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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři výroční zprávy Apropa,

co se Vám vybaví pod slovem kaleidoskop? Nostalgická vzpomínka na dětství, spousta barevných 
magických obrazců, realita rozložená pomocí skleněné kuličky a zrcadel na fantaskní vzory….? 
Ano, kaleidoskop neboli krasohled má spojený snad každý z nás s něčím milým, krásným, hravým. 
Pohled do kaleidoskopu nám otevře dveře do fantazie, ukazuje nám věci kolem nás změněným, jiným 
obrazem. Donutí nás se zastavit, dívat se a třeba i žasnout.

Prosím, zastavte se! Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, je také takový kaleidoskop. Spatříte Apropo 
jako obraz poskládaný z různých pohledů a střípků očima Vás – klientů, rodičů, pracovníků, dárců, 
úředníků, odborníků…. Uvidíte Apropo objektivem filmové kamery. Zažijete Apropo jako směsici 
střídajících se událostí, věcí, zážitků a příběhů. A právě příběhy, které jsme Vám v minulých výročních 
zprávách přinášeli a kterými jsme žili, jsou tím, čím jsme vás chtěli a stále chceme inspirovat.  
Jsou to hodnoty jako je radost, odvaha, přátelství, opravdovost, které často vidíme u lidí s postižením 
a kterými tak nesmírně obohacují naši společnost. Na posledním benefičním představení byla 
oceněna blízkost - to, že jsou tu lidé, kteří se rozhodli být nablízku potřebným. Byly vyzdvihnuty 
osoby, které svůj profesní život věnují sociálním službám.  Ale každý z nás, ať s handicapem nebo bez 
handicapu, potřebuje blízkost. Každý z nás potřebuje mít parťáka, který mu pomůže. I o tom je naše 
výroční zpráva. 

Podívejte se do kukátka kaleidoskopu na život okolo Vás a hledejte v něm tyto kvality, těšte se jimi 
a žijte krásný, hravý život, mějte před očima své sny a fantazie. Na život se totiž lze dívat různými 
pohledy.

Podlehněte kouzlu kaleidoskopu – to Vám přeje

Bc. Jitka Králová
ředitelka Apropa
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Kdo jsme a odkud jdeme
Apropo je zkratkou Asociace pro postižené. Již od roku 1996 pomáháme lidem s postižením a jejich 
rodinám. Je to cesta, která není jednoduchá, a to obzvláště pro rodiny, které mají dítě s postižením. 
Celý život a celá budoucnost se v okamžení promění. Už nikdy nebude nic, jak tomu bylo dříve. A v tu 
chvíli přichází Apropo, aby tento nelehký úděl pomohlo nést.

Na této cestě jsme již 18 let a za tu dobu prošlo hlubokým vývojem a změnami. Jak Apropo rostlo, 
bylo nutné, aby se přizpůsobovalo. Apropo vzniklo jako organizační jednotka Společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. 
Do konce roku 2013 jsme tedy byli Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením v Jičíně a byli jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO.  S lednem 
2014 pro nás nastalo nové období. Občanské sdružení Apropo smluvně převedlo veškerá práva 
a povinnosti na nově vzniklou společnost Apropo Jičín, obecně prospěšnou společnost. Nyní je tedy 
naše organizace zaregistrována jako Apropo Jičín, o.p.s. 

Ale proč Apropo vlastně přešlo na organizační strukturu obecně prospěšné společnosti? Výhodou 
o.p.s. je, že ze zákona je dána větší transparentnost. Povinností je například vydávání výroční zprávy, 
což zvyšuje právě transparentnost organizace, o což usilujeme. Celkově je přechod na o.p.s. spojen 
s profesionalizací a otevřeností směrem k veřejnosti. Na zajištění veškeré činnosti se v roce 2014 podílelo k 31. 12. 2014 celkem 25 pracovníků. 

Ke stejnému datu dosáhly přepočtené úvazky hodnoty 15,3. Z toho bylo 15 pracovníků v přímé 
péči v sociálních službách (osobní asistence, denní stacionář, sociální rehabilitace) s přepočteným 
úvazkem 10,5. (Údaje se vztahuji k pracovníkům s pracovní smlouvou, tedy jsou bez pracovníků 
na DPP).

Celkový počet klientů byl 49, z toho 31 odebírá služby pravidelně. Dalšími klienty bylo 20 dětí 
bez postižení, které se zúčastnily integračních pobytů.

„Apropo je až úžasně dynamická a profesionální organizace. To, 
co dokázalo za dobu své existence, je rarita. Myslím, že z Apropa 
by si ostatní neziskové organizace měly vzít příklad. Apropo také 
dokázalo zaujmout veřejnost, a to díky tolika věcem, co takříkajíc 
dělají navíc. Například benefiční představení je nejen dobrá věc, 
kterou člověk může pomoci, ale je to také unikátní kulturní zážitek, 
na který se jen tak nezapomíná.“ 

Ing. Dana Kracíková 
(starostka Železnice) 

„Od začátku své činnosti se Apropo stalo profesionálnější, nabídka 
služeb se rozšířila, zkvalitnila.“  

Mgr. Iva Benešová 
(maminka Marka a Adama)

„Apropo je pro mě hlavně společnost výborných lidí a  pojem velké 
důvěry.“  

Jana Jeriová
(maminka Judity)
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„Apropo je pojem, který pro mě znamená velkou pracovitost 
a ochotu pomáhat lidem, které příroda postavila před těžký úděl. 
Díky pracovníkům a dobrovolníkům v Apropu tito klienti zažívají 
krásné chvíle a získávají důležité přesvědčení, že jejich život má 
smysl a že má určitý úkol. Jako žurnalista potvrzuji, že Apropo 
je velmi otevřená, přístupná a přátelská skupina. Kdykoliv jsem 
potřeboval získat informace ze sféry sociálních služeb nebo 
jednoduše laskavost, která by mi usnadnila práci, reakce byla vždy 
okamžitá a vstřícná.“ 

Mgr. Jan Jireš
(novinář)

„Proč jsem si vybrala Apropo? Když tak vzpomínám, tak před lety, 
tuším v roce 2007, nebyly pro naše syny služby, ze kterých bychom si 
mohli vybírat. Kluci chodili na základní školu do Soudné, kde Apropo 
zajišťovalo asistenci ve škole. Následně po ukončení povinné školní 
docházky plynule přešli do Apropa. Jsou spokojení a každý den se 
tam těší.“ 

Mgr. Iva Benešová
(maminka Marka a Adama) 

