643,17

14 972,33

13 720,00

5 643,17
70 094,90

14 972,33
145 751,70

37 950,00

35 530,00

36 700,00
2 800,00

720,00

500,00

220,00

43

3. Úplný objem nákladů v členění na
náklady podle projektů a na činnost
(správu) organizace KLUB K2, o.p.s.
(rok 2015)
hudba v rámci komunit. akcí
divadlo
program v rámci Školky K2
publicita, propagace, grafické práce, tisk
výtv. návrhy projektu Zahrada ve městě
ostatní služby (kopírování, kredity psycholog. testů,
zkoušení dle NSK, překlad standardů…)
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ostatní služby (BOZP, sekání trávníku, oprava plotu,
prádelna, výpis z rejstříku, IT služby, Internet GDATA…)
Audit
Mzdové náklady celkem
Mzdy bez odvodů
Mzdové náklady DPP
Mzdové náklady HPP, DPČ
Soc. a zdrav. pojištění za organizaci
Ostatní daně a poplatky (poplatky o akreditaci, výpis
z OR)
Penále a úroky z prodlení
Jiné náklady:
Jiné náklady - pojištění, pojistka Kooperativa, členský
příspěvek, Asociace lesních MŠ...
Jiné náklady - bank. poplatky
Jiné náklady - nedaňové
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
tržby za poradenství, soc. dovednosti, videotrénink
kouminkace
tržby za přednášky a semináře, za vzdělávání
stravné Školka K2
tržby za doprovodné a výchovně-vzdělávací aktivity
(Dětský klub K2, Školka K2)
tržby za komunit. akce, volnočas. aktivity
vlastní zdroje
Prodej materiálů
prodej časopisu, odb. literatury a publikací
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace:
dotace OPPA
dotace MPSV
dotace MHMP
dotace MČ Praha 10
MČ Praha 10 (finanční příspěvek)
dary
úroky
Hospodářský výsledek před zdaněním

MPSV
Komunit.
práce s
rodinou
4 500,00
27 000,00
9 705,00
27 909,00
3 500,00

1 210,00

MPSV
spoluúčast

KLUB K2
spoluúčast

0,00
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Praha 10
Zahrada ve
městě IV.

1 210,00
3 500,00

5 236,00

76 426,60
20 000,00
4 288 899,00
3 322 737,65
489 680,00
2 838 655,95
960 563,05

640 130,01
496 545,70
73 155,00
423 390,70
143 584,31

428 413,00
326 155,00
12 805,00
313 350,00
102 258,00

169 717,01
128 390,70
18 350,00
110 040,70
41 326,31

42 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00

16 500,00
16 500,00
16 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786 009,96
196 163,96

485 486,00

218 523,96
196 163,96

82 000,00

94 800,00

0,00
82 000,00

0,00
94 800,00

430,00
0,00
39 962,62
15 675,60
18 587,02
5 700,00
5 685 718,13
2 853 117,07
4 600,00

1 350,00

76 965,00
364 461,00

6 850,00

2 227 105,00

159 293,96

112 930,00
67 056,07
3 910,00
3 910,00
21 163,00
2 737 103,93

28 670,00

0,00
567 486,00

0,00
485 486,00

485 486,00
50 000,00
82 000,00
94 800,00
70 160,00
264,13

485 486,00

485 486,00

81 273,01

0,00

0,00
0,00

2 024 817,93

82 000,00

82 000,00
94 800,00

22 360,00

22 360,00

0,00

Projekty:
MPSV:
Praha 10:
MHMP:
OPPA 7:
Klub K2:

Praha 10
spoluúčast

„Komunitní práce s rodinou“, spoluúčast Klub K2, MČ Praha 10
„Zahrada ve městě IV.“
„Komunitní akce pro rodiny s dětmi na Praze 10“
„Zpět do práce s Klubem K2 1. 1. – 30. 10. 2015“
Vlastní činnost (správa) organizace

0,00

0,00

0,00

Praha 10
spoluúčast

Praha 10
Zahrada ve
městě IV.

4 500,00
23 500,00

0

1
0
0
0
1

0

6
6

MHMP
Komunit.
akce na
Praze 10

MHMP
spoluúčast

3 000,00
13 500,00

KLUB K2
spoluúčast

OPPA 7
za 1-10.2015

1 500,00
10 000,00

KLUB K2

13 897,00

3 500,00
9 705,00
10 802,00

0,00

3 303,40

1 932,60

0,00

14 944,50

61 482,10

1 732 813,08
1 337 382,02
170 000,00
1 167 382,02
395 431,06

20 000,00
1 883 255,91
1 456 109,93
213 825,00
1 247 883,23
421 547,68

2 000,00

2 000,00

3 500,00

42 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00

16 500,00
16 500,00
16 500,00
0,00

16 200,00
16 200,00
16 200,00
0,00
0,00

14 400,00
14 400,00
14 400,00
0,00
0,00

1 800,00
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00

430,00
0,00

82 000,00

0,00

94 800,00

0,00

72 200,00
2 200,00

0,00

50 000,00
0,00

0,00

22 200,00
2 200,00

2 834,57

37 128,05

1 461,23

14 214,37

1 373,34

17 213,68
5 700,00
2 707 890,24
2 654 753,11

2 024 817,93

0

3 250,00

0

70 115,00
364 461,00

6

2 200,00

2 200,00

2 065 611,04

0,00
0,00

84 260,00
67 056,07
3 910,00
3 910,00
21 163,00
0,00

0

0
0

0,00

0,00
82 000,00

0,00
94 800,00

0,00
50 000,00

0,00
2 024 817,93
2 024 817,93

50 000,00

50 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000,00
94 800,00

0

0

0,00
50 000,00

0,00

0,00

27 800,00
264,13
0,00

81 273,01
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4. Závazky organizace k 31. 12. 2015
celkem v Kč

z toho:
výnosy příštích období (dětský klub a školka K2 –
školné a stravné, volnočasové aktivity)
dotace ze státního rozpočtu OPPa

694 301,28

dohadné účty pasivní (za audit 2014, Pražská
energetika)
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výdaje příštích období (Vodafone, telefónica O2,
vyúčtování služeb a stravné školka K2, přednáška)
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částka v Kč
259 425,00
258 016,91
25 280,00
140 565,37

dodavatelé

4 694,00

daň z příjmu

5 320,00

jiné závazky (vklad zakladatele)

1 000,00
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