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Předmluva 
Vážení a milí čtenáři těchto řádků,

V roce 2011 sdružení dovršilo 15 let své existence a naplňování svého poslání - pomáhat rodinám 

s postiženým dítětem vést plnohodnotný život. Patnáctý rok ve vývoji člověka ohraničuje jakési přechodné 

období, které slouží člověku k urovnání si vlastních hodnot, postojů a cílů, aby následně dokázal dobře 

nakládat se znaky dospělosti – se svobodou a odpovědností. V této fázi se tvoří identita jedince. Adolescent 

poznává své vlastnosti, své silné a slabé stránky, uvědomuje si své limity a učí se vytyčovat realistické 

cíle. Mohu říci, že i Apropo překonalo dětství, labilitu a krize puberty a kráčí vstříc dospělosti. Jako správný 

adolescent se sdružení zamýšlí nad smyslem své existence a svojí identitou.  V roce 2011 přistoupilo 

k procesu strategického plánování, jehož součástí bylo hledání a určení hodnot, poslání a vize. Organizace si 

defi novala své silné a slabé stránky a učí se s nimi pracovat. Určila si své priority a strategické cíle. Uvědomila 

si, že pro to, aby se Apropo stalo uznávanou a stabilní společností, která poskytuje profesionální služby 

s individuálním přístupem k uživatelům, je nejprve důležité věnovat pozornost stabilizaci organizaci. Teprve 

potom může přistoupit k plánování rozvoje poskytovaných služeb a programů. Důležitým krokem k plnění 

vytyčených cílů bylo jmenování nového výboru sdružení tak, aby byl vyvážený a mohl plnit potřebné funkce 

jako je reprezentace, fundraising a leadership. Předešlý rok ohraničil přechodné období organizace, jak věřím, 

na cestě k dospělosti, k tomu, aby se Apropo stalo uznávanou, odpovědnou a výlučnou společností.

Opět se Vám snažíme v této výroční zprávě předestřít to, co se nám za minulý rok povedlo. Jak ale shrnout 

události jednoho celého roku? Jak vybrat to nejpodstatnější? Jaká slova zvolit, aby skutečnost byla co 

nejvěrněji popsána? Je těžké vyjadřovat se věcně a zároveň sdělovat smysl věcí a konání. Navíc v případě 

výroční zprávy si nikdy nejsme přesně jistí tím, koho o své činnosti zpravujeme. Možná o nás ještě nikdy 

neslyšel, možná se nikdy blíže nesetkal s problematikou života lidí s postižením. Takovému člověku chceme, 

kromě výčtu aktivit, podat zajímavé a srozumitelné vysvětlení naší práce. Abychom vám lépe zprostředkovali 

poslání i konkrétní výsledky činnosti sdružení, přiblížili jsme vám příběh lidí, kterým Apropo zasahuje 

do života.

Příjemné čtení Vám přeje 

Jitka Králová
ředitelka sdružení
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Nový člen rodiny

Už je to tady! Míša stála na schodech a koukala na mumraj kolem sebe. Všude je shon, 

všichni spěchají. Tatínek odváží maminku do porodnice a Míša věděla, že až přijedou zpátky, 

přivezou s sebou i její novou sestřičku Adélku. Všechno bylo na její příjezd připraveno. 

Pokojík sousedící s ložnicí je vymalovaný, bílá postýlka pro miminko stojí u okna naproti 

skříňce, která je plná, mastiček, krémů, ubrousků, plínek a oblečení, které je tak malinké, že 

by do něj Míša mohla obléknout svoji panenku.

Než se maminka vrátí, přijela tátovi s domácností a hlídáním Míši pomoct babička. A Míša 

se nemohla dočkat chvíle, až budou všichni pohromadě. Jediné, s čím měla trošku starosti, 

bylo, proč se babička tváří tak smutně, když mluví o miminku. Zeptala se na to a babička jí 

odpověděla, že je teď moc důležité, aby byla hodná a pomáhala rodičům i sestřičce, protože 

Adélka bude potřebovat spoustu pomoci. Než se ale Míša stačila zamyslet nad tím, co 

babička říká, zaslechla na příjezdové cestě auto a myšlenka na nějaké smutky byla pryč.