„Apropo je pro mě místo, kam chodím každé ráno ráda! Setkávám 
se tam s bezvadnými kolegyněmi a hlavně je pro mě Apropo místo, 
které mi dává smysl. Co mi Apropo dalo? Dalo mi to jiný pohled 
na své děti, na svůj život. Práce v Apropu mi dává radost, radost 
z toho, že můžu pomoci. V sociální sféře pracuji 6 let.“

Soňa Velebná 
(pracovnice přímé péče)

Službu osobní asistence v roce 2014 využívalo 43 klientů.
Počet poskytnutých hodin služby osobní asistence za rok 2014 je 8 437. Počet pracovníků 
v přímé práci s klienty 8 pracovníků s přepočtenými úvazky 1,8.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba, kterou Apropo Jičín poskytuje klientům od 3 do 30 let s tělesným 
i kombinovaným postižením. Je to v podstatě služba, která přijde za vámi a je zde kvůli tomu, aby 
klienti mohli dělat naprosto běžné věci, které občas dělá každý. Chce-li jít klient do kina, k holiči či 
doktorovi, je pro něj osobní asistence ideální. Klientům je osobní asistence také často poskytována 
ve školských zařízeních, kde asistenti pomáhají s běžnými úkony.

Klientům je díky osobní asistenci poskytnuta možnost rozsáhlé seberealizace. Klienti získají prostor 
k rozvoji svého potenciálu, stávají se samostatnějšími a mohou lépe plnit svá vlastní přání. Osobní 
asistence je navíc poskytována v přirozeném prostředí klienta, což napomáhá větší životní pohodě 
a klidu.

Mnoho z našich klientů nemůže trávit čas samo dle své volby. Osobní asistence jim tuto možnost 
poskytuje. Možnost zvolit si, co chci a co budu dělat. Možnost užít si den přesně podle svého. 
V Apropu je pro nás důležité, aby se naši klienti cítili co nejlépe a mohli dělat tolik věcí, kolik jen 
chtějí. V Apropu také chápeme potřeby rodičů. Každý si totiž někdy potřebuje odpočinout. Starost 
o osobu s postižením je často velmi fyzicky i psychicky náročná a právě tato služba dává rodičům 
možnost načerpat nové síly.
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Co znamená mít hezký život? Jsou to peníze? Je to zábava? Je to dobré zaměstnání? V Apropu věříme, 
že je to možnost žít dle své vlastní volby tak, jak je to jen možné. Naši klienti mají omezené možnosti 
díky svému postižení, a proto máme v Apropu profesionální tým lidí, který se v přímé péči zasadí o to, 
aby klienti mohli dělat takové věci, které chtějí a které jim dělají radost.

V denním stacionáři dáváme našim klientům možnosti. Možnosti, jak využít svůj vlastní čas podle 
svého uvážení. Pro nás v Apropu je pak ohromnou odměnou vidět, když se klienti těší na „tety 
a strejdy“ do stacionáře. Vždy se snažíme vytvořit přátelskou a klidnou atmosféru. Každý nový 
zážitek, překonaná výzva anebo jen prostý úsměv jsou pro nás nanejvýš důležité.

Denní stacionář

„Na Apropu mě baví síla a odhodlání. Nové myšlenky a snahy měnit 
možnosti, co klienti mohou dělat a dokázat. Apropo je organizace 
velmi invenční, láskyplná, tvůrčí, přátelská a nadčasová.“ 

Petra Horváthová
(herečka)

„Apropo je pro mě v podstatě druhý domov. Trávím tady přibližně 
stejně času jako doma, mám zde přátele a je mi tu moc hezky. 
I když to zní jako klišé, v Apropu pracuji, protože jsem chtěla spasit 
svět a takhle mám pocit, že jsem k tomu cíli o krůček blíž. Práce 
v Apropu mi dává pocit uspokojení. Když přijdu do práce, čekají tu 
na mě klienti a já jim můžu zprostředkovat něco, co by normálně 
zažít nemohli. V přímé péči pracuji již sedm let s tříletou pauzou 
na mateřské.“

Petra Kabeleová
(pracovnice přímé péče)

Službu denního stacionáře v roce 2014 využívalo 21 klientů.Počet poskytnutých hodin 
služby denní stacionář za rok 2014 je 8 825.Počet pracovníků v přímé práci s klienty 
15 pracovníků s přepočtenými úvazky 6,4.

„Služeb denního stacionáře využívám, protože bezvadně navazují 
na základní školu, což je pro nás veliká výhoda. Lze vše velmi 
jednoduše domluvit a spolupráce je na skvělé úrovni. Myslím, že pro 
dceru je to pobyt v úžasně příjemném a klidném prostředí. Vždy se 
hledí na její potřeby a momentální rozpoložení. Asistentky a ostatní 
personál mají k dceři velmi individuální přístup. Pro moji rodinu je již 
dnes tato služba nepostradatelná. V podstatě jsem na této službě 
svým způsobem závislá. Bez služby denního stacionáře bych mohla 
jen těžko zařizovat vše potřebné pro mě a pro dceru. Neměla bych 
takřka žádný volný čas. Nevím, zda si zaměstnanci vůbec uvědomují, 
jak moc nám pomáhají a kolik zátěže mnohdy nesou za nás.“

Jana Jeriová
(maminka Judity)
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„Náš záměr je jednoduchý – pomoct postiženým tak, aby si mohli 
pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která 
lidi - často v přeneseném slova smyslu - postaví na nohy. Zatím 
pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba.“
 
Olga Havlová

„Apropo pro mě znamená kvalitní službu, jistotu, přátele, radost 
našich synů.“ Mgr. Iva Benešová (maminka Marka a Adama)„Můj syn 
Radek se zajímá o věci kolem kuchyně a díky sociální rehabilitaci se 
zapojí do kolektivu a například pomáhá při vaření. Apropo pro nás 
znamená pomoc a díky němu je Radek ve společnosti.“ 

Naďa Zmatlíková
(maminka Radka)

 
„Poprvé jsem poznal Apropo v rámci náhodného setkání, od té doby 
je to srdeční záležitost. Když se řekne Apropo, vybaví se mi šťastný 
úsměv na tváři dětské a spokojenost ve tvářích rodičů.“ 

Ing. Vladislav Šulc
(MICRORISC s.r.o.)

 
„Apropo je pro mě pěkná práce. Od dětství jsem se svým dědou 
chodila do lázní v Železnici, kde stříhal uživatele, takže jsem se 
seznámila s problematikou lidí s postižením. Myslím, že mám 
dětem v Apropu stále co nabídnout. Apropo mi dává radost, štěstí, 
spokojenost. Jdu prostě domů a vím, že za mnou je nějaká práce, 
spokojené děti. Práce v Apropu mi naopak nebere vůbec nic.“

Iveta Maťátková
(pracovnice přímé péče)

Službu sociální rehabilitace v roce 2014 využívalo 8 klientů. 
Počet poskytnutých hodin služby sociální rehabilitace za rok 2014 je 2 053.Počet 
pracovníků v přímé práci s klienty – 9 pracovníků s přepočtenými úvazky 2,3.

Sociální rehabilitace

Přemýšlejte chvíli o svém vlastním dni. Vzpomeňte si, co musíte od rána udělat. Vstát, obléci se, 
vyčistit si zuby, vyrazit do práce a pak domů, kde si uděláte třeba kávu. Je to naprosto běžné. A pak 
si představte, že každý z těchto úkolů pro Vás bude daleko obtížnější. Možná budou i neřešitelné. 
Pro osoby s postižením jsou takové běžné věci velkými výzvami, ke kterým musí každým dnem 
přistupovat.

Sociální rehabilitace učí „apropácké“ klienty, jak se postavit na vlastní nohy či kola. Klienti se zde 
učí tomu, jak zvládat svůj každodenní život tak, aby docílili co největší samostatnosti. Je to totiž 
jejich život. Jsou to jejich volby. A my se jim každým dnem snažíme umožnit tyto volby svobodně 
rozhodovat. Dáváme klientům možnosti postarat se sami tak, jak jen to bude možné. To vše probíhá 
v přátelské a klidné atmosféře, která je stěžejní pro možnost se učit novým věcem.

Na světě není větší svobody, než možnost dělat věci podle své vůle. Sociální rehabilitace má za cíl dát 
našim klientům právě takovou svobodu.
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Služby jsou páteří Apropa. Jsou to hlavní činnosti, kterým se věnujeme. Jenže víme, že služby samy 
o sobě nestačí na všechno. Mnoho z našich klientů trpí nějakým druhem fyzického postižení a je 
důležité s nimi pracovat tak, aby jejich zdraví bylo na prvním místě. Snažíme se udělat vše pro to, aby 
se cítili co nejlépe a mohli dělat co nejvíce věcí. Z tohoto důvodu poskytujeme například fyzioterapii 
nebo hipoterapii či masáže. Neomezujeme se ovšem pouze na fyzické projevy postižení. Proto 
v Apropu poskytujeme například také muzikoterapii nebo dramaterapii.  Život v sobě ovšem skrývá 
více a my si přejeme, aby se naši klienti mohli i realizovat ve svém životě. Proto poskytujeme kurzy 
keramiky a pořádáme výjezdové a pobytové akce, kde si klienti mohou zkusit a osvojit různé zájmové 
činnosti. Tam si naši klienti mohou užít nových zážitků a zkusit si, jaké to je žít samostatně od rodiny. 
Také to je příležitost pro rodiče načerpat nové síly.

Terapeutické aktivity
„Co je pro mě Apropo? To je velmi subjektivní. Mám-li odpovědět jen 
za sebe, pak musím přiznat, že první myšlenky vedou k nemocným 
dětem. Vždy si uvědomím, jak často dramatizujeme malicherné 
problémy u zdravých dětí a že je dobré pomoci, pokud to alespoň 
trochu jde. Hned další myšlenky směřují k děvčatům, která se 
o takto vážně nemocné děti každý den starají.“ 
 
Ing. Petr Fischer
(Seco GROUP a.s.)

„Fyzioterapie probíhá individuálně na základě potřeb jednotlivých 
uživatelů. V rámci fyzioterapie provádím různé techniky 
od míčkování přes protahování zkrácených svalů až po aktivní 
cvičení a nácvik pohybů, které uživatelé potřebují k učení se novým 
dovednostem. U některých uživatelů fyzioterapii doplňujeme 
hipoterapií, která nám pomáhá dosáhnout stanovených cílů 
v rehabilitaci.“
 
Bc. Šárka Novotná
(fyzioterapeutka)
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V Apropu rozumíme tomu, jak je těžké a složité pečovat o dítě s postižením. Vyžaduje to mnoho 
času a sil. Jenže se nejedná jen o sílu fyzickou, ale hlavně jde o sílu psychickou. Proto poskytujeme 
rodičům našich klientů možnost profesionální konzultace s odborníkem. V Apropu jsme se nikdy 
nechtěli zaměřit pouze na klienty, ale naopak na celé rodiny. 

Fakultativní služby
(terapie, volnočasové aktivity)

Aktivita Počet hod/terapií/aktivit Počet klientů

Fyzioterapie 732 25

Hipoterapie 197 10

Chirofonetika 133 7

Masáže shiatsu 296 15

Léčebné plavání 100 7

Keramika 76 5

Muzikoterapie 181 7

Klub Montessori 20 2

Víkendové pobyty 4 48

Letní integrační pobyt 1 23

Putovní integrační pobyt 1 18

Celodenní výlety 6 48

Péče o rodiče

„Vše, co se dělá pro rodinu nebo jednotlivce, má smysl a pro rodiče 
je to vždy přínosem. Je velmi důležité mít alespoň občas pocit, že i já 
jsem důležitá, a vědět, že v nouzi mám za kým jít.“ 

Jana Jeriová
(maminka Judity)
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Život nejen na kolech
Sdružení Život nejen na kolech letos pořádalo fotosoutěž o nejlepší fotografii. S naší fotografií 
z Putovního tábora se nám podařilo získat první místo. Organizace Život nejen na kolech se vyjádřila 
následovně: 

“Potvrdila se tak velká podpora přátel sdružení a svou fotkou plnou 
optimismu a přátelství šíří poselství o životě nejen na kolech.”
 

Apropácké služby
Za jeden z největších úspěchů považujeme fakt, že i přes složitou situaci, co se týče sídla Apropa 
(viz. kapitola rekonstrukce), se nám daří v nezměněné kvalitě poskytovat služby našim klientům. To 
samozřejmě vyžaduje větší nasazení všech našich zaměstnanců, kteří si musí poradit se složitými 
prostorovými podmínkami.

 
„Byl jsem moc rád a bylo mi velkou ctí na benefičním gala večeru 
jičínského Apropa vystoupit. Celý program byl z organizační stránky 
zvládnut naprosto profesionálně a nádherné prostředí Masarykova 
divadla dodalo akci na patřičné důstojnosti. Doufám, že si diváci 
užili i mé vystoupení a všechny triky s footbagem, fotbalovým 
míčem, ale i s mobilním telefonem krásné slečny moderátorky. 
Chtěl bych zároveň poděkovat všem organizátorům za dokonalou 
péči v průběhu dne a doufám, že ještě někdy v budoucnu opět 
na podobné akci Apropa svoji show předvedu.“ 

Honza Weber
(mistr světa ve footbagu)

Naše úspěchy
13. benefiční představení
Jedna z věcí, kterých si nejvíce v Apropu ceníme, je benefiční představení. Je to akce, která za dobu 
své existence vyrostla a vyspěla. Díky benefičnímu představení vzniká prostor pro kontakt mezi 
klienty Apropa a veřejností. Z lidí s postižením se stávají hvězdy, a to doopravdy. Veřejnost bývá 
překvapena, co všechno naši klienti dokážou, a to i přes svá velmi těžká postižení. V posledním 
ročníku jsme promítali filmy, které se ve spojení s filmovou společností Popojedem! opravdu povedly. 
Většina z nás by mohla závidět, jaké herecké výkony předvedli naši klienti. Celé benefiční představení 
ukazuje, že svět lidí s postižením není jiný než ten většinové společnosti. Je to totiž jeden svět a lidé 
s postižením i bez něj jsou jeho nedílnou součástí. Díky benefičnímu představení se nám daří toto 
poselství šířit.

 
„Apropo je podle mě nejvíce vidět při každoročním benefičním 
představení. V roce 2014 se odehrálo v jičínském Masarykově 
divadle. Oceňuji dvě věci. Zaprvé, organizátoři do programu rádi 
zapojují samotné klienty Apropa. Ti přitom neplní roli statistů, nýbrž 
jejich role při představení jsou důležité a vyžadují od nich samotných 
nadšení a snahu. Zadruhé, organizátoři benefice jsou kreativní lidé. 
Držím Apropu palce a věřím, že díky novému sídlu, které pro něj 
vyroste v jičínské lipové aleji, o něm bude slyšet ještě více.“ 
 
Mgr. Jan Jireš
(novinář)

Být vidět
V soutěži pořádané Fórem dárců se nám letos podařilo ukořistit 3. cenu v kategorii Výroční zpráva, 
a to v konkurenci takových neziskovek, jako jsou například Lékaři bez hranic. O to více si ceníme, že 
se nám podařilo dokázat, že i menší organizace může odvést pořádnou práci.
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V roce 2014 se změnila forma poskytování služeb. Považujeme za velký úspěch, že se nám i přes 
změněné podmínky podařilo vytvořit odpovídající prostředí pro udržení stejné kvality našich služeb. 
Nicméně cílem rekonstrukce je právě zvýšení kvality služeb, které poskytujeme našim klientům. 
Město Jičín požádalo na jaře 2014 o dotaci na tuto akci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Dotace byla v červnu 2014 schválena, a to ve výši 24 663 645 Kč, což je až 
100 % z uznatelných nákladů. Rekonstrukce začala v říjnu 2014 a potrvá do 31. srpna 2015. Realizuje 
ji společnost STAVING, spol. s r.o., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou stavebních prací, a to 
15 239 827 Kč s DPH.

Projekt rekonstrukce je zaměřen na zvýšení kapacity stacionáře, který byl umístěn právě 
v rekonstruovaném objektu. Stacionář bude vybaven odpovídajícím zázemím jak pro klienty, tak i pro 
zaměstnance. Díky realizaci projektu vzniknou bezbariérové vstupy, výtah, dva cvičné byty pro mladé 
dospělé, zimní zahrada, odpočívárna, herna, keramická dílna a jídelna.

Rekonstrukce v Soudné
Proč se město k rekonstrukci budovy
v Soudné rozhodlo?
Město se pro využití této budovy pro potřeby denního stacionáře rozhodlo již před deseti lety, kdy 
vystěhovalo nájemníky z bytů, již tehdy v nedobrém stavu. Tato koncepční myšlenka se však začala 
naplňovat až po roce 2010, kdy byl vypracován projekt stavby. Město touto rekonstrukcí vytváří dvě 
hezké věci. Za prvé velmi důstojný stánek pro činnost Apropa, kterým se bude bezesporu rádo chlubit, 
a za druhé vrací velmi pěknou funkci několik let prázdné budově.
 

Proč si město vybralo právě Apropo?
Tato organizace vznikla z místních lidí, aby řešila problémy místních obyvatel, mnohdy vlastních 
rodinných příslušníků. S kým jiným by pak mělo město Jičín spolupracovat než s organizací tvořenou 
vlastními obyvateli? 
 

Jak byste charakterizoval spolupráci 
s Apropem?
 Jako velmi intenzivní, vedoucí k cíli a plodnou.
  

Čím je pro Vás Apropo?
 
“Apropo je pro mne ve své oblasti nyní již neoddělitelnou tváří Jičína. Je součástí každodenního života 
ve městě a vlastně naplněním myšlenky co největší možné integrace lidí s handicapem.”

 Mgr. Petr Hamáček
(1. místostarosta Jičína)
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Apropo na cestách
Zkusili jste někdy tlačit vozík? A ještě s člověkem, který na něm sedí? A co když je to dospělý muž? 
Můžeme Vám říci, že to není žádná legrace a pokud to děláte celý den, jste rádi, že jste vůbec 
přežili. Proto také vznikl projekt Apropo na cestách, ze kterého se financoval nákup „apropáckého“ 
auta. Obzvláště díky Nadaci České spořitelny se podařilo koupit ojetý vůz Ford Tourneo, který 
nám nyní mnohdy usnadní velmi fyzicky náročnou práci. Hlavní cíl projektu je ovšem jinde. Díky 
fyzickým omezením není pro naše klienty téměř možné opouštět Jičín a jeho nejbližší okolí. 
S nově zakoupeným vozem ovšem tato bariéra padá a právě o tom je Apropo. Bariéry, které lidem 
s postižením staví svět do cesty, my bouráme.

