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Obraz č. 1

Záběr na studio, kde začíná Talk show roku 2015. Světla na pódiu se rozzáří, publikum 
spustí ohlušující potlesk. Ze zákulisí přichází moderátor. Usmívá se a zůstává stát před 
červenou pohovkou, kde vítá svého prvního hosta – Bc. Jitku Královou, ředitelku společnosti 
Apropo Jičín, o.p.s., a poprosí ji o předmluvu k dnešní Talk show.

Úvodní slovo
Jitka:  Vážení čtenáři Talk show!

   Opět po 12 měsících mám za úkol napsat úvodní slova k výroční zprávě. 
Přemýšlím, jaká najít slova, která by nejlépe charakterizovala uplynulý rok 
v Apropu. 
Napadá mě slovo rekonstrukce. Všichni jsme sledovali, jak se den po dni, týden 
po týdnu mění budova v Soudné 15. Měli jsme možnost na kontrolním dni na stavbě 
více či méně vstupovat do procesu tvorby a ovlivňovat tak tvář a funkčnost 
našeho budoucího působiště. 
Další slovo je očekávání. Jaké to tam bude? Jak se nám bude pracovat, když se 
sestěhujeme ze 4 různých míst po Jičíně do nově zrekonstruované budovy? Kdy to 
bude? 
Někdy bylo dost časté slovo zklamání, nebo spíš přijímání věcí, tak jak 
na stavbě a při zařizování přicházely. Ne vždy šlo všechno podle našich 
představ.  
Další slovo, které se mně spojuje s uplynulým rokem je vytrvalost 
a přizpůsobení se. Pracovníkům v přímé péči a jejich vedoucím patří velký 
obdiv, že dokázali zajistit veškeré služby, terapie a aktivity ve výborné 
kvalitě i za ztížených podmínek, které s sebou rekonstrukce budovy v Soudné 
přinesla.  
A dalším výrazem je změna, hledání a také loučení se. Žádný jiný rok jsme 
nezažili tolik personálních změn ve vedoucím týmu Apropa.  
Dalším slovním spojením by bylo daleké cesty, protože závěr naší spolupráce 
s polským partnerem v projektu Dej nám šanci se vyznačoval intenzivním 
cestováním mezi Jičínem a polským městečkem Staniszcze. O prázdninách jsme tam 
organizovali vzdělávací kurzy pro osoby s postižením.  
Již z tohoto letmého výčtu je vidět, že rok 2015 byl pro Apropo velice 
zajímavý a věřím, že to bude vidět i z výroční zprávy. Máte jedinečnou možnost 
nahlédnout pod pokličku naší společnosti. Scénárista nám předkládá scénář, 
jehož námětem je adaptace Apropa v roce 2015. Sami posuďte, nakolik je tento 
scénář živý, spontánní a aktuální a jaký zájem může Talk show u diváků vzbudit. 
Budu ráda, když se svými ohlasy se mnou podělíte.

   Děkuji vám a přeji příjemné čtení. 

   Bc. Jitka Králová
   ředitelka Apropa
  
Obecenstvo tleská, moderátor poděkuje za úvodní slovo a paní ředitelka odchází do zákulisí.
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Obraz č. 2

Na scénu přichází Společnost Apropo. Podává si s moderátorem ruku, šibalsky mrkne do publika 
a posadí se na pohovku. Devatenáctiletá společnost Apropo hází úsměvy na všechny strany, 
je velmi přátelská, otevřená, a kdyby měla prostor, bude povídat celý večer. Moderátor ji 
naštěstí usměrní, takže zbyde čas ještě na ostatní hosty.

Moderátor: Zkuste nám prosím jednou větou shrnout Vaše poslání.

Apropo:  Popsat jednou větou celý náš záběr je nelehká věc, ale můžeme to vyjádřit 
třeba takhle:

 
„Pomáhat rodinám s postiženým dítětem, vést plnohodnotný život.“

Moderátor:  Povězte nám, jak vznikl váš název?

Apropo:  Je to slovní hříčka. Apropo je zkratkou pro - Asociace pro postižené.  
À propos znamená – abych nezapomněl. My nezapomínáme na lidi s postižením, 
v našem případě hlavně na děti a mladé dospělé od 3 do 30 let, s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením. Měli bychom připomenout, že Apropo 
vzniklo v roce 1996 a bylo známé pod zkratkou OO SPMP Jičín – APROPO. Ale 
rozvoj s sebou nese změny a dnes působíme jako Apropo Jičín, o.p.s.

Moderátor: Proč a pro koho je tu Apropo?

