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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři výroční zprávy Apropa,

napadlo vás někdy, že když mluvíte o svém životě, je to, jako byste vyprávěli svůj příběh? 
Jaké je Vaše vyprávění? Jaký příběh si vytváříte? Na příbězích totiž záleží.

Jeden novinář o naší organizaci napsal: „Apropo žije příběhy.“ Skutečně, inspirují nás 
příběhy lidí. Každý z nás, ať už je to člověk bez postižení nebo s postižením, je jedinečný 
a každý z nás může žít plnohodnotným způsobem života. Nikdo není úplně soběstačný 
a potřebuje pomoc druhého. Někteří potřebují tuto pomoc ve zvýšené míře. Žijí tu 
s námi, potkáváme je a učíme se jim rozumět, respektovat je a podporovat je, aby mohli 
společnosti přispívat svým vlastním způsobem. Přijměte pozvání a prožijte s námi jeden 
příběh. Je o odvaze, radosti, přátelství a opravdovosti, je o dětech s těžkým postižením 
a o pracovnících Apropa, kteří je na jejich cestě mohou doprovázet.

Na příbězích totiž záleží…

Bc. Jitka Králová
ředitelka sdružení



4 Výroční zpráva 2013 APROPO

Seznamte se s Apropem

Denní stacionář APROPO je služba, která poskytuje služby těžce zdravotně postiženým klientům 
od 6 do 30 let, kteří bydlí se svými rodinami a docházejí do Apropa, aby zde strávili část dne ve spo-
lečnosti dalších dětí a mladých dospělých. V rámci této služby podporujeme soběstačnost klientů, 
udržujeme, nacvičujeme a rozvíjíme jejich osobní a sociální dovednosti a schopnosti, které napo-
máhají jejich sociálnímu začlenění. Klienti stacionáře se účastní různých individuálních i skupi-
nových aktivit, které přispívají ke zlepšení či alespoň udržení jejich fyzického i psychického stavu. 
Pracovníci, klienti a jejich rodiče nebo opatrovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu 
jednají. Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.

Apropo řeší problematiku dětí s postižením již od roku 1996. Pracují v něm ti, kteří vědí, že lidé 
s postižením mají stejná práva jako ostatní, respektují jejich odlišnost a ví, že jsou to jedinečné 
bytosti a osobnosti jako všichni ostatní. 
Naším posláním je: „Pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život“. Jsme 
největší nezisková organizace na Jičínsku a naší hlavní činností je poskytování podpory dětem 
a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Máme registrovány 
sociální služby Denní stacionář APROPO, Osobní asistenci APROPO a nově od ledna 2014 službu 
Sociální rehabilitace APROPO. 

Osobní asistence APROPO je terénní sociální služba, která je poskytována klientům od 3 do 30 let 
s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Tato služba nabízí prostor pro sebereali-
zaci, podporu a pomoc při činnostech, které klienti sami nezvládnou. Je zaměřena na podporu sa-
mostatnosti klienta, na zachování jeho životního stylu, individuálních denních zvyklostí a na udr-
žení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností. Na počátku byla osobní asistence poskytována 
především ve školských zařízeních. V současné době své uplatnění nachází i při zájmových krouž-
cích, ve volném čase nebo také u klientů doma. Prostřednictvím asistenta tráví klienti svůj volný 
čas tak, jak sami chtějí. Rozvíjejí svůj potenciál, stávají se samostatnějšími a otevírají se jim nové 
možnosti během života. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí klienta v kteroukoliv 
denní dobu.
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Sociální rehabilitace APROPO je služba, která nabízí klientovi za pomoci asistenta učit se pohy-
bovat v běžném životě samostatně, soběstačně a spokojeně. Vytváří lidem s postižením možnosti 
do budoucna. Může být poskytována doma, ve cvičném bytě nebo venku. Je poskytována klien-
tům od 18 do 30 let s mentálním, tělesným, zrakovým nebo kombinovaným postižením z Jičína 
a širokého okolí. Prostřednictvím asistenta mohou klienti nacvičovat ve cvičném bytě, venku 
nebo v domácím prostředí schopnosti a dovednosti, které pak mohou využít ve svém budoucím 
životě. Klienti mají možnost učit se žít podle své volby co nejspokojeněji a nejsamostatněji v ob-
lasti bydlení, hygieny, péče o zdraví, zacházení s penězi, učit se, jaké aktivity je možné provozovat 
ve volném čase a jakým způsobem si hledat práci. Služba nabízí dozvědět se „jak na to“. Poskytuje 
individuální přístup ke klientovi, partnerství a respekt. Klienti službu využívají dobrovolně. Cílem 
služby je pomoci zkvalitňovat život klienta tím, že bude v rámci svých možností co nejvíce samo-
statný a soběstačný. Zprostředkovávat mu nové možnosti, rozšiřovat obzory a pomoci mu nalézt 
jeho potenciál a využít ho.