„Nebyly žádné stížnosti, fňukání. Nikde pesimismus, spíš smysl 
pro humor. A odhodlání – být co nejvíc samostatný, mít svůj byt. 
Konference v Jičíně patřila k prvním u nás. Snad jen v Praze měla 
předchůdce. Pro nezasvěcené nahlédnutí do světa, o kterém máme 
zkreslené představy. Pro účastníky, a to je hlavní, důležitější, byla 
setkáním, inspirací, poučením, povzbuzením.“  Bohumír Procházka 
(redaktor)„Nechtěli jsme vztah omezit na občasné poslání 
finančních prostředků. Od začátku jsme měli záměr nabídnout 
i činnost, spolupráci na něčem, co přinese oběma stranám užitek. 
Proto společná dílna na festivalu, proto dětský den. Ale úplně bez 
peněz to nejde, proto benefice. Na konferenci dáváme k dispozici jen 
prostor, a to považuji za samozřejmou součást spolupráce. Činnosti 
Apropa si vážíme a spolupráce probíhá zcela bez připomínek.“

Ing. Petr Fischer
(Seco GROUP a.s.)

Projekty Apropa
Dej nám šanci
Apropo Jičín je dlouhodobě účastníkem a partnerem v projektu „Dej nám šanci“, který je zaměřen 
na zapojení lidí s hendikepem do pracovního prostředí. Je to právě zaměstnání, které definuje 
velkou část našeho života, a osoby s postižením jsou velmi často vyloučeny z pracovního prostředí. 
Z důvodu profesní pasivity jsou hendikepovaní odsouzeni k nepřetržité péči a závislosti na jiných. 
Profesní vyloučení vede k psychofyzické degradaci a často k nečestným praktikám v podobě práce 
bez odměny a příslušných smluv. V důsledku toho se hendikepovaní stávají sociálně nepotřebnými 
a pasivními a ztrácí tak šanci na zapojení se do společnosti. Toto bychom rádi jako Apropo změnili.
Projekt „Dej nám šanci“ překračuje hranice, protože na něm v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 společně pracují lidé 
z Apropa a z Polska, kde se projektu účastní organizace Stowarzyszeni Siedlisko. Hlavním cílem 
projektu je zlepšení profesních kompetencí 36 osob s mentálním postižením u česko-polského 
příhraničí prostřednictvím zavádění inovativního modelu zvyšování kvalifikací a schopností 
a vytvoření 26 pracovních míst. To se stane základem pro uvádění klientů na pracovní trh.

Jít si naproti
Dne 19. června 2014 proběhl nultý ročník konference „Jít si naproti“. Hlavním tématem konference 
bylo právo lidí s postižením na život v komunitě a společné objevování cest, jak k naplnění tohoto 
důležitého práva dojít. Organizátory této konference jsou jičínské nestátní neziskové organizace 
včetně Apropa, které poskytují sociální služby lidem s postižením. Konkrétně spolupracujeme 
se stacionářem Kamarád a jičínskou pobočkou Péče o duševní zdraví. Tyto organizace vycházejí 
ze svých odborných a praktických zkušeností a vidí potřebu vyvolat diskuzi o nedostatečném 
naplňování práv lidí s postižením, ukázat příklady dobré praxe a hledat možné způsoby, jak inkluzi 
v Jičíně podpořit.
Díky konferenci „Jít si naproti“ se Apropu daří zvyšovat společenské povědomí o lidech s postižením 
a o tom, jak je možné jim pomoci najít v životě své místo. Zároveň je také důležité ukázat veřejnosti 
lidi s postižením jako plnohodnotné osoby, které mají své cíle a přání jako kdokoliv jiný. To 
koresponduje se snahou Apropa o to, aby lidé s hendikepem byli veřejností přijímáni.
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Poděkování všem, 
kteří jsou s námi!

APROS s.r.o.
Buchart Pavel
Čmejla Radek
Dědečková Lucie
Dědečková Nikola
Dotisková Marie
Farma Nový Dvůr
František Šorm ZITOS
Gabriel František
Horváthová Petra
MUDr. Hvězdová Hana
Ing. Pavel Crha s.r.o.
Ing. Mirka Čejková
Ing. Vladimír Dubský
Ing. Vladimír Šulc
Ivan „dědek“ Šmíd
Jičíněves

Kaiser Jan
Kinský dal Borgo, a.s.
Kisza Šimon
Kněžnice
Knihkupectví U Pašků
Kopidlno
Kordík Petr
Kučera Adámek
Lužany
MUDr. Machačková Jana
Mlázovice
Nová Paka
Ostroměř
proVIZE o.s.
Samšina
Skautské středisko Brána Jičín
Svačinárum - Lepařovo gymnázium 

Sláma František
Úbislavice
Vagner Jan
Valdice
Veselý Petr
Vitiněves
Votava Jiří
Vytejček Ladislav
Železnice
Žlunice
Apollonia Jičín o.p.s.
Lodžie, o.p.s.
Základní škola, Jičín, 
Soudná

Darovat peníze, čas, služby není a nikdy nebude samozřejmostí. Ukazuje to, že jak jednotlivci, tak  
i firmy nejsou lhostejní ke svému okolí a snaží se opravdu něco udělat a my jsme nesmírně vděční,  
že si vybrali právě nás. V Apropu si velmi vážíme všech našich dárců a chtěli bychom jim touto cestou 
poděkovat.

Pokud se ztotožňujete s tím, co děláme, můžete nás podpořit finančním darem 
na číslo sbírkového účtu: 263060806/0300

spol. s r. o.

®
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Finanční zpráva
ROZVAHA k 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

AKTIVA
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu dni

Dlouhodobý majetek celkem 0 341

Dlouhodobý hmotný majetek 0 380

-        samotné movité věci a soubory movitých věcí 0 380

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 -39

-        oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

0 -39

Krátkodobý majetek celkem 2 4 027

Pohledávky celkem 0 1 006

-        odběratelé 0 181

-        poskytnuté provozní zálohy 0 1

-        dohadné účty aktivní 0 824

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 3 001

-        pokladna 1 25

-        účty v bankách 1 2 976

Jiná aktiva celkem 0 20

-        náklady příštích období 0 20

Aktiva celkem 2 4 368

PASIVA
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu dni

Vlastní zdroje celkem 2 4 345

Jmění celkem 2 4 721

-        vlastní jmění 2 4 005

-        fondy 0 716

Výsledek hospodaření 0 -376

-        účet výsledku hospodaření x -376

-        výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 x

Cizí zdroje celkem 0 23

Dlouhodobé závazky celkem 0 -4

-        dohadné účty pasivní 0 -4

Krátkodobé závazky 0 18

-        dodavatelé 0 19

-        ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 -1

Jiná pasiva 0 9

-        výnosy příštích období 0 9

Pasiva celkem 2 4 368
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

NÁKLADY
činnosti

hlavní hospodářská celkem

Spotřeba nákupy celkem 1 508 1 508

-        spotřeba materiálu 1 333 1 333

-        spotřeba energie 164 164

-        spotřeba ostatní 11 11

Služby celkem 1 319 1 319

-        opravy a udržování 137 137

-        cestovné 82 82

-        ostatní služby 1 100 1 100

Osobní náklady celkem 6 425 6 425

Mzdové náklady 4 729 4 729

Zákonné sociální pojištění 1 447 1 447

Zákonné sociální náklady 53 53

Ostatní sociální náklady 196 196

Daně a poplatky celkem 5 5

Ostatní daně a poplatky 5 5

Ostatní náklady celkem 56 56

Kurzové ztráty, dary a jiné 56 56

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 39 39

Poskytnuté příspěvky – členské 3 3

Náklady celkem 9 355 9 355

VÝNOSY
činnosti

hlavní hospodářská celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 278 160 1 438

-        tržby za vlastní výrobky 4 4

-        tržby z prodeje služeb 1 274 160 1 434

Ostatní výnosy celkem 26 26

-        smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 1

-        úroky 8 8

-        jiné ostatní výnosy 17 17

Tržby z prodeje majetku 14 14

-        tržby z prodeje materiálu 14 14

Přijaté příspěvky celkem 1 635 1 635

-        Přijaté příspěvky (dary) 1 635 1 635

Provozní dotace celkem 5 866 5 866

Výnosy celkem 8 819 160 8 979

Výsledek hospodaření -536 160 -376
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Finanční zpráva
1. Obecné informace
1.1.  Způsob sestavení přílohy

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění 
a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů.

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní 
účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou 
vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

1.2. Popis účetní jednotky

 název: Apropo  Jičín, o. p. s.

 datum vzniku: 10. května 2013

 sídlo: Soudná 13, 506 01  Jičín 

 identifikační číslo: 015 99 682

 právní forma: obecně prospěšná společnost

 zápis do rejstříku obecně prospěšných 
společností: KS v Hradci Králové, spisová značka O/359

 rozhodující předmět činnosti: poskytování péče a služeb pro děti 
s postižením a jejich rodiče

webové stránky: www.apropojicin.cz

Společnost Apropo Jičín, o.p.s. byla založena jako nástupnická organizace občanského sdružení 
OO SPMP Jičín – APROPO, IČ 64813932 se sídlem v Jičíně, které dnem 1.1.2014 smluvně převedlo 
na společnost Apropo Jičín,  o.p.s. IČ 01599682 práva a povinnosti vyplývající z činnosti sdružení 
a darovala svůj majetek

1.3. Správa a řízení společnosti - tituly

Zakladatelé:  Mgr. Jana Dolejší, Václava Machulová,  
Bc. Jitka Králová

Statutární orgán – ředitel:  Bc. Jitka Králová

Správní rada:  
MUDr. Jiří Ježek, Ing. Petr Bareš,  
MUDr. Jitka Ferbrová, Ing. Petr Fischer,  
Mgr. Jana Dolejší, Václava Machulová

Dozorčí rada:   Jana Jeriová, Mgr. Alena Pechová,  
Ing. Jakub Řehák

http://www.apropojicin.cz
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1.4. Poslání hlavní činnosti

• sociální služby registrované dle zákona o sociálních službáchterapeutické aktivity,
• volnočasové a vzdělávací aktivity,
• péče o pečující osoby,
• osvětová činnost v oblasti problematiky života lidí se zdravotním postižením, 
• pořádání fundraisingových a prezentačních akcí,
• spolupráce s krajskou a místní samosprávou, s jinými organizacemi v oblasti podpory lidí 

v sociálně nepříznivé situaci zejména z důvodu zdravotního postižení a realizaci projektů 
vedoucích k jejímu řešenípříležitostný prodej výrobků v rámci sociálně terapeutické činnosti.

1.5. Organizační struktura 

Naše činnosti jsou rozděleny do čtyř základních středisek.

• denní stacionář, 
• osobní asistence, 
• sociální rehabilitace
• ostatní aktivity

Pro účtování jednotlivých projektů na uvedená střediska je používán systém zakázek

1.6.  Zaměstnanci a osobní náklady

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 19

z toho:  zaměstnanci s kratší pracovní dobou 10

průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 16

Členění mzdových a sociálních nákladů: tis. Kč

Mzdové náklady - hlavní pracovní poměry 3 752                                                                                          

Mzdové náklady - dohody o provedení práce 578                                                                                                    

Mzdové náklady - dohody o pracovní činnosti 375                                                                                            

Náhrady za dny pracovní neschopnosti 24                                                                                            

Sociální a zdravotní pojištění 1 447                                                                              

Vzdělávání zaměstnanců 159                                                                           

Ostatní sociální náklady a příspěvky 90

Osobní náklady celkem 6 425

Odměny a funkční požitky členům orgánů - správní a dozorčí rada pracuje bez nároku na odměnu.   
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2. Vedení účetnictví a obecné účetní zásady
2.1. Účetní období a okamžik sestavení účetní závěrky

Účetním obdobím je kalendářní rok 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Rozvahovým dnem je datum 31. 12. 2014
Okamžik sestavení účetní závěrky je termín 31. 3. 2015

Účetnictví organizace respektuje obecné účetní zásady. Účetní závěrka je sestavena v souladu se 
zákonem 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb. v platných zněních, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Údaje vycházejí z účetních písemností a dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.                                               
Účetní doklady a závěrka jsou archivovány v sídle organizace.

2.2. Obecné účetní zásady

2.2.1. Dlouhodobý majetek a odpisování
Organizace eviduje v kategorii dlouhodobého hmotného majetku hmotný majetek v pořizovací 
ceně nad 40 tis. Kč, používá účetní odpisy, které vyjadřují předpokládanou dobu jeho použitelnosti.  
Daňové odpisování je stanoveno vždy při zařazení majetku do užívání a řídí se zákonem o daních 
z příjmů.              
Drobný hmotný majetek se vstupní cenou od 1 tis. – do 40 tis. Kč je účtován do nákladů a evidován 
v podrozvahové evidenci.

2.2.2. Přepočet cizích měn
Při přepočtu cizích měn na českou je používán denní kurz ČNB. 

2.2.3. Časové rozlišení
Organizace používá časové rozlišení především k rozlišení nevyčerpaných či nevyúčtovaných 
dotací, darů a nevyúčtovaných nákladů.  Rozlišovány nejsou pravidelně se opakující příjmy a výdaje 
nevýznamného charakteru.

2.2.4. Vlastní jmění a fondy
Ve vlastním jmění organizace účtuje zejména o zdrojích na pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna do výnosů současně s účtováním odpisů.    
Na účty fondů organizace účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Vykazovaný stav odpovídá 
neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití.

2.2.5. Přijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů a na zakázky dle konkrétních 
projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni jsou nevyčerpané účelové dary a dotace 
převedeny do dalšího období pomocí účtů časového rozlišení.

2.2.6. Daň z příjmů právnických osob
Organizace je poplatníkem s tzv. „širokým základem daně“. Předmětem daně z příjmů jsou 
všechny příjmy s výjimkou investičních dotací. Při výpočtu základu daně jsou uplatněny ke všem 
zdanitelným příjmům daňově uznatelné náklady.
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3. Doplňující údaje k výkazům rozvaha 
a výkaz zisku a ztráty
3.1. Dlouhodobý majetek

V roce 2014 bylo pořízeno lůžko pro handicapované v ceně 46 tis. Kč Kč a služební automobil Ford 
s úpravou pro transport handicapovaných v ceně 334 tis. Kč. Organizace dále eviduje v dlouhodobém 
majetku lůžko Vojtův stůl v zůstatkové ceně 44 tis. Kč 
a automobil Ford v zůstatkové ceně 296 tis. Kč.3.2. Pohledávky
 
Jsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti za poskytnuté služby v celkové výši 181 tis. Kč, z toho:

ve splatnosti 68

do 30 dnů po splatnosti 49

31-90 42

91-180 9

nad 181 dnů 8

nad 365 dnů 5

Splacení pohledávek je s dlužníky operativně řešeno.

3.3. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní ve výši 824 tis. Kč jsou z titulu vyúčtovaných nákladů za rok 2014 Polsko – 
českého projektu, které byly předloženy ke kontrole.

3.4. Časové rozlišení

Časově jsou rozlišeny náklady, které věcně nesouvisí s náklady v časovém období této závěrky. 
Jedná se zejména o internetové služby, zveřejnění inzerce v roce 2015 a smluvní pojištění.

3.5. Závazky

Závazky z běžného obchodního styku po lhůtě splatnosti organizace nemá. Závazky po lhůtě 
splatnosti vůči institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění nejsou 
evidovány.

3.6. Majetek nevykázaný v rozvaze

Organizace disponuje drobným majetkem vykázaným v podrozvahové evidenci v celkové evidenční 
hodnotě 998 tis. Kč.

3.7. Zástavy a ručení

Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení a její majetek není zatížen žádným zástavním 
právem.
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3.8. Výnosy
 
Výnosy na  účtu 692 - Provozní dotace byly významně ovlivněny zúčtováním dohadné položky roku 
2013.

3.9. Přijaté příspěvky včetně veřejné sbírky

Organizace obdržela příspěvky na  činnost formou darů, grantů a  nadačních příspěvků v  rozsahu 
1 635 tis. Kč, z toho:

OO SPMP Jičín - APROPO 1042 RWE 20

Nadace České spořitelny 100 Nadační fond J&T 20

Ronal CZ 60 Magna Exteriors & Interiors 20

Výbor dobré vůle –Nadace O. Havlové 58 Nadace pojišťovny Kooperativa 20

Sklopísek Střeleč, a.s. 35 Nadace Charty 77 20

KMP Bürotechnik 35 CS CARGO Managment 15

Continental 30 DYNTAR Jičín 15

DMA PRAHA 25 Gymnázium Jičín 11

Anaon 25 Ostatní drobní dárci 27

FENESTRA WIEDEN 20 Veřejná sbírka 37

*) Jedná se o dary z převodu majetku podle darovací smlouvy.

Máme povolení pořádat jednu veřejnou sbírku. Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu 
a evidována ve sbírkovém fondu ve vlastních zdrojích. V tabulce je uveden čistý výnos z veřejné sbírky 
- po odečtení bankovních poplatků.

3.10. Provozní dotace

Obdrželi jsme dotace v následující struktuře: (tis. Kč)

Královéhradecký kraj 4 365

Města 850

Obce 83

EU (Operační program přeshraniční spolupráce)*) 568

Celkem 5 866

Z celkových předložených výdajů ve výši 824 tis. Kč, bylo proplaceno pouze 568 tis. Kč. 

3.11. Vlastní jmění

Vlastní jmění vytvořené vkladem zakladatelů ve  výši 2 tis. Kč v  roce 2013 bylo navýšeno aktivy 
z převodu práv a povinností ve výši 134 tis. Kč a bezúplatným příjmem peněz na kapitálové dovybavení 
organizace ve výši 3 706 tis. Kč.

3.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

Výsledek hospodaření z  převedených práv a  povinností sdružení OO SPMP Jičín – APROPO za  rok 
2013 byl převeden dle zákona do rezervního fondu organizace.

Za rok 2014 vykazuje organizace celkovou ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Základ daně z příjmů je 0.
Snížení základu daně – daňová úspora z roku 2013 ve výši 24 tis. Kč byla použita v roce 2014 ke krytí 
nákladů souvisejících s hlavní činností organizace.

4. Změny po datu účetní závěrky
Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky 
v této účetní závěrce.

Finanční zpráva
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O auditu účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2014 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
ve společnosti Apropo Jičín, o.p.s.

1. Úvod

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky sestavené dne 31. března 2015, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, za účetní 
jednotku, kterou je společnost  Apropo Jičín, o.p.s.  se sídlem Soudná 13, 506 01 Jičín, IČ 015 99 682, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl O, vložka 359. Další informace o společnosti jsou uvedeny v kapitole 1 přílohy k účetní závěrce.

2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Apropo Jičín, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky tak, aby 
podávala věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za  nezbytný pro sestavení účetní závěrky, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

3. Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na  základě našeho auditu výrok k  této účetní závěrce. Audit jsme 
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení 
rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v  účetní závěrce způsobené podvodem 
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro 
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.

Zpráva nezávislého
auditora

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k  účinnosti 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedení i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku.  

4. Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti Apropo Jičín, o.p.s. sestavena dne 31. března 2015 
k termínu 31. 12. 2014 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum vypracování zprávy: 2. května 2015
Ověření provedli: auditorská společnost: AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo Holín 38, 506 01 Jičín, 

číslo oprávnění KAČR 175 Ing. Jarmila Novotná, jednatel
auditoři: Ing. Jarmila Novotná, číslo oprávnění KAČR 0993

Oroginál zprávy nezávislého auditora v podobě předepsané zákonem je ke stažení na webové adrese: 
www.apropojicin.cz/2014/zprava-nezavisleho-auditora-o-auditu.pdf
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Doslov
Vážení čtenáři (a diváci filmů Apropa),

jak už zde bylo řečeno „každý potřebuje parťáka“. Jsem ráda, že Apropo má hodně parťáků.

V dnešním světě okolo sebe občas vidíme, že chybí blízkost a často se lidé cítí tak nějak sami. 
Píšeme si SMS, maily, máme docela dost přátel na facebooku, ale chybí nám skutečná blízkost. 
Nemáme čas věnovat si čas. A mnohdy, až když nám někdo chybí, si toho všimneme a uvědomíme 
si, jak byl pro nás cenný. Je spousta lidí, kteří mají možnosti a peníze a věnují se nepodstatným 
aktivitám, více než druhým lidem. 

O to víc si vážím lidí, kteří dokážou být blízko lidem, kteří jsou trošku „jiní“, potřebují velkou míru 
podpory, pomoci a empatie. Tito lidé svůj životní čas věnují pro život jiného. Neobětují se, dělají 
to z vlastního rozhodnutí, a za to jim moc děkuji. Děkuji všem pracovníkům Apropa a všem těm, 
kteří jsou našimi parťáky. Ať již jsou to dobrovolníci, pomocníci, příznivci, donátoři, spolupracující 
organizace …

Přála bych nám všem, abychom uměli být si blízko a věnovali si čas. Dívejme se na svět přes kukátko 
kaleidoskopu a sdílejme navzájem radost a krásu.

Bc. Jitka Králová
ředitelka Apropa
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Organizační struktura

Pracovníci 
projektů DPP

a DPČ

Pracovníci 
v sociálních službách 
sociální rehabilitace

7/2

Ostatní odborní pracovníci
fyzioterapeut 1/1

ext. masérka / 14 h týdně
chirofonetička DPP / 4 h týdně

dramaterapeutka DPP / 2 h týdně
individuální poradce / dle potřeby

muzikoterapeutka DPP 2/0,05

Asistentky v osobní 
asistenci

7/1,30

Pracovníci v sociálních 
službách denního

stacionáře
13/5,725

Vedoucí 
služeb

1/0,95

Sociální 
pracovnice

2/1,50

Externí účetní

Externí
terapeut

Dozorčí rada

Zástupkyně ředitelky 
/ projekt. managerka

1/0,74

Asistentka
1/0,80

PR 
+ fundraising

1/0,50

Pokladník
1/0,20

Ředitelka
1/1

Správní rada

Úklid
1/0,43
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Název:
Apropo Jičín, o.p.s.

Charakteristika organizace:
Obecně prospěšná společnost, IČ 01599682 

Webové stránky
www.apropojicin.cz

Správní rada: Václava Machulová, Ing. Peter Bareš, Mgr. Jana Dolejší, MUDr. Jitka Ferbrová,  
Ing. Petr Fischer,  MUDr. Jiří Ježek

Dozorčí rada: Ing. Jakub Řehák, Jana Jeriová, Alena Pechová

Ředitelka: Bc. Jitka Králová
Projektová manažerka: Mgr. Jitka Hrabová
Pokladník: Mgr. Jitka Hrabová, Bc. Jitka Králová
PR pracovník:  Bc. Adam Kracík
Asistentka vedení: Ing. Ivana Fialová
Vedoucí služeb: Klára Hofmanová
Sociální pracovnice: Mgr. Vlasta Krupková, Bc. Martina Tyrychtrová, DiS.

Pracovníci v sociálních službách: Štěpánka Brožková, Věra Doležalová, Petra Kabeleová,  
Zlata Kosejková, Lenka Kotyšková, Naďa Lhotáková, Iveta Maťátková, Lucie Mrkvová,  
Marcela Němečková, Vladimíra Patřičná, Soňa Velebná,  Hana Vomáčková, Petra Vraštilová 

Odborní pracovníci služeb: Mgr. Eva Mílková (chirofonetička), Bc.  
Šárka Novotná (fyzioterapeutka, hipoterapeutka), Romana Kociánová (muzikoterapeutka)

Úklid: Alena Lhotová

Další pracovníci ve službách a programech: Karolína Augustová, Tomáš Boček,  
Lucie Breuerová, Daniel Domašinský, Vendula Flambergová, Gaubmanová Alena, Dita Hendrychová, 
Adam Chrpa, Jan Chrpa, Ivana Jandová, Jitka Králová, Olga Kratochvílová, Miloslav Kůta,  
Vít Lachman, Lenka Kreidlová, František Lhoták, David Novotný, Phuong Vo Thi, Anna Sedláčková, 
Jakub Stránský, Jakub Suchánek, Anna Svobodová, Michal Tačík, Josef Úlehla

Sídlo:
Soudná 13, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí

Bankovní spojení:
číslo účtu: 262207140/0300
číslo sbírkového účtu: 263060806/0300

Kontakt:
E-mail: apropo@apropojicin.cz
Telefon: +420 493 520 246, +420 608 225 038

Základní údaje o organizaciOrganizační struktura
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O ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

1. Úvod

Ověřili jsme soulad informací obsažených ve  výroční zprávě s  informacemi obsaženými v  účetní 
závěrce k 31. 12. 2014, sestavené dne 31. března 2015 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 
účetní jednotky, kterou je  Apropo Jičín, o.p.s.  se sídlem Soudná 13, 506  01 Jičín, IČ 015  99  682, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl O, vložka 359.

Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární společnosti Apropo Jičín, o. p. s.
Našim úkolem je vydat na  základě provedeného ověření výrok o  souladu výroční zprávy s  účetní 
závěrkou.

2. Předmět ověření

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů ČR. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, 
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež 
jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech 
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený 
podklad pro vyjádření výroku auditora.

Zpráva nezávislého
auditora

3. Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Apropo Jičín, o.p.s., sestavené dne 
20. května 2015 v souladu s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. 12. 2014, sestavené dne  
31. března 2015 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Datum vypracování zprávy: 22. května 2015
Ověření provedli: auditorská společnost: AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo Holín 38, 506 01 Jičín, 

číslo oprávnění KAČR 175 Ing. Jarmila Novotná, jednatel
auditoři: Ing. Jarmila Novotná, číslo oprávnění KAČR 0993

Oroginál zprávy nezávislého auditora v podobě předepsané zákonem je ke stažení na webové adrese: 
www.apropojicin.cz/2014/zprava-nezavisleho-auditora-VZ.pdf
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