Apropo:  Protože nám osudy dětí a mladých lidí s postižením nejsou lhostejné. Lidé 
s postižením žijí mezi námi, jsou to naši sousedé, známí, děti, kamarádi. 
U dětí s postižením celý příběh začal, jejich rodiče se podíleli na vzniku 
Apropa. Jsme tu, protože se s Apropem v Jičíně počítá a máme podporu města 
i místních obyvatel. Jsme tu, protože máme 19 let zkušeností s prací s dětmi 
a mladými lidmi s postižením a umíme pomoct. 

Moderátor: Jaký byl rok 2015 pro Apropo?

Apropo:  Rok 2015 přinesl řadu velkých úspěchů, ale zároveň byl dost náročný. 
Naše hlavní zázemí, vila v Soudné je stále v rekonstrukci, byli jsme 
rozeseti na několika místech po Jičíně, což ztěžovalo organizaci a průběh 
poskytování všech služeb. Také došlo k velkým personálním změnám, jelikož 
několik pracovníků odešlo plnit rodičovské povinnosti a na jejich místo 
nastoupili noví kolegové. Změn bylo letos opravdu hodně, ale jsme pyšní, že 
přesto všechno se nám podařilo zajistit plynulý chod všech našich služeb.
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Poznámka pod čarou:

Evidenční počet pracovníků:           27

Přepočtené úvazky:             18

Z toho pracovníci v přímé péči ve službách:       24

Celkový počet klientů:           46

Z toho službu odebírá pravidelně:         31

Celkové náklady:             8 711 182 Kč
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Obraz č. 3

Na scénu přichází Denní stacionář APROPO. Na první pohled sympaťák, přátelský, pěkný 
stacionář, takový, se kterým se hned cítíte dobře a příjemně. Podává si ruku s moderátorem 
a usedá na pohovku vedle Apropa.

Moderátor: Dobrý večer milý Stacionáři, jak se vám líbí v Apropu?

Stacionář: Víte, myslím, že mám obrovské štěstí, že jsem registrovaný právě v Apropu. 
Mám kolem sebe výborný tým lidí, který svou práci dělá s nadšením. S dětmi 
a mladými lidmi s těžkým zdravotním postižením se setkávám denně buď 
individuálně, nebo ve skupinách.

Moderátor: Jaké jsou zásady vaší práce?

Stacionář: Jde nám o to užít si na pár hodin denně společnost lidí, se kterými je 
nám dobře, je to hodně o lidském kontaktu a začlenění. Často nacvičujeme 
a rozvíjíme věci, které jsou v běžném životě nezbytné. Jsme tu pro to, 
abychom vyhověli přáním jednotlivých dětí a mladých lidí. Názory všech jsou 
rovnocenné, jsme partneři. Chceme rozvíjet nebo alespoň udržovat to co umí, 
co dělají rádi, co jim pomůže zapojit se do komunity, být samostatný.

Apropo:  Stacionáři, také se nezapomeň zmínit, že provozuješ dva cvičné byty pro 
mladé klienty…

Moderátor: (pohledem utíná Apropo a otáčí se s další otázkou ke Stacionáři) Vzpomeňte 
na nějaký běžný den roku 2015…

Stacionář: Snažíme se denní náplň udělat různorodou a zajímavou. Není tomu dlouho, 
co jsme uspořádali kurz první pomoci. Všichni měli možnost vyzkoušet si 
masáž srdce, zafixování poraněného člověka a další věci z první pomoci. Bylo 
u toho hodně smíchu a vtípků a nejvíc nás bavilo zkoušet si to sami na sobě.

Poznámka pod čarou:

Celkový počet klientů:       20

Počet hodin poskytnutých výkonů celkem:  8 793,2

Přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči:  6,05

Celkový náklad na službu:     4 037 287 Kč
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Obraz č. 4

Na scénu přichází Osobní asistence APROPO, podá si ruku s moderátorem, usměje se na Stacionář 
a posadí se vedle něho na pohovku. Je to nenápadná, ale silná a sebevědomá asistence, zvyklá 
kdykoliv podat pomocnou ruku. Vyzařuje z ní jistota a bezpečí. Vážení čtenáři, musíme vám 
prozradit drby ze zákulisí. Mezi Stacionářem a Asistencí vzniklo silné partnerské pouto, 
od roku 2007 jsou registrováni v Apropu oba dva, jiskří to mezi nimi a při práci se výborně 
doplňují.
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Moderátor: Dobrý večer, Asistence! Povězte nám, jak se cítíte v Apropu? 

Asistence: Apropo mi dává velký prostor k seberealizaci a uplatnění. Tým lidí, se kterým 
pracuji, odvádí skvělou práci. Ale není to jednoduché, každý den řešíme míru 
zapojení a pomoci. Pracovníci musí být velmi empatičtí, děti a mladí lidé 
s těžkým postižením mají často problém s mluvením a vyjadřováním. Asistence 
je prodloužená ruka klienta, má jen zprostředkovat to, po čem děti a mladí 
touží a co potřebují, nikoliv dělat za ně to, co zvládnou sami.

Moderátor: Proč je asistence důležitá?

Asistence: Naše práce vypadá na první pohled velmi obyčejně – někoho někam odvézt, 
něco mu podat apod. Ale když se zamyslíte, změna pro lidi s postižením, 
kterou asistence přináší, je obrovská. Bez ní by byly děti a mladí lidé jen 
pasivními příjemci podnětů zvenčí. Ale s asistencí mohou dělat věci, které 
chtějí, být samostatnější, rozvíjet se, prohlubovat svůj potenciál a své 
zájmy. A ta úžasná změna, kterou na dětech i mladých vidíte, když se jim 
podaří něco zvládnout… ta je nepopsatelná.

Apropo:  (se viditelně nadechuje a chce do toho opět vstoupit, ale nakonec nechá 
mluvit ostatní).

Moderátor: Zkuste nám popsat nějaký takový zážitek z obyčejného dne roku 2015.

Asistence: Nebude to úplně obyčejný den. Ale byl to den, kdy jsme se rozhodli zajít 
na Jičínský ples. Je to přesně ta situace, kdy je asistence nezbytná 
a člověka s postižením to posune zas o kousek dál k běžnému životu. Byl to 
úžasný večer. Tanec, společenské oblečení, krásné dívky a galantní muži. 
Byl to večer, na který se dlouho vzpomíná, a byla by velká škoda, kdybychom 
ho nemohli uskutečnit.

Poznámka pod čarou:

Celkový počet klientů:     36

Počet hodin poskytnutých výkonů celkem:  4 941,4

Přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči:  2,97

Celkové náklady na službu:     1 395 154 Kč
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Obraz č. 5

Na scénu přichází Sociální rehabilitace APROPO. Je v týmu Apropa nováček. Ale vstupuje se 
sebevědomím služby, která si je vědoma své důležitosti. Je to svěží mladistvá služba, která 
se velmi hodí do věkové kategorie svých klientů (18 – 30let). Je to trošku chytrolín, všem 
říká „jak na to“. Posadí se ležérně na pohovku s rukou za hlavou.

Moderátor:  Vítám tě, Rehabilitace. Jak to jde v Apropu?

Rehabilitace: Jojo, v Apropu jsem jako doma. Víte, pro mě je nejdůležitější „postavit 
se na vlastní nohy“ a svoboda v rozhodování. A jelikož jsou to principy, 
kterých se drží v Apropu všichni, tak je mi tam od začátku dobře.

Moderátor:  A čím se Vaše práce liší od ostatních služeb?

Rehabilitace: No, já jsem tam od toho, abych jim ukázala, co všechno mohou mít. Nacvičujeme 
s klienty věci, které se jim mohou v budoucnu hodit.

Stacionář:  (mručí si pod vousy) No, ale já tohle dělám už několik let!

Rehabilitace:  No dobře, ale já za nimi chodím ven, do cvičného bytu, domů, tam, kam 
potřebují. Ten nácvik je nejdůležitější, je to hodně individuální a ušité 
přesně na míru. Zaobíráme se věcmi jako je bydlení, hygiena, zdraví, 
peníze. Řešíme, jak si najít práci, co dělat ve volném čase apod. Já najdu 
u každého jeho potenciál a využiji ho naplno.

(Stacionář jen kouká a už nic neříká, Asistence mu něco naléhavě šeptá do ucha.) 

Moderátor: Vyprávějte něco z běžného dne, ať si můžeme udělat lepší představu.

Rehabilitace: Jednou z věcí, kterou se každý učí rád, je vaření. A shodneme se, že je 
do budoucna dobré to umět. U vaření můžeme promítnout společnou kreativitu, 
i když musím říct, že následné uklízení takové kreativity bývá někdy 
náročné. Ale co by bylo vaření bez úklidu a co by se člověk naučil, kdyby 
po něm někdo nepořádek stále uklízel. A tahle komplexnost je mojí silnou 
stránkou. Neučíme jen uvařit, ale i promyslet nákup, nakoupit, zaplatit, 
uvařit, sníst a i si po sobě uklidit…
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Poznámka pod čarou:

Celkový počet klientů:     10

Počet hodin poskytnutých výkonů celkem:  2 567,8

Přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči:  2,59

Celkové náklady na službu:     1 493 501 Kč
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Obraz č. 6

Na scénu přichází Fakultativní služby a terapie. Moderátor je chtěl pozvat jako samostatného 
hosta, aby se necítily dotčené. Mají totiž opravdu široký záběr, který láká klienty svou 
zajímavou nabídkou. A přesto, že nejsou dotované, tak mají své pevné a nezastupitelné 
místo.

Moderátor: Dobrý večer, i vás se zeptám, jak se cítíte v Apropu?

Služby:  No ze začátku jsme si říkaly, že uvidíme, co z té spolupráce vzejde. To víte, 
dotace žádné (ušklíbnou se), začaly jsme polehoučku, abychom zjistily, jak 
to budeme zvládat.

Moderátor: Ale Vaše současná nabídka je přece široká, ne?

Služby:  Ano, musím přiznat, že se nám to nečekaně rozšířilo. 

Apropo:  (se horlivě ujímá slova) Víte, ale je důležité říct, komu za to vděčíme. 
Máme skvělé lidi v týmu, kteří se vždy snažili najít a sehnat peníze, 
vyškolit se v nových oborech, nebo si znalosti prohloubit, dělat něco navíc 
ve svém volném čase. Velké poděkování patří sponzorům, ať z řad firemních, 
individuálních dárců nebo nadacím, které…

Služby:   Apropo, nech nás mluvit! Otázka byla, jaká je naše nabídka.

(No ale musíme uznat, že se Apropo drželo už dlouho v pozadí.)

Moderátor: Služby prosím, řekněte naším čtenářům, co všechno nabízíte?

Služby:  Musím zmínit Péči o pečující – podpora těch, kteří pečují celoročně o své 
blízké s postižením, třeba možností vzdělávání nebo konzultací s terapeutem. 
Nabízíme fyzioterapii, léčebné plavání, hipoterapii, masáže Shiatsu, klub 
Montessori. Velký úspěch mají prázdninové a víkendové pobyty. Nikdo si 
nedovede představit, kolik za tím stojí lidí, práce a prostředků. A my máme 
obrovskou radost, že jsme se mohly takhle rozrůst a že to děti a mladé lidi 
baví a vrací se k nám. A děkuji všem, kteří se na tom podílejí.

Moderátor: Ještě nějaká zajímavost, kterou byste chtěly říct?

Služby:  Myslím, že stojí za zmínku rozmanitost, se kterou pracujeme. Některé 
služby vedou dlouholetí zaměstnanci Apropa, kteří si doplnili své znalosti 
na kurzech. Díky jiným službám jsme se setkaly s novými tvářemi, které se 
staly součástí týmu. Jiní nabízí pro Apropo jen tu svou jednu službu. Tým 
mladých externistů každý rok připravuje letní tábor pro klienty Apropa, 
letošní téma bylo „Věda”. A všechno se neustále zlepšuje a rozvíjí. Tohle 
se mi na Apropu líbí, ta široká škála nápadů a forem spolupráce, které se 
spojí za jediným cílem – podpořit děti a mladé lidi z Apropa.
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Poznámka pod čarou:

Terapie, fakultativní služby  počet klientů počet hod. /terapií

Aquaterapie 7 71

Dramaterapie 12 193,5

Fyzioterapie 27 731

Hipoterapie 10 132

Chirofonetika 9 170

Keramika 7 69,5

Lekce Montessori 3 153

Masáže Shiatsu 19 347,5

Muzikoterapie 10 196,92

Vícedenní pobyty 55 6 456
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Obraz č. 7

Na scénu přicházejí Úspěchy Apropa roku 2015. Jsou to vzácní hosté a publikum nadšeně 
tleská. Úspěchy září, uklání se a sedají si na pohovku.

(Apropo i Služby hledí hrdě na řadu Úspěchů, které se schází na pódiu, na jejichž vzniku
se celý rok podíleli, a snažili se, aby jich bylo co nejvíc)

Moderátor: Drahé Úspěchy vítám vás dnes večer tady a poprosím vás, abyste se nám 
představily.

Úspěchy:  Musíme představit 1. místo v kategorii Kamera na Mental Power Prague Film 
Festival, které jsme získali s filmy, jež jsme natočili se společností 
Popojedem! Z klientů Apropa se staly opravdové filmové hvězdy, které podaly 
skvělé herecké výkony.

   Dále ohlašujeme úspěšné ukončení projektu Dej nám šanci, při kterém Apropo 
spolupracovalo s polským sdružením Siedlisko na vytvoření metodiky, která 
pomůže zapojit osoby s postižením do pracovního procesu. Na polské straně 
už se mnozí zapojili do nových zaměstnání a projekt slaví první úspěchy.

   Velmi nás potěšila výhra v soutěži, která probíhala v obchodech Tesco. 
Vítězství nám ukázalo, jak velkou máme podporu mezi místními a toho si velmi 
ceníme.

   Výtěžek z benefičního představení prolomil půl milionovou hranici. Apropu 
jste darovali přesně 552 111 Kč. To bylo naprosto ohromné. Na přípravách 
představení se vždy podílí hodně lidí, je to pro nás spoustu práce navíc 
i ve volných chvílích. V letošních ztížených podmínkách to bylo znát ještě 
víc. Ale když vidíme vaši reakci a výsledek, jsme opravdu vděční za vaši 
podporu.

Moderátor: Chtěli byste ještě něco dodat? 

Úspěchy:  Naší největší součástí jsou ale ty malé věci. Každý den, kdy někomu vyčarujeme 
úsměv na tváři, kdy se klienti naučí něčemu novému, kdy zprostředkujeme 
zážitky, které by jinak nebyly možné, je úspěchem. Ač to mohou být maličké 
úspěchy, máme z nich ohromnou radost!

Apropo:  Každý úspěch je pro nás vzácným hostem, kterého si vážíme. Můžeme se s nimi 
setkávat právě díky vám, naši čtenáři. Věřte, že na vás myslíme a ceníme si 
obrovské podpory, kterou nám dáváte. Naše práce umí být někdy těžká, osudy 
našich dětí a mladých lidí jsou nelehké. Každý úspěch, uznání nebo menší 
vítězství je popostrčením pro naši další show. Zachovejte nám přízeň a my 
vám posíláme jedno velké Děkujeme!
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Obraz č. 8

Na scénu přichází poslední host, kterým je předsedkyně správní rady Václava Machulová. 
Moderátor jí přivítá a vyzve jí, aby řekla několik slov na závěr dnešní Talk show.

Václava:  Dovolte mi jen krátce připomenout několik dat ze života Apropa. V roce 
2014 byla organizace, která existuje v Jičíně již více jak dvě desítky 
let, na základě nového zákona transformována na Obecně prospěšnou 
společnost Apropo Jičín. To znamená, že se i vedení společnosti změnilo. 
Byla zvolena správní rada a dozorčí rada. Zmizela členská základna 
a Apropo se stalo pro veřejnost zcela otevřenou společností. 

   Postupně jsme se od paní ředitelky dovídali o situaci týkající se nejen 
zaměstnanců Apropa, ale i rekonstrukce budovy v Soudné. Dá se říci, že 
vše začalo naplno fungovat hned se začátkem roku. Celkem jsme se v tomto 
roce sešli 4x. I ve ztížených podmínkách pro činnost Apropa vše probíhalo 
v plném rozsahu nabídky služeb a v souladu s předpisy a zákonem. Chtěla 
bych proto na těchto několika řádcích poděkovat nejen členům správní 
i dozorčí rady, ale hlavně všem zaměstnancům, a to jak těm skalním, kteří 
prošli cestu změn s Apropem od jeho začátků, ale i těm novým, kteří 
vstoupili do „rozjetého vlaku“ a zapojili se naplno. 

   Velkým překvapením a radostí byl výsledek tradiční Benefice. Moc si 
vážíme přízně místních firem, ale i všech návštěvníků představení, kteří 
přispěli a přispívají na činnost Apropa. Jako předsedkyně správní rady 
vám s plnou zodpovědností mohu sdělit, že každá koruna a každý sponzorský 
dar jsou využity ve prospěch klientů. Dopodrobna jsme projednali závěrku 
hospodaření společnosti i rozpočet na další rok. Mnohdy jsme paní 
ředitelce ještě úkoly přidali. 

   Na závěr bych chtěla poděkovat za práci všem kolegům, zaměstnancům, 
dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, kamarádům a všem, kdo jakkoliv 
pomáhají k plnění poslání Apropa. Zachovejte nám prosím přízeň 
i do dalších let. Úsměv a nadšení každého klienta jsou jedinou odměnou 
za namáhavou práci sociálních pracovníků a pečujících. Tak ať i Vaši 
tvář zdobí úsměv a spokojenost z pocitu, že jste vykonali něco dobrého 
a prospěšného.

   S přáním všeho dobrého Václava Machulová – předsedkyně SR Apropa.

Moderátor se loučí. Světla na scéně pomalu zhasínají za velikého potlesku. Všichni hosté 
se uklánějí a Talk show končí.
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Poděkování Všem, kteří se podílejí na naší Show!
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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: 263060806/030.

Děkujeme!

Čmejla Radek
Dotisková Marie
Emperor Trading, s.r.o.
Holý Marek
Horváthová Petra
Ing. Jaromír Dědeček
Ing. Pavel Crha, s.r.o
Ing. Mirka Čejková
Ing. Václav Kosejk
Ing. Martin Pašek
Ing. Vladimír Šulc 
Jedlička Radek
Krčmáriková Ludmila 
MUDr. Jana Machačková
Město Dolní Bousov
Město Jičín
Město Kopidlno
Město Nová Paka
Městys Mlázovice
Nadace bpd partners 
Nožička Jan

Občanské sdružení Bílá Holubice
Obec Lužany
Obec Ostroměř
Obec Úbislavice
Obec Úlibice
Obec Valdice
Obec Vitiněves
Obec Zámostí - Blata
Obec Železnice
Obec Žlunice
PERSEUS, a.s.
Petr Kordík
Skautské středisko Brána Jičín
Sociální služby města Jičína
Střední škola Lomnice nad 
Popelkou
Vagner Jan
Z Hecu
Zahradnická škola Kopidlno
Základní škola 
a Praktická škola, Jičín



20 Výroční zpráva APROPA 2015

Finanční zpráva

ROZVAHA k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

AKTIVA

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 

dni

Dlouhodobý majetek celkem 341 282

Dlouhodobý hmotný majetek 380 380
-        samostatné hmotné movité věci 
     a soubory hmotných movitých věcí

380 380

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -39 -98
-        oprávky k samostnatným hmontým movitým věcem  
     a souborům hmotných movitých věcí

-39 -98

Krátkodobý majetek celkem 4 027 4 613
Pohledávky celkem 1 006 719
-        odběratelé 181 196
-        poskytnuté provozní zálohy 1 31
-        jiné pohledávky 1
-        dohadné účty aktivní 824 491
Krátkodobý finanční majetek celkem 3 001 3 829

-        pokladna 25 94
-        účty v bankách 2 976 3 735
Jiná aktiva celkem 20 65

-        náklady příštích období 20 38
-        příjmy příštích období 27
Aktiva celkem 4 368 4 895
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PASIVA

Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 

dni

Vlastní zdroje celkem 4 345 4 128
Jmění celkem 4 721 4 368
-        vlastní jmění 4 005 3 979
-        fondy 716 389
Výsledek hospodaření -376 -240
-        účet výsledku hospodaření -240
-        výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -376
Cizí zdroje celkem 23 767

Krátkodobé závazky 14 57
-        dodavatelé 19 32
-        přijaté zálohy 4
-        ostatní závazky 4
-        ostatní závazky vůči zaměstnancům -1
-        k institucím soc. zabezpeč. 
     a veřejného zdr. poj.

7

-        dohadné účty pasivní -4 10
Jiná pasiva 9 710
-        výnosy příštích období 9 710
Pasiva celkem    4 368 4 895
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Finanční zpráva

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

NÁKLADY
činnosti

hlavní hospodářská celkem

Spotřeba nákupy celkem 571 571
-        spotřeba materiálu 425 425
-        spotřeba energie 146 146
Služby celkem 1690 1690
-        opravy a udržování 133 133
-        cestovné 47 47
-        ostatní služby 1 510 1 510
Osobní náklady celkem 6 316 6 316
Mzdové náklady 4 655 4 655
Zákonné sociální pojištění 1 426 1 426
Zákonné sociální náklady 53 53
Ostatní sociální náklady 182 182
Daně a poplatky celkem 7 7

Ostatní náklady celkem 65 65

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

59 59

Poskytnuté příspěvky – členské 3 3

Náklady celkem 8 711 8 711
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VÝNOSY
činnosti

hlavní hospodářská celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 248 140 1 388
-        tržby za vlastní výrobky 9 9
-        tržby z prodeje služeb 1 239 140 1 379
Ostatní výnosy celkem 33 33

-        smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 1
-        úroky 2 2
-        jiné ostatní výnosy 30 30
Přijaté příspěvky celkem 689 689

-        Přijaté příspěvky (dary) 689 689
Provozní dotace celkem 6 361 6 361
Výnosy celkem 8 331 140 8 471
Výsledek hospodaření -380 140 -240
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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. 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.

http://www.apropojicin.cz
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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. Peter Bareš,  
ing. Petr Fischer, Mgr. Jana Dolejší,  
Václava Machulová,
Provedené změny v roce 2015:
MUDr. Jitka Ferbrová, do 27. srpna 2015 
ing. Dana Kracíková, od 27. srpna 2015

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

1.4. Poslání hlavní činnosti

• sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách
• terapeutické 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 řešení

• příležitostný prodej výrobků v rámci sociálně terapeutické činnosti.
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Finanční zpráva

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
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1.6. Zaměstnanci a osobní náklady

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 18

z toho: zaměstnanci s kratší pracovní dobou 7

   průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 16

Členění mzdových a sociálních nákladů: tis. Kč

Mzdové náklady - hlavní pracovní poměry 3 744                                             

Mzdové náklady - dohody o provedení práce 546                                                  

Mzdové náklady - dohody o pracovní činnosti 335                                              

Náhrady za dny pracovní neschopnosti 30                                              

Sociální a zdravotní pojištění 1 426                                       

Vzdělávání zaměstnanců 128                                      

Ostatní sociální náklady a příspěvky 107

Osobní náklady celkem 6 316

Odměny a funkční požitky členům orgánů - správní a dozorčí rada pracuje bez nároku 
na odměnu.  



28 Výroční zpráva APROPA 2015

Finanční zpráva

2. Vedení účetnictví a obecné účetní zásady

2.1. Účetní období a okamžik sestavení účetní závěrky

Účetním obdobím je kalendářní rok 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Rozvahovým dnem je datum 31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky je termín 24. 4. 2016

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.
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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.

3. Doplňující údaje k výkazům rozvaha a výkaz zisku a ztráty

3.1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku lůžko Vojtův stůl v zůstatkové ceně 41 tis. Kč 
a automobil Ford v zůstatkové ceně 241 tis. Kč.
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Finanční zpráva

3.2. Pohledávky

 
Jsou evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti za poskytnuté služby v celkové výši 
195 tis. Kč, z toho: 

ve splatnosti 76

do 30 dnů po splatnosti 76

31-90 23

91-180 5

nad 181 dnů 1

nad 365 dnů 15

Splacení pohledávek je s dlužníky operativně řešeno.

3.3. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní ve výši 491 tis. Kč jsou z titulu očekávané úhrady vyúčtovaných 
nákladů za rok 2015 u Projektu příhraniční spolupráce.

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.
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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 1136 tis. Kč.

3.7. Zástavy a ručení

Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení a její majetek není zatížen žádným 
zástavním právem.

 
3.8. Výnosy

Výnosy na účtu 692- Provozní dotace byly významně ovlivněny zúčtováním dohadné položky 
z roku 2014. 
Neuznáním a neproplacením nákladů na Projekt přeshraniční spolupráce došlo u předloženého 
vyúčtování k saldu minus 389 tis. Kč. Z celkových předložených výdajů ve výši 824 tis. Kč, 
bylo proplaceno pouze 435 tis. Kč.
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3.9. Přijaté příspěvky včetně veřejné sbírky

Organizace obdržela příspěvky na činnost formou darů, grantů a nadačních příspěvků 
v rozsahu 1 399 tis. Kč. Z toho 710 tis. Kč je určeno na projekty roku 2016, 
v účetnictví časově rozlišeno na účtu 384-Výnosy příštích období a 689 tis Kč použito 
a zaúčtováno ve výnosech účetního období 2015. 

Nadační fond AVAST 500 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 45
HYDRA a.s. 80 Česká pošta, s. p. 40
Dama MB, s.r.o. 50 Sklopísek Střeleč, a.s. 35
Ing. Vladimír Šulc 50 Fenestra Wieden s.r.o. 35
MICRORISC s.r.o. 50 RWE Gas Storage, s.r.o. 30
RONAL CR s.r.o. 50 Magna Exteriors & Interiors s.r.o. 25
Nadační fond TESCO 50 Ostatní drobní dárci 264
Rotary klub Jičín 45 Veřejná sbírka  50

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 v roce 2015 - po odečtení bankovních poplatků. Zůstatek na účtu veřejné 
sbírky činí 87 tis. Kč.

3.10. Provozní dotace

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

Královéhradecký kraj 5081
Města 845
Obce 96
EU (Operační program přeshraniční spolupráce)*) 270
Úřad práce ČR 69
Celkem 5 866

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

Finanční zpráva
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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. 

Součástí vlastního jmění jsou fondy ve výši 389 tis. Kč; z toho rezervní fond ve výši 
281 tis. Kč, fond veřejné sbírky ve výši 87 tis. Kč a representační fond 
ve výši 21 tis. Kč.

Za období roku 2014 vykázala organizace celkovou ztrátu ve výši 376 tis. Kč, která byla 
pokryta z rezervního fondu.

3.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

Za rok 2015 vykazuje organizace celkovou ztrátu ve výši 240 tis. Kč. Základ daně 
z příjmů je 0.

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.

5. Závěrečné informace

• V roce 2015 nenastala žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo jí 
neumožňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti.

• Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v jiné účetní jednotce. 
• Nebyly přijaté žádné prostředky na provoz ani na dlouhodobý majetek ze zahraničí. 
• Nebyly vynakládány žádné prostředky na vývoj a výzkum. 
• Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, jejichž 

důsledky by mohly významným způsobem měnit pohled na finanční situaci účetní jednotky. 
• Jednotka nepracuje v režimu významné ochrany životního prostředí. Použitý zdravotní 

materiál je likvidován specializovanou firmou. 
 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:  Bc. Jitka Králová
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1. Úvod
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky za rok končící 31. 12. 2015 sestavené dne 
25. 4. 2016, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace za účetní jednotku, kterou je obchodní společnost Apropo Jičín, o.p.s.
se sídlem Soudná 13, 506 01 Jičín, IČ 015 99 682, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl o, vložka 359. Další informace o společnosti 
jsou uvedeny kapitole 1 přílohy k účetní závěrce.

2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Ředitel jako 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. 
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.

Zpráva nezávislého auditora
o auditu účetní závěrky a výroční zprávy sestavené k 31. prosinci 2015 za účetní období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve společnosti Apropo Jičín, o.p.s.
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4. Výrok auditora k účetní závěrce
Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti Apropo Jičín, o.p.s. k 31. 12. 2015 
podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

5. Ostatní informace – vyjádření auditora k výroční zprávě
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme 
žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace 
uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou 
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je 
výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací 
zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového 
nezjistili.

Datum vypracování zprávy: 9. května 2016
Ověření provedli: auditorská společnost AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo Holín 38, 506 01 Jičín
číslo oprávnění KAČR 175

ing. Jarmila Novotná
jednatel

Oroginál zprávy nezávislého auditora v podobě předepsané zákonem je ke stažení na webové 
adrese: www.apropojicin.cz/2015/zprava-nezavisleho-auditora-o-auditu.pdf

auditor
Ing. Novotná Jarmila
číslo oprávnění KAČR 0993
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Organizační struktura k 1. 1. 2016

Personální manažer
(neobsazeno)

Manažerka služeb
0,55

Sociální pracovnice
1

Provozní
0,93

Uklízečka
1/0,375

Pracovníci služeb
21/ 10,85
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Ředitelka
1

Asistentka
0,55

Technický manažer
(neobsazeno)

Správní rada Dozorčí rada

Finanční manažerka
0,875

Manažer PR
0,57

Účetní
(externí)

Pokladní
1/0,2
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Organizační struktura
Správní rada:   Ing. Peter Bareš, Mgr. Jana Dolejší, Ing. Petr Fischer,   

 MUDr. Jiří Ježek, Ing. Dana Kracíková, Václava Machulová

Dozorčí rada:  Jana Jeriová, Ing. Jakub Řehák, Mgr. Alena Pechová
Ředitelka:  Bc. Jitka Králová
Finanční manažerka: Mgr. Radka Paličková
Pokladník:  Ing. Ivana Fialová
Manažer PR:  Bc. Adam Kracík
Asistetka vedení: Ing. Ivana Fialová
Provozní:  Soňa Velebná
Manažerka služeb:    Bc. Alice Grohmanová

Sociální pracovnice:  Mgr. Markéta Strouhalová  
      Mgr. Vlasta Krupková        
      Bc. Martina Tyrychtrová, Dis.

Pracovníci v sociálních službách: Štěpánka Brožková, Věra Doležalová, Vendula Flambergová, 
Klára Hofmanová, Patrik Hron, Petra Kabeleová, Zlata Kosejková, Lenka Kotyšková,  
Marcela Němečková, Vladimíra Patřičná, Naděžda Lhotáková, Iveta Maťátková, Soňa Velebná,  
Hana Vomáčková, Petra Vraštilová 

Odborní pracovníci služeb:
Mgr. Eva Mílková (chirofonetička)
Bc. Šárka Novotná (fyzioterapeutka, hipoterapeutka)
BcA Ladislava Dlouhá (muzikoterapeutka) 
Alena Gaubmannová (masérka Shiatsu)

Úklid: Alena Lhotová

Další pracovníci ve službách a programech: předpoklad

Bc. Karolína Augustová, Mgr. Zuzana Áčková, Bc. Tomáš Boček, Mgr. Anna Bočková, 
Bc. Lucie Breuerová, Dis., Marie Doskočilová, Mgr. Dita Hendrychová, Bc. Adam Chrpa, 
MUDr. Jan Chrpa, Mgr. Ivana Jandová, Jessica Lofflerová, Romana Kociánová,  
Bc. Lenka Kreidlová, Mgr. Miloslav Kůta, Vít Lachman, Lucie Mrkvová, Dis.,  
Kristýna Nováková, David Novotný, Bc. Michal Tačík, Dis., Josef Úlehla,  
Romana Kociánová, Mgr. Jitka Paulíková, Karolína Postolková, PhDr. Anna Sedláčková, 
Scháňková Andrea, Niels Van der Meer, Anna Zídková
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Základní údaje o společnosti
Název:  Apropo Jičín, o.p.s.
Sídlo:  Soudná 13, 506 01 Jičín – Valdické Předměstí
 
Charakteristika
organizace:  Obecně prospěšná společnost, IČ: 01599682

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

Webové stránky: www.apropojicin.cz

Kontakt
E-mail:  apropo@apropojicin.cz
Telefon:   493520246, 608225028

http://www.apropojicin.cz
mailto:apropo@apropojicin.cz
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