Co ještě děláme
Dále nabízíme aktivity, které jsou prevencí sociálního vyloučení, a usilujeme o celkové zvyšování 
kvality života pečující rodiny. V rámci ostatních aktivit poskytujeme individuální konzultace 
s terapeutem, provozujeme chirofonetiku, hipoterapii, fyzioterapii, plavání, masáže Shiatsu, 
dramaterapii, keramiku, pobytové akce (zimní minitábory, víkendy pro klienty stacionáře, pětidenní 
psychorehabilitační pobyt, letní putovní tábor, letní integrační tábor).

(Naše organizace vznikla v roce 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České republice, která je známa pod zkratkou SPMP ČR. Do konce 
roku 2013 jsme 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 občanské 
sdružení Apropo smluvně převedlo veškerá práva a povinnosti na nově vzniklou organizaci Apropo 
Jičín, o.p.s.)
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Jak jsem se přestala bát žít
Milý Honzíku, jestli čteš tato slova, dívám se už na Tebe z nebeské výšky. 

Jsi dospělý, úspěšný a dalo by se říci ještě i mladý muž, či lépe muž zkušený. 
Máš dobrou práci, krásnou rodinu a já jsem moc ráda, že jsem se dožila 
toho božího daru a stihla ji poznat… Honzíku, jsem na Tebe moc pyšná. 

Byl si můj jediný vnuk, spíše stále jsi, a já byla jen a jen Tvá babí, a proto 
Ti chci předat dar. Dar pro mě jeden z nejcennějších, který jsem v životě 
poznala (samozřejmě kromě Tvého dědy, maminky a všech mých blízkých – 
ano, patříš do nich i Ty, můj malý, velký Honzíku). Mé zkušenosti, které ze 
mne utvořily tu „indiánskou“ babí, tu babí čarovnou, bezzubou, usměvavou 
a bláznivou, tu babí, které jsi říkal: „Mám Tě moc rád…“. I já Tebe, Honzíku, 
i já Tebe...

Nesmutni! Usměj se! Budu a jsem pořád s Tebou! Tak dost napínání a dost 
i slov, máš jich před sebou ještě pár stran… tak hurá do toho!

Budu Ti vyprávět můj příběh, aneb jak jsem se přestala bát žít. Je to příběh 
jednoho mého netradičního putování, kde jsem se naučila čtyřem životním 
hodnotám, díky nimž se ze mne stala Tvá „čarodějná“ babí. Napsala jsem 
ho jen pro Tebe…

Honzíku, neboj se! Nech se unést příběhem.
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Odvaha
Takto jsem se vydala do neznámých krajin s neznámými lidmi. Měla 
jsem strach, tajil se mi dech, ale srdce volalo, běž, musíš s nimi. A já se 
rozhodla, že jdu. Díky tomuto kroku jsem se tolik naučila. A to nejenom 
učinit obtížná rozhodnutí nebo jít tam, kam mě srdce volá, ale také mnoha 
novým dovednostem, i té nejcennější… překonávat překážky. 

Osoby s postižením projevují odvahu každý den, když znovu 
a znovu překonávají svůj handicap. To, co pro nás je samozřejmé, 
pro ně znamená úsilí, odvahu pustit se do nových obtížných věcí. 
Odvážnými hrdiny všedních dnů jsou také rodiče dětí s postižením, 
kteří se o své děti starají a překonávají tolik těžkostí a překážek, 
jež si nedokážeme ani představit. Příběh každého z nich by mohl 
být inspirací pro naše životy… A Apropo s odvahou podporuje, 
pomáhá a pečuje o děti a mladé dospělé s postižením. V roce 1996 
se vydalo na neznámou a v Jičíně neprošlapanou cestu pomoci 
rodinám s postiženým dítětem. V roce 2006 začalo Apropo jako 
první organizace v Jičíně poskytovat sociální služby dětem 
s postižením. Celkový počet klientů v roce 2013 byl 37 dětí 
ve věku od 2 let a mladých dospělých do 26 let. Z toho 57 % má 
velmi těžké kombinované postižení (uznaný příspěvek na péči 
4. stupně) a 32 % má příspěvek na péči 3. stupně. Na zajištění 
služeb a aktivit se v roce 2013 podílelo 27 pracovníků 
s přepočtenými úvazky 15,2. Celkem bylo vynaloženo 
7 338 853 Kč.
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Radost
Tehdy jsem našla vztah i k těm mlčenlivým. Také jsem se přestala bát 
zvířat, ať mají srst nebo křídla, nebo vařit za jakýchkoliv podmínek, 
i na ohni. To není jako dnes, kdy doba mikrovlnek a moderních baráků 
s rychlou stravou připravenou bez špetky lásky zaujaly, spíše zajaly, 
místo domácímu a poctivě připravenému jídlu. Nebo moje první trhání peří, 
to byly časy, mé mládí a radost z nových věcí a ze života.

Naučila jsem se každodenním povinnostem potřebným k životu tuláka. 
A hlavně se umět radovat, Honzíku, radovat se z maličkostí, jež pro mě 
od té doby začaly mít větší váhu. 
Radovat se, projevovat své emoce, mít pocit štěstí z hezkých věcí – to každý 
z nás zná a zároveň i hledá ve svém životě. I lidé s postižením se rádi radují 
a umí to skvěle. Lidé s postižením nepotřebují naši lítost. Potřebují podporu, 
aby mohli plně využívat své dary a své schopnosti a prožívat tak radost. 
Apropo nabízí dětem a mladým dospělým spoustu příležitostí, jak plně 
prožívat život a dělat prima věci. V roce 2013 klienti zažívali radost na třech 
víkendových pobytech, třech týdenních prázdninových táborech, vyjeli na tři 
jednodenní výlety a uspořádali jsme pro ně šest volnočasových a kulturních 
akcí.  Celkový počet zapojených dětí a mladých dospělých byl okolo 400, 
a to s postižením i bez postižení. Mimo stálý pracovní tým nám tyto akce 
pomáhalo zajišťovat 29 pomocníků.

Honzíku, věřím, že pochopíš vše, co Ti sděluji a co ti 
chci předat. Hlavně nikdy nezapomínej na radost, 
prožitek čisté lásky a sounáležitosti. Ale putování 
ještě nekončí. Pojď se mnou dál a dívej se.
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Přátelství
Touto cestou jsme se naučili poznávat jeden druhého, touto společnou hrou 
zdravých a postižených, touto vzájemnou pomocí jsem našla opravdové 
přátelství.
Vzájemná pomoc a sdílení zážitků, i to je přátelství. Děti v Apropu se každodenně potkávají se 
svými vrstevníky. Mohou s nimi trávit čas ve školce, škole, ve svém volném čase nebo na letních 
táborech a pobytech, a to díky sociální službě Osobní asistence APROPO. V roce 2013 zajišťovalo 
tuto službu 16 pracovnic (6,15 přepočtených úvazků). Celkem 35 dětí a mladých dospělých 
s postižením využilo 7 378 hodin služby osobní asistence.