Konečně byli tady! Adélka byla úplně maličká, určitě ne větší než panenka. A Míša se 

nemohla dočkat, až jí v domě všechno ukáže. Začala mamince vyprávět, jak v pokoji Adélky 

ještě jednou zkontrolovala, jestli je všechno na svém místě a nasbírala do vázičky kopretiny, 

které zrovna začaly kvést. Řekla jí, jak si bude s Adélkou hrát a starat se o ni. Tohle jí přece 

babička vůbec nemusela zdůrazňovat, pomyslela si. Je starší sestra a moc ráda bude Adélce 

pomáhat. Chtěla mamince všechno vypovědět, protože se tak dlouho neviděly a tolik se 

toho stalo. Ale babička ji zastavila s tím, že na to všechno bude ještě spousta času, teď že si 

maminka potřebuje odpočinout.  A všichni se tak zvláštně a smutně usmáli.

Od té doby bylo všechno jinak, už nebyli tři, ale čtyři. Míša měla radost z toho, že teď už 

nikdy nemusela být sama, měla si s kým hrát a komu vyprávět. Byla pyšná na to, že se 

stala starší sestrou. Je pravda, že to někdy bylo těžší než dřív. Maminka na ni občas měla 

méně času, protože s Adélkou byla spousta práce. Pan doktor mamince nakázal, že musí 

s Adélkou hodně cvičit a hodně se jí věnovat. A někdy Adélka dlouhé dny jen plakala a nebyla 

k utěšení, to pak byla maminka unavená a smutná. Ale všechna malá miminka přece 

potřebují, aby se o ně někdo staral, protože to sama neumějí.

Kapitola 1.
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Co je to Apropo

Než se nadáli, bylo Adélce šest let a měla jít do školy. Ale ne do stejné, jako chodila Míša. Nebylo to tak 

jednoduché – rodiče hledali školu, která se Adélce bude líbit a která pro ni bude ta pravá. Maminka se těšila, 

že začne znovu pracovat, jenže k tomu potřebovala někoho, kdo se o Adélku občas postará. A tehdy to všechno 

začalo. Adélka začala chodit do školy v Jičíně v Soudné a do života jim vklouzlo Apropo.

Míše se stala zvláštní věc. Byly s maminkou a Adélkou nakupovat ve městě a potkaly se s její spolužačkou 

Bárou a její maminkou. Míša byla zvyklá, že se za nimi cizí lidé otáčejí, když vidí Adélku. Ale nečekala, že 

se Bářina maminka na ně sotva podívá a odtáhne Báru za ruku na druhý chodník a ani se nepozdraví nebo 

neprohodí pár slov. A to nejzvláštnější se pak stalo u Míši ve škole. Bára se na ni druhý den ani nepodívala a jen 

něco šuškala spolužačce, která při tom kulila oči. Odpoledne na hřišti se na ni obě dvě vrhly a začaly si z Míši 

a její rodiny dělat ošklivou legraci. „Vy jste strašně divná rodina. Tvoje sestra je hloupá, a proto musí chodit 

s nenormálními dětmi do zvláštní školy. A bůh ví, co tam vlastně dělají a jak to tam vypadá. Maminka měla 

pravdu, raději se s tebou vůbec nebudeme kamarádit.“ Míša tomu nerozuměla a bylo jí do pláče. Utekla domů, 

a když ji maminka viděla, lekla se, že si dcerka rozbila koleno. Míšu to bolelo a bolelo to víc než rozbité koleno, 

které se za pár týdnů klidně zahojí. „Mami, musíš mi říct, jak vypadá Adélčin den, v čem je jiný než ten můj?“

Maminka se na ni podívala a začala vyprávět.

„Adélčin den vypadá stejně jako den každého jiného dítěte, prožívá ho stejně, jen některé věci se musí 

přizpůsobit. Hledala jsem lidi, kteří to chápou. Vědí, že Adélka chce chodit do školy a mít kolem sebe i jiné lidi 

než sestru, tátu a mámu. A tak jsem hledala lidi, kteří Adélce porozumí a pomůžou nám. Abych se mohla vrátit 

do práce a mohla žít normální život. A našla jsem takové v Apropu.

Apropo je organizace, které se říká občanské sdružení a založili ho tatínkové a maminky, kteří mají doma 

podobné děti, jako je Adélka. Chtěli ukázat, že mají právo na stejné příležitosti jako ostatní. A protože je to 

důležitá myšlenka, do Apropa začalo přicházet víc a víc lidí, kteří chtěli tuto myšlenku podpořit a začali v něm 

pracovat.“

Občanské sdružení Apropo má za své poslání: „Pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný 

život“.

Kapitola 2.
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Osobní asistence APROPO

A maminka pak pokračovala dál: „V Apropu pracují lidé, kteří se nazývají 

osobní asistenti. Osobní znamená, že jsou tu pro tebe, že tě chtějí poznat 

a záleží jim na tom, aby sis mohla vyzkoušet všechno, co je možné. Asistent 

je člověk, který je s tebou, když to chceš, když potřebuješ pomoc nebo 

podporu. A je jich takových v Apropu hned několik. Hanka s Péťou třeba 

pomáhají dětem ve školce a Zlatka ve škole. Ale nejde jen o čas strávený 

ve škole, doprovázejí děti na kroužek, do skautu, na hřiště za kamarády.  

Když potřebuje asistenta někdo starší, mohou mu pomoci s nakupováním, 

dojet na poštu, doprovodit ho do kina nebo třeba k holiči. Pomáhají mu 

zvládat běžné věci, které občas dělá každý.“

Míša si řekla, že i jí by se líbil takový osobní asistent. Určitě by s ní chodil 

třeba do jízdárny, to měla Míša hrozně ráda, ale bylo to pro ni daleko. S jejím 

spolužákem Honzou jezdil starší bratr, jenže toho Míša neměla. Sama jet 

nemohla, táta byl v té době ještě v práci a maminka hlídala Adélku.

Služba je určena dětem a mladým dospělým od 3 do 26 let s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením.

• Celkový počet klientů:     26

• Počet poskytnutých hodin služby:    4 392

• Náklady na zajištění služby:     2 337 377 Kč

• Přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2011:   5, 34

Kapitola 3.
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Denní stacionář

„Další, co Apropo pro Adélku nabízí, je denní stacionář,“ pokračovala maminka. „A co znamená to cizí slovo 

stacionář? Stacionář je zařízení, kde děti a mládež mohou trávit svůj čas. A to celý den nebo jeho část, když 

chtějí nebo potřebují. Je hezky, útulně zařízený, jedna jeho část je v budově speciální školy, kam chodí Adélka, 

a další hned vedle ve vile. I tady pracují lidé, kteří mají pochopení a chtějí trávit čas s dětmi podobnými 

Adélce. Připravují a nabízejí spoustu zajímavých věcí a díky nim je tam prostředí, kde se každý cítí dobře. 

Starají se o to, aby nikdo z dětí nezapomněl to, co už umí, něčemu novému se naučil a aby se zlepšoval 

v obyčejných věcech, jako je oblékání, stolování, úprava oblečení. Procvičování výslovnosti a mluvy, slušné 

chování. Zkoušejí s dětmi vařit, uklízet, nakupovat a dělat všechno, co si jen člověk vymyslí, že by každý měl 

umět. 

Pro ty starší má Apropo cvičný byt. To znamená, že si tam skoro dospěláci můžou vyzkoušet, jaké by to bylo 

bydlet sami, bez rodičů. Sami si uklízejí, vaří, perou, starají se o květiny a celou domácnost. Čtou noviny 

a sledují zprávy na internetu. Chodí k nim návštěvy, o které se musejí dobře postarat. Uvařit jim kávu nebo čaj 

a naservírovat jablkový závin, na který všechno předem nakoupili a upekli ho třeba s pomocí Lenky nebo Věry.“

To se Míše líbilo - i ona by si ráda vyzkoušela cvičný byt, když si vzpomněla, s čím vším jí doma pomáhala 

maminka. To by bylo něco! Vyzkoušet, naučit se to a pak každému předvést, jak to umí zvládnout sama.

A pak maminka vyprávěla, že Adélka pojede s Apropem v létě na Rákosníčka. Rákosníček je název letního 

pobytu, trvá pět dní a jedou tam snad všechny děti, které do stacionáře chodí. Rodiče mají trošku strach, 

protože Adélka zatím na takhle dlouhou dobu nikam sama nejela. Ale když ji vidí, jak je spokojená, říkají si, 

že je to pro celou rodinu velká a důležitá zkušenost. Vždyť i Míša jezdí do školy v přírodě a líbí se jí, že si to 

vždycky užije, a vždycky se pak moc těší zase domů.

„Ale co dál, mami?“ Co ještě Míše neřekla? Uvažovala maminka. Něco o tom, proč by si její spolužáci měli 

myslet, že jsou divná rodina?

Služba je určena dětem a mladým dospělým od 6 do 26 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením.

• Celkový počet klientů:     18

• Počet poskytnutých hodin služby:    8 401

• Náklady na zajištění služby:     3 267 734 Kč

• Přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2011:   8, 51

• Počet klientů na pobytu:     15

Kapitola 4.
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Terapeutické aktivity
Kapitola 5.

„Ve volném čase, v odpoledních hodinách se děti mohou zapojit 

do zajímavých věcí, když na to mají chuť a chtějí být s ostatními.“ 

Maminka přinesla Adélčin deníček, kam si společně s asistenty 

z Apropa maluje a zapisuje, co se ten den dělo. Otevřely ho 

a maminka pokračovala ve vyprávění.

„Se Štěpánkou se v pondělí maluje a kreslí, ale je to úplně jiné 

malování. Štěpánka u toho pouští muziku a vypráví. Chce, aby se 

všichni uvolnili a cítili se dobře. Děti si můžou jen tak fantazírovat, 

hrát s barvami, papírem, látkou a vším možným. Je u toho legrace, 

mají dobrý pocit, že můžou kreslit to, na co mají chuť, a nikdo je 

do ničeho nenutí. Nikdo je neopravuje. Zrovna minulé pondělí přišel 

Petr se špatnou náladou, s nikým si nechtěl povídat a jeho první 

obrázek byl šedočerný. Kreslil, kreslil, mračil se. Ale všichni okolo 

měli legraci z toho, že jsou barevní až za ušima, a on se že se ze 

svojí špatné nálady vykreslil a rychle se jí zbavil. Nakonec se smál 

se všemi a i obrázky maloval veselejší.

Pondělí taky patří muzikohrátkám s Klárkou, vysvětlila maminka, 

aby Míša pochopila, proč má Adélka v deníčku nalepenou notičku. 

„Děti dostávají všechny možné nástroje, rumba koule, bubínky, 

rolničky, dřívka a další. Klárka má vždycky vymyšlenou nějakou 

zajímavou hru nebo povídku, při které nástroje používají. Hrají pro 

radost ze zvuků a pro uvolnění. Stejně jako Adélka mají i ostatní ze 

stacionáře hudbu rádi.

 A co nesmíme zapomenout připravit na úterý? Zeptala se pak 

maminka. „No, jo,“ usmála se Míša. „Plavky.“ Adélka chodí 

každé úterý s Naďou do bazénu. To dělá mamince velkou radost, 

protože pro Adélku je to jiný způsob pohybu a důležité cvičení. 

S Renatou, která plavecký kurz vede, dělá pokroky a hlavně ji to 

moc baví. Ze stejného důvodu nabízí Apropo i zajištění hipoterapie 

v nedalekých Robousích. Jízda na koni má stejně kladné účinky 

na dobrou náladu a ztuhlé svaly jako plavání.
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Terapeutické aktivity

„Dramaterapeutický kroužek, který je na programu s Aničkou ve čtvrtek, není divadelní kroužek, jak by 

se mohlo z názvu zdát. Nenacvičují žádné divadelní představení, ale o hraní tam běží. Každý týden si děti 

zkoušejí nové a nové role a situace, které je dobré si nacvičit, vyzkoušet. Sledují a soustředí se na to, co 

se v člověku při hraní děje, na to, co člověk cítí. Tento kroužek navštěvují i děti, které do stacionáře běžně 

nechodí, a to má právě Adélka ráda, poznává další kamarády. A rodiče se naučili, že na čtvrtek nemohou nic 

jiného plánovat, protože Adélka si kroužek nemůže nechat ujít.

„A keramický kroužek znáš přece i ty, Míšo.“ To je pravda, každý pátek chodí Míša do Apropa na keramiku. 

Jsou tam různé děti. Jirkovi to vždycky nejvíc trvá, Monika je strašně upovídaná, Filip je na vozíku, Zuzka moc 

nemluví a Anička chce vždycky sedět vedle ní. S Vendulkou, která keramiku vede, je to vždycky prima, Míša se 

cítí tak nějak dobře, nikdo na ni nespěchá a baví ji to od první do poslední minutky. Taky je moc ráda, že má 

na Vánoce připravené dárky pod stromeček, které sama vyrobila. 

Na zítra má Adélka v deníčku nalepeného pejska, aby maminka věděla, že bude na programu canisterapie. 

To znamená, že přijdou vycvičení psi a s dětmi si buď hrají, nebo si společně lehnou a děti vnímají teplo 

a přítomnost zvířete. Adélka je vždycky jako vyměněná, sedí uvolněněji a dýchá klidně.

Nakonec maminka řekla, že po poradě s Vlastou uvažuje, že by Adélku přihlásila na chirofonetika k Martě. 

Marta patří mezi první, kdo začal chirofonetiku v České republice dělat a její přístup je velmi vnímavý 

k potřebám dětí. Jde vlastně o to, že děti cvičí řeč. Ale Marta do toho zapojuje i masáže, které podporují 

snadnější vyslovení určitých hlásek a proudění vzduchu při řeči. „Víš, jak jde Adélce všechno snadněji, když jí 

věci nejenom říkáme, ukazujeme, ale může si je i osahat? A s mluvením je to hodně podobné. Každá hláska má 

i pohyb, který k ní patří, a ten pohyb pomáhá hlásku lépe vyslovit.

A ve zbylých dnech program záleží na dětech, je spousta možností, co mohou dělat. Navštěvují solnou jeskyni, 

chodí na výlety, hrají si na hřišti nebo relaxují ve snoezelenu [snůzelenu]. To je takový zvláštní pokoj, celý bílý, 

s vodní postelí a spoustou různých světel, která se mohou za zvuků hudby hýbat.“

Tak takhle vypadá Adélčin den? Míše se na tom nezdálo vůbec nic divného, jaký spolužáci měli důvod se jí 

posmívat? Než si to ale všechno promyslela, maminka pokračovala:

Kapitola 5.
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Terapeutické aktivity mohou využívat děti a mladí dospělí od 6 do 26 let

• Hipoterapii využívali:     3 klienti

• Canisterapii využívalo:    9 klientů

• Keremiku využívalo:     6 klientů

• Aquaterapii využívalo:     6 klientů

• Chirofonetiku využívalo:    20 klientů

• Dramaterapii využívalo:    14 klientů
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Péče o pečující

„I pro mě a tátu je Apropo důležité. Kdyby Adélka nechodila do stacionáře nebo nebyli žádní asistenti, 

nemohla bych chodit do práce. A z toho bych byla smutná, protože to, co dělám a umím, mě baví. Do Apropa 

taky jezdí jednou za dva měsíce pan doktor, se kterým si můžu promluvit o všem, na co myslím a co mě 

trápí.  Navíc jsem tam potkala spoustu nových rodin a našla si mezi nimi další přátele, se kterými si rozumím 

a stejně i táta. Začal se kamarádit se strejdou Štěpánem, potkali se na bowlingovém klání, které Apropo 

připravuje každý rok. Všichni společně i s tetou Mílou jeli také na víkendovku. To je takový víkend od Apropa 

pro rodiče, kam jedou sami, bez dětí. Odpočívají a baví se s ostatními, někdy vyslechnou přednášku, která je 

pro ně připravená.“ „Hm, nic zvláštního,“ řekla Míša a maminka se rozesmála.

V době víkendovky pro rodiče byla Míša u babičky a Adélka na víkendovce v Apropu, kde pro ni a další děti byl 

připraven nevšední program. Všichni si vyrobili masky Rumcajse nebo Manky, hráli si a promítali si pohádky 

o Rumcajsovi. To všechny potěšilo, protože je to pohádka, kterou znali. Malovali a zpívali. Byli na obědě 

v restauraci a na procházce městem. Pouštěli lampiony přání a buřty nakonec dělali v troubě, protože byla 

zima a foukal silný vítr. Maminka říkala, že to pro ni byla velká zkouška, protože Adélka poprvé strávila noc 

s cizími lidmi. A taky říkala, že se hloupě bála, protože Adélka byla nadšená a pak o tom mluvila celé dny. 

A proto se už tolik nebojí, když má Adélku pustit se stacionářem na Rákosníčka.

Pečující osobou se rozumí ti členové Apropa, kteří pečují o postižené dítě nebo mladého dospělého do 26 let, 

kterému je přiznán příspěvek na péči nebo je držitelem průkazky ZP, ZTP nebo ZTP/P.

• Počet rodičů, kteří využili příspěvek

na aktivizační služby:      21

• Náklady na aktivizační služby:     24 727 Kč 

• Počet rodičů využívajícíc

individuální konzultace:     10 

• Počet poskytnutých konzultací:    34 

• Počet rodičů na víkendovém pobytu

v Poděbradech:      11

Kapitola 6.
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Volnočasové akce

a akce pro veřejnost

Maminka se zeptala: „Povíš mi, co vedlo k tomuhle vyptávání, Michalko?“ A Míša 

se svěřila se svým trápením s Bárou ve třídě. Maminka měla pochopení a Míše se 

trošku ulevilo, že totéž potkalo mamku i tatínka. