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Klub K2. o.p.s.

Úvodní slovo
Dostáváte do rukou výroční zprávu shrnující čtvrtý rok činnosti
Klubu K2 – vzdělávacího a poradenského klubu pro rodinu.
V uplynulém roce se nám dařilo velmi dobře. Našich klientů a
klientek přibývalo, měli jsme stabilní financování, soudržný
realizační tým, profesionální a charismatické lektorky a nadšené
a ochotné dobrovolnice. Po čtyřech letech fungování byl již
zaběhnutý program a služby, a tak jsme se více zaměřily na
způsoby hodnocení a zjišťování potřeb a zpětné vazby.
Realizovali jsme projekty Vzdělávací a poradenské centrum pro
rodiče na rodičovské dovolené, Klub a kavárna pro rodiče
s dětmi, Já a moje rodina.

Naše vize
Klub K2 usiluje o zlepšení postavení žen s malými dětmi
v soukromém i veřejném životě.

Poslání
Poskytovat komplexní podporu a služby rodičům s dětmi od 0 do
6 let a provádět osvětu rovných příležitostí žen a mužů. Nabízet
služby podporující slaďování rodiny a práce zaměstnavatelům a
organizacím.

Cíle
Prevence sociálního vyloučení žen/rodičů s malými dětmi a
uspokojivé sladění rodinného a pracovního života rodičů/žen
s malými dětmi. Zdravý a harmonický rozvoj rodiny, posilování
rodičovských kompetencí, prevence partnerských a rodinných
krizí.
„Při Šikovných ručičkách
jsme vyrobili několik
pěkných dárečků pro
babičku…“
Hanka
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Historie
Klub K2 byl založen v roce 2005, aby poskytoval komplexní
podporu a služby rodičům s dětmi od 0 do 6 let. V září 2005
společnost otevřela rodinný klub a vzdělávací centrum
v prostorách Mateřské školy Hřibská v Praze 10. Od roku 2006
do roku 2008 Klub K2 realizoval projekt Vzdělávací a poradenské
centrum pro rodiče s dětmi financovaný Evropským sociálním
fondem. Projekt se skládal ze vzdělávacího programu Na
mateřské, individuálního personálního poradenství a doplňkových
aktivit pro rodiče s dětmi. V projektu bylo podpořeno 213 rodičů
malých dětí.

Činnost
Program pro děti a rodiče
Program pro předškoláky
Program pro rodiče
s hlídáním dětí
Program na večer
Akce, přednášky a besedy
Poradenství
Knihovna
Obchůdek

„Našla jsem si tu
kamarádky se stejně
starými dětmi a to je velká
výhoda. Podnikáme teď
leccos společně…“
Markéta
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Program pro děti a rodiče
PRO MIMINKA: 0 – 18 MĚSÍCŮ
Miminka I a II
Klub pro maminky s miminky od 3 do cca 15 měsíců. Maminky a děti se naučí
spoustu říkanek, škádlivek a vyzkouší si i pár nápadů, které mohou s dětmi dělat
doma. Aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se
dopracují až k prvním krůčkům. I maminky si pár minut zacvičí pro zpevnění
břišního a zádového svalstva.
Miminka I a II
Cvičení rodičů s dětmi pro rozvoj psychiky i motoriky dítěte. Cílem cvičení je
vytváření prostoru pro zdravý, emocionální, fyzický, psychický i psychosociální
vývoj dítěte a pozitivně působí na vztahy mezi rodiči a dětmi. Maminky a děti se
naučí spoustu říkanek, škádlivek a vyzkouší si i pár nápadů, které mohou s dětmi
dělat doma. Aktivity se zaměřují na rozvoj hrubé i jemné motoriky a postupně se
dopracují až k prvním krůčkům. Maminky mají možnost sdílení své nové životní
role s dalšími rodiči, posilují svoje sebevědomí a rodičovské kompetence.
Cvičení nejen na míčích
Zdravý psychomotorický vývoj, předcházení ortopedických vad a odstraňování
špatných motorických návyků. Rady na co si dávat pozor a co sledovat. Vhodné
pro děti od 2 do cca 15 měsíců. Relaxační i posilovací cvičení pro maminky.
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PRO DĚTI VĚKU
1,5 – 4 ROKY
Šikovné ručičky
Rukodělná a výtvarná dílnička pro maminky a děti od 1,5 do 4 let. Děti vyzkouší
svoji motoriku - co už umí naše prsty a ruce? Trhat, žmoulat, barvit, mačkat,
čmárat, tvarovat, tisknout … Rozvoj dětské motoriky, posilování soustředění na
jednu činnost. Návod a inspirace rodičům, jak trávit čas s dítětem.

Hrátky s bubnem
Hry na zvířátka, písničky, tanečky a říkanky s africkým bubnem pro děti od 1,5
do 4 let. Rozvoj dovedností, socializace, upevnění pouta mezi matkou a dítětem.
Hudební školička
Hudební přípravka pro nejmenší. Pro děti od 1 do 3 let. Dětem jsou nabízeny
nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu. Získávají tak první
elementární povědomí o hudbě. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti
dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k
individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný
zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.
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PRO VŠECHNY
„Hřiště pod střechou“
Kdo si hraje nezlobí… Na nepřízeň počasí si nemůžeme stěžovat v naší herně plné
hraček, které děti jistě zaujmou. Maminky si mohou v klidu vypít šálek čaje či
kávy, podělit se o své radosti i starosti, zatímco dítka společně dovádějí. Rodiče
nejsou doma sami, ale mají možnost se seznámit s dalšími rodiči stejně starých
dětí v okolí svého bydliště.

„Co jsme začli chodit
do K2, tak už Kubíček
tolik nezlobí. Máme
teď co dělat…“
Lenka

Program pro předškoláky
Výtvarný kroužek
Výtvarné řádění pro děti od 3,5 do 6 let. Děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné
techniky. Rukodělné a výtvarné činnosti příznivě působí na rozvoj
seznomotorických dovedností a relaxaci dítěte. Cílem výuky je vzbudit v dětech
radost a nadšení z tvořivé práce. Jednorázové vstupné 60,- Kč.
Anglická herna
Hrajeme si anglicky. Písničky, říkanky, pohádky, pohybové hry a kreslení je
vedené rodilým mluvčím – s odborným vzděláním pro výuku nejmenších. Ve
spolupráci s Akcent IH.
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Program pro rodiče s hlídáním dětí
Internetová kavárna
Pro všechny rodiče, kteří si chtějí vklidu prohlížet a vyhledávat na internetu a
doma je děti nenechají. Děti si hrají v herně s hlídací tetou a rodiče povídají u
čaje nebo surfují na internetu.
Angličtina I, II, III
Angličtina pro začátečníky (I), středně pokročilé (II) a pokročilé (III). Chcete
oprášit svoje znalosti? Chcete zlepšit svoji angličtinu? Procvičování a mluvení tak,
abyste začali používat to, co znáte jen pasivně. Texty k výuce zdarma. Učíte se
anglicky a nepotřebujete hlídání, děti jsou s vámi. V rámci vzdělávacího programu
Na mateřské zdarma.
Můj osobní rozvoj (OsR)
Poznávání sebe a své dosavadní a budoucí profesní dráhy, moje silné a slabé
stránky, životní cíle a jak jich dosáhnout, komunikační techniky a dovednosti, jak
a kde hledat pracovní příležitosti, tvorba CV a motivačního dopisu, příprava na
pohovor včetně simulace. Možnost individuálních konzultací.
Počítačové dovednosti (IT)
Kurz počítačových dovedností pro začátečníky i pokročilé. V rámci vzdělávacího
programu Na mateřské zdarma.

Akce, přednášky a besedy
leden
Co už umí aneb pohybový vývoj dítěte (cyklus Já a moje rodina) – Soňa
Pohanková
únor
Aromaterapie pro maminky a děti (cyklus Já a moje rodina) – Eva Kopasová
Reforma sociálního systému ČR 2008 – JUDr. Jana Seemanová
březen
Vstup dítěte do MŠ – Martina Drbohlavová
Masáže kojenců (cyklus Já a moje rodina) – Marie Petrů
Prevence dětských úrazů – MUDr. Irena Rubešová
Šťastné dítě aneb jak porozumět svým dětem – Eva a Michaela Velechovská
duben
Jak na nočník (cyklus Já a moje rodina) – Jana Blechová
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květen
Něžná náruč rodičů (cyklus Já a moje rodina) – Marta Frydrychová
Odcizení v rodině aneb Přestáváme být partnery, zůstáváme rodiči – Český
helsinský výbor (cyklus Já a moje rodina) – Markéta Kovaříková
Homeopatie – úžasné dědictví přírody – MUDr. Renata Chmelíková
Děti potřebují hranice (3 termíny) – PhDr. Ilona Špaňhelová
červen
Místo, kde žijeme – beseda se zastupitelem Prahy 10 Tomášem Jánem
Setkání rodičů nedonošených dětí – Nedoklubko (cyklus Já a moje rodina) – Jana
Kettnerová

září
Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace – Marek Hylebrant, Česká záchranná
služba
říjen
Jak si získat autoritu (cyklus Já a moje rodina) – PhDr. Ilona Špaňhelová
Odcizení v rodině aneb Přestáváme být partnery, zůstáváme rodiči – Český
helsinský výbor (cyklus Já a moje rodina) – PhDr. Jana Procházková
listopad
Právní problémy spojené s mateřskou a rodičovskou dovolenou – JUDr. Jana
Seemanová
Jak naučit dítě spát – Karin Marques
Jak usměrnit dětskou agresivitu – PhDr. Ilona Špaňhelová
Aromaterapie pro děti – Andrea Slováková
prosinec
Kojení a příkrmy – Mgr. Michaela Nováková
Prevence a podpora léčby lehkých zdravotních problémů – Andrea Slováková
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Program na večer
Poweryoga - Yvona
Večerní cvičení pro posílení, relaxaci a tělesnou i duševní rovnováhu s příjemnou
relaxační hudbou zakončená malým čajovým obřadem. Jednorázové vstupné 60,Kč.
Pět Tibeťanů - Jarmila
Relaxační cvičení podle tibetské filosofie Pět Tibeťanů a meditace.

Poradenství
Probíhalo individuální personální poradenství pro návrat do zaměstnání ve
spolupráci s agenturou Advanced Search (20 konzultací). Kromě toho proběhlo
31,5 hodin psychologických konzultací v oblasti rodiny a mezilidských vztahů.

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

Obchůdek
K zakoupení je kosmetika Nobilis, Domácí rodinné a tvůrčí kalendáře, časopis
Aperio, výukové materiály programu Baby Signs a další originální drobnosti.

„Líbí se mi odpolední
přednášky pro rodiče.
Dozvím se tam spoustu
zajímavých věcí o výchově
dětí.“
Eva
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Realizační tým

Z leva: Soňa Pohanková, Marie Petrů, Jana Blechová, Karin Marques, Darina
Chodorová

Organizační struktura
Správní rada:
Mgr. Petr Karas, Mariana Koláčková, Mgr. Lucie Jindráková
od 1.9. 2008
Mgr. Pavla Köpplová, Mgr. Rada Dudová PhD., Mgr. Michaela Nováková
Dozorčí rada:
Ing. Eva Melicharová Doušová, Ing. Zdeněk Voda, Lenka Popková
od 1.9. 2008
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: Ing. Darina Chodorová
koordinátorka programů: Mgr. Jana Blechová
denní koordinátorka a recepční: Marie Petrů
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Lektorky a lektoři
Vzdělávací program
Mira Fridrichová a Ivo Marvan – kurzy počítačových dovedností (IT)
Emily Průcha, Jitka Heřmanová, Mariana Eriksson, Vanda Švarcová – výuka
angličtiny (A 1 – 3)
Markéta Plšková, Veronika Morávková (a další konzultanti z A-Search), Ivana
Rieger, Jana Studená, Jitka Štádlerová – kurz Můj osobní rozvoj (OsR)
Dora Dlabáčková, Dana Kopperová, Tereza Havránková Katka Wechová – hlídání
dětí
Program mateřského klubu
Jana Blechová, Táňa Vopálenská a Zlatka Schewczuk – Miminka I a II
Akcent IH – Anglická herna
Dáša Rosecká – výtvarka pro předškoláky
Marie Lenka Novotná, Marta Zlámaná – Hrátky s bubnem,
Tereza Bílková, Yvona Jankovská – Poweryoga
Jarmila Jermářová – Hudební školička, Pět Tibeťanů
Grafické práce
Petra Lukešová
Webové stránky
Jana Holušová
Dobrovolnice (pracovaly zcela zdarma pro Klub K2)
Zuzana Riedlová
Karolína Tykalová
Katka Pinkasová
Dáša Woloszczuk
Lucie Klimečková
Lenka Chylíková
Jana Holušová
Jana Seemanová
Lucie Vilímová

Návštěvnost
V roce 2008 jsme zaregistrovali 3908 intervencí a podpořili jsme
424 rodin.
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Poděkování
Medovnik.cz
Hudební škola hl.města Prahy a Gymnázium J.Nerudy (prof. Jindřich Mára)
Partnerským a spolupracujícím organizacím
Advanced Search s.r.o.
Mateřská škola Hřibská, Praha 10
Síť mateřských center ČR
Česká ženská lobby
Naše činnost byla spolufinancována Evropským sociálním fondem (projekt
Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče) a 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
Provozovna: Hřibská 1, Praha 10
Statutární zástupce: Mgr. Pavla Köpplová
Bankovní spojení:
103984399/0800
www.klubk2.cz
člen Sítě mateřských center ČR a
České ženské lobby

Výroční zpráva
Text a grafika: Karin Marques
Foto: archiv Klubu K2
Datum uzávěrky: 30.6.2008
Tisk: srpen 2008
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Finanční zpráva
Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Výdaje
spotřeba materiálu:

Příjmy
88 907

dotace ESF

611 728
675 100

-provozní

24 923

dotace MPSV

-škol.materiál

57 700

dotace MČ Praha 10
dotace Magistrátu
hl.m. Praha
jiné ostatní výnosy
- prodej služeb

-potraviny v rámci akcí
-opravy a udržování
služby:
- nájem
- služby (voda, teplo,
energie)
- telefon, fax, poštovné
- vzdělávání
zaměstnanců
- služby jiné
bankovní poplatky
jiné náklady
členské příspěvky
ostatní daně a popl.

5 927
357
542 371
54 882

10 000
194

2 380
418 257
4 905
481
1 000
140
940 608
293 435
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477 653

17 744

zákonné soc. pojištění

Výsledek hospodaření

přijaté úroky

50 000

49 109

mzdové náklady
Celkem

přijaté příspěvky

61 000

1 871 847

1 885 674
13 828

Klub K2. o.p.s.

Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů:
Název zdroje
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Částka
v Kč

dotace MPSV

675 100

dotace ESF

611 728

dotace MČ Praha 10

61 000

dotace Magistrátu hl. města Praha

50 000

výdělek za volnočasové aktivity

137 940

miniškolička

93 680

výdělek za kurz "baby sign"

82 634

výdělek za kurz "anglický jazyk"

51 619

výdělek za program "anglická herna"

28 320

výdělek za přednášky,semináře

26 170

výdělek za akci "Mikuláš"

23 300

výdělek za divadlo pro děti

12 380

jiné výnosy

5 943

výdělek za kurz fotografování

5 700

výdělek za akci "Rodinné konstelace"

4 000

burza

2 400

narozeninové oslavy

2 200

výdělek za Vánoční koncert

1 000

sponzorské dary

10 000

výdělek z doplňkové činnosti

367

přijaté úroky

194

Celkem

1 885

Klub K2. o.p.s.

1,24%
1,50%

0,66%

0,32%

0,21% 0,13%
0,30%

1,39%

0,12%
0,05%
0,53%

0,02%
0,01%

2,74%
4,38%

35,80%

4,97%
7,32%
2,65%
3,23%

32,44%

dotace MPSV

dotace ESF

dotace Praha 10

dotace hl. města Praha

v ýdělek za v olnočasov é aktiv ity

miniškolička

v ýdělek za kurz "baby sign"

v ýdělek za kurz "anglický jazy k"

v ýdělek za program "anglická herna"

v ýdělek za přednášky ,semináře

v ýdělek za akci "Mikuláš"

v ýdělek za div adlo pro děti

jiné v ýnosy

v ýdělek za kurz f otograf ov ání

v ýdělek za akci "Kučerov a konstalace"

burza

narozeniny

v ýdělek za Vánoční koncert

sponzorské dary

v ýdělek z doplňkov é činnosti

přijaté úroky

„Je skvělé, že při kurzech
i seminářích člověk uslyší
názory a zkušenosti
dalších maminek…“
Jana
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