Honzo, víš, co znamená být opravdový? I to jsem poznala a pochopila. 
Opravdovost, to znamená spontánnost, kdy člověk dělá nejlépe to,  
co cítí, že je potřeba dělat. Na nic si nehraje, nic nepředstírá, 
sám sobě nelže a nesnaží se před ostatními vypadat 
lépe. Nic nedělat jen tak na oko nebo napůl, 
jen „aby se neřeklo“. Opravdovost, to 
znamená brát život takový, jaký je, být sám 
sebou… kolik z nás to umí? Sám se podívej 
na následující fotky a možná v nich objevíš, 
jak vypadá opravdovost.
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Opravdovost
V dobré a bezpečné atmosféře stacionáře můžeme dát najevo svoji jedinečnost a vyjádřit sami 
sebe takoví, jací ve skutečnosti jsme, ať už jsme zdraví, nebo s postižením, ať jsme děti, nebo 
dospělí…. V Denním stacionáři APROPO v roce 2013 zajišťovalo sociální služby 25 zaměstnanců 
s přepočteným úvazkem 10,5. Celkem bylo poskytnuto 9 685 hodin služby 21 dětem a mladým 
dospělým. K nejčastějším úkonům patří pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při 
samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, při úkonech osobní hygieny a sociálně terapeutických 
činnostech.

Klienti stacionáře také využívali těchto navazujících služeb: keramika (85 hodin), chirofonetika 
(132 terapií), dramaterapie (258 hodin), canisterapie (18 terapií), hipoterapie (182 terapií), léčebné 
plavání (42 hodin), masáže shiatsu (288 terapií) a dalších.

Tak Honzíku, tady končí naše cesta mým 
příběhem. Časy, kdy jsem ho prožívala, jsou 
dávno ty tam, dokonce i já, tedy alespoň mé tělo. 
Můj duch je ale stále zde a bude s Tebou všude, 
kam půjdeš. Hlavně nezapomínej být sám sebou, 
raduj se, měj kolem sebe lidi, o které se můžeš 
opřít, ničeho se neboj a už vůbec ne žít!

Pusu Tvoje babí
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Přátelství, odvaha, opravdovost a radost jsou hodnoty, které se navzájem prolínají, jedna druhou 
podporují a všechny dohromady zkvalitňují život. Lidé s postižením a bez postižení tyto vzácné 
hodnoty nabízejí. V Apropu je naším cílem a přáním takové hodnoty podporovat a sdílet. Tak jako 
tomu bylo 9. listopadu 2013 na již 12. benefičním představení Apropa, kde návštěvníkům klienti 
a pracovníci Apropa, Honzík (Jan Kovařík, moderátor) a babí zprostředkovali jednu skutečnou 
cestu. Výtěžek této benefice dosáhl částky 410 544 Kč, která bude věnována na další rozvoj služeb 
a aktivit Apropa. Podívejte se, co bylo napsáno v tisku: „Benefice Apropa je o životě v přátelství… 
šlo o komponovaný pořad, který měl myšlenku, který si k tomu vyhledal patřičné výrazové 
prostředky, takže divák se rozhodně nenudil. Film, mluvené slovo i reprodukované, hudba, tanec, 
divadelní prvky a další. To vše na opravdovém příběhu, který se udál a děje. Protože Apropo žije 
příběhy. Jedním z nich bylo týdenní putování po krajině na cikánský způsob na sklonku léta. Takže 
už i vstupní hala Masarykova divadla byla jeden velký cikánský tábor. Právě tak, jako nástup všech 
herců, tedy vozíčkářů, jejich asistentů, dobrovolníků a dalších, byl veden cikánskou vlajkou.
Jak se realizovaly hlavní myšlenky programu: odvaha, spontánnost, přátelství, radost? Kdo za to 
všechno může? Samozřejmě všichni účinkující i celý další technický tým…
Klienti Asociace pro postižené jsou rádi spolu. Vidíme to, už když se scházejí, jak se vítají. Rádi si 
hrají, rádi hrají. Rádi se maskují, líčí, převlékají. Mají rádi pohyb, cesty, na nich dobrodružství. Jako 
my všichni. Na své benefici to skvěle Jičíňákům předvedli.“ Prochor. 

Jsme rádi, že jste spolu s námi prožili tento příběh, že jste se vydali 
na cestu a došli až sem. Přejeme Vám mnoho radosti, opravdovosti, odvahy 
a přátelství v příbězích Vašeho života. Na příbězích totiž záleží…
Fotografie byly pořízeny na putovním táboře na konci léta 2013.
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Chceme poděkovat Všem,
kteří na nás nezapomínají.

spol. s r. o.

®

a tk sc oio nčv eá l osp

ELECAM



19Výroční zpráva 2013 APROPO

Ing. Pavel Crha s.r.o.
Ing. Vladimír Dubský
Jan Kovařík s.r.o.
Studenti Masarykovy obchodní akademie
David Machalický
Hana Hvězdová
Havelkovi
Ing. Jaromír Šimonek
Ing. Vladimír Šulc
Jan Kaiser
Jiří Kořínek
Jiří Poš
Libor Bukovinský
Lubor Vaněk
Marcela Kačírková
Marie Draslarová
MUDr. Jana Machačková
Petra Horváthová
MPSV ČR
Město Kopidlno
Město Nová Paka

Město Turnov
Město Železnice
Obec Jičíněves
Obec Kněžnice
Obec Lužany
Obec Mlázovice
Obec Ostroměř
Obec Úbislavice
Obec Úlibice
Obec Valdice
Obec Vitiněves
Obec Zámostí-Blata
Obec Židovice
Obec Žlunice
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Pokud se ztotožňujete s tím, co děláme,  
můžete nás podpořit finančním 
darem na číslo sbírkového účtu: 
263060806/0300
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Finanční zpráva
ROZVAHA k 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni

Dlouhodobý majetek celkem 254 75

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 857 693

samotné movité věci a soubory movité věci 794 683

drobný dlouhodobý majetek 63 10

Dlouhodobý finanční majetek 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -603 -618

oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. v. -540 -608

oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -63 -10

Krátkodobý majetek celkem 4 300 4 556

Pohledávky celkem 128 850

odběratelé 102 137

poskytnuté provozní náklady 1 0

jiné pohledávky 8 174

dohadné účty aktivní 17 539

Krátkodobý finanční majetek celkem 4 134 3 706

pokladna 9 22

účty v bankách 4 125 3674

Jiná aktiva celkem 38 0

náklady příštích období 8 0

příjmy příštích období 30 0

Aktiva celkem 4 554 4 631
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Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni

Vlastní zdroje celkem 4 089 4 598

Jmění celkem 3 632 3 941

vlastní jmění 3 597 3 916

fondy 35 25

Výsledek hospodaření 457 657

účet výsledku hospodaření × 657

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 457 ×

Cizí zdroje celkem 465 33

Dlouhodobé závazky celkem -40 0

dohadné účty pasivní -40 0

Krátkodobé závazky 428 -26

dodavatelé 6 -29

zaměstnanci 266 2

závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění

133 1

ostatní přímé daně 23 0

Jiná pasiva 77 59

výdaje příštích období 6 -36

výnosy příštích období 71 95

Pasiva celkem 4 554 4 631
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

Náklady hlavní hospodářská celkem

Spotřeba nákupy celkem 464 464

spotřeba materiálu 282 282

spotřeba energie 173 173

spotřeba ostatní 7 7

Služby celkem 10167 10167

opravy a udržování 34 34

cestovné 67 67

náklady na reprezentaci 0 0

ostatní služby 1 066 1 066

Osobní náklady celkem 5 486 5 486

Mzdové náklady 4 099 4 099

Zákonné sociální pojištění 1 215 1 215

Zákonné sociální náklady 27 27

Ostatní sociální náklady 148 148

Daně a poplatky celkem 4 4

Ostatní daně a poplatky 4 4

Ostatní náklady celkem 145 145

Ostatní pokuty a penále 3 3

Manka a škody 112 112

Jiné 30 30

Odpisy 67 67

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 67 67

Poskytnuté příspěvky 3 3

Poskytnuté členské příspěvky 3 3

Náklady celkem 7 339 7 339
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Výnosy hlavní hospodářská celkem

Tržby za vlastní výkony celkem 1 340 125 1 465

tržby za vlastní výrobky 18 18

tržby z prodeje služeb 1 322 125 1 447

Ostatní výnosy celkem 448 448

úroky 15 15

jiné ostatní výnosy 433 433

Tržby z prodeje majetku 3 3

tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 3 3

Přijaté příspěvky celkem 754 754

přijaté dary a granty 754 754

Provozní dotace celkem 5 326 5 326

Výnosy celkem 7 871 125 7 996

Výsledek hospodaření 532 125 657
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Finanční zpráva
Účetnictví

Respektuje obecné účetní zásady. Účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem 563/1991 
Sb. a vyhláškou 405/2002 Sb. v platných zněních. Účetním obdobím je kalendářní rok, rozvahovým 
dnem je 31. prosinec 2013 a účetní závěrka je sestavena dne 30. března 2014. Účetní doklady 
a závěrka jsou archivovány v sídle organizace.
Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v užívání, nevykázaného v rozvaze je 
945 278 Kč. Daňové odpisy nejsou v roce 2013 uplatněny. 

V roce 2013 byla snížena hodnota DHM – havarovaného automobilu o 111 666 Kč a účetní hodnota 
drobného dlouhodobého majetku vykazovaného v rozvaze.

Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách 17

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 15

Evidenční počet všech zaměstnanců ve fyzických osobách 27

Evidenční počet zaměstnanců na HHP ve fyzických osobách 18

Členění mzdových a sociálních nákladů:

Hlavní pracovní poměry 3 097 984  Kč

Dohody o pracovní činnosti 128 777 Kč

Dohody o provedení práce 802 792 Kč

Náhrady za DPN 69 580 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 1 215 447 Kč

Vzdělávání zaměstnanců 129 257 Kč                                                                                                  

Ostatní sociální náklady 45 450 Kč

Odměny a funkční požitky členům orgánů občanského sdružení
V roce 2013 nebyly odměny vyplaceny.
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Výsledek hospodaření a daň z příjmů

Zisk roku 2012 byl převeden na účet vlastního jmění.
Výsledky hospodaření z jednotlivých činností byly zjištěny pomocí členění nákladů a výnosů 
na jednotlivé zakázky a dle zdrojů financování. Navíc členěním analytických účtů dle jejich 
daňové účinnosti.

z hlavní činnosti dosáhla účetní jednotka zisk 532 348 Kč

z vedlejší hospodářské činnosti zisk 125 000 Kč

základ daně 
(snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky)

125  000 Kč

daňová úspora 27 750 Kč

Daňová úspora z roku 2012 ve výši 34 485 Kč byla použita ke krytí nákladů souvisejících s hlavní 
činností organizace.
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Významné položky výkazů

Pohledávky za uživateli služeb z neuhrazených faktur 136 630 Kč. 
Účty v bankách – běžný účet 2 047 363 Kč, sbírkový účet 95 245 Kč, spořicí účet 1 541 074 Kč.  

Vlastní jmění vzrostlo o převedený zisk roku 2012 na hodnotu 457 160 Kč a nepeněžní dary 
119 038 Kč.  Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti, vše je řádně v termínech uhrazeno.

Provozní dotace:

MPSV 3 537 000 Kč
Královéhradecký kraj 398 000 Kč
Města 750 500 Kč
Obce 102 000 Kč
EU projekt příhraniční spolupráce 539 378 Kč

Přehled o veřejných sbírkách
Pro rok 2012 byla povolena veřejná sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků 
na rozšíření sociálních, aktivačních a volnočasových aktivit pro handicapované. Na sbírkový účet 
bylo vybráno celkem 95 245 Kč.

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Na počátku roku 2014 byl uskutečněn převod práv a povinností na nástupnickou organizaci. 
Společnost Apropo, o.p.s. IČ 01599682 převzala činnost občanského sdružení OO SPMP Jičín – 
APROPO IČ 64813932 v plném rozsahu a bez přerušení. Převod se uskutečnil k 1. 1. 2014 na základě 
Smlouvy o převodu práv a povinností ze dne 18. 12. 2013.

Finanční zpráva
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Poděkování
Děkuji všem kolegyním a kolegům z Apropa, kteří se podílejí na soustavném rozvoji profesionality 
organizace. Oceňuji jejich odbornost, praktické zkušenosti, práci na sobě samých a morální 
odpovědnost.

Děkuji všem, kteří nám projevují podporu a přízeň. Vážím si toho, že mnozí nám pomáhají psát 
příběh Apropa a jeho klientů, že drží s námi… Přeji Vám všem, abyste našli spokojenost a lásku 
ve svém příběhu. Příběhy nejsou „o životě“. Příběhy jsou život a na příbězích totiž záleží.

Bc. Jitka Králová
ředitelka sdružení
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Organizační struktura k 1. 5. 2013 
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Výbor:
Václava Machulová – předsedkyně
Ing. Miroslav Kazda – místopředseda
Ing. Peter Bareš, Ing. Petr Fischer, 
MUDr. Jiří Ježek

Revizní komise:
Ing. Ludmila Kracíková – předsedkyně
Ing. Jaromír Krejčí, Lucie Doubicová

Výkonná ředitelka:   Bc. Jitka Králová

Externí účetní:            Ing. Jindřich Matoušek

Externí terapeut:    MUDr. Jiří Ježek

Pracovníci v sociálních službách:
Štěpánka Brožková, Věra Doležalová, Vendula Flambergová, Romana Kociánová, Zlata Kosejková,  
Lenka Kotyšková, Naďa Lhotáková, Iveta Maťátková, Lucie Mrkvová, Dis., Marcela Němečková, 
Bc. Markéta Strouhalová, Dis., Soňa Velebná,  Hana Vomáčková, Petra Vraštilová 

Odborní pracovníci služeb:
Bc. Lenka Kreidlová (speciální pedagožka), Mgr. Eva Mílková (chirofonetička),  
Bc. Šárka Novotná (fyzioterapeutka, hipoterapeutka), PhDr. Anna Sedláčková (dramaterapeutka)

Ostatní pracovníci:
Alena Gaubmannová (masérka Shiatsu)
Renata Horáčková (lektorka plavání)

Úklid:
Alena Lhotová

Další pracovníci ve službách a programech:
Tomáš Boček, Dita Hendrychová, Adam Chrpa, Jan Chrpa, Ivana Jandová, Petra Kabeleová, Adam Kracík, Olga 
Kratochvílová, Miloslav Kůta, Vít Lachman, František Lhoták, David Novotný, Vladimíra Patřičná, Karolína Postol-
ková, Jakub Řehák, Jitka Stránská, Jakub Stránský, Anna Svobodová, Roman Šulc, Michal Tačík, Josef Úlehla

Pokladník:                  Bc. Lenka Kreidlová,  
             Mgr. Jitka Hrabová

PR manažerka:             Bc. Lenka Kreidlová, 
             Ing. Ivana Fialová
             (asistentka vedení)

Projektový manažer: Mgr. Jitka Hrabová

Vedoucí služeb:      Klára Hofmanová

Vedoucí programů:   Mgr. Jitka Hrabová

Sociální pracovnice:   Mgr. Vlasta Krupková 
              Bc. Martina Tyrychtrová, DiS.

Organizační struktura k 1. 5. 2013 
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Název:
Apropo Jičín, o.p.s.

Charakteristika organizace:
Obecně prospěšná společnost, IČ 01599682 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Webové stránky
www.apropojicin.cz

(V roce 2013 Apropo působilo pod původním názvem OO SPMP Jičín – APROPO, Soudná 13, 506 01 Jičín, jako občanské  
sdružení, IČ 648 139 32, registrované jako organizační jednotka SPMP)

Sídlo:
Soudná 13, 506 01 Jičín

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

Kontakt na ředitelku
Bc. Jitka Králová, apropo@apropojicin.cz
tel.: 493 520 246, 608 225 038

Základní údaje o organizaci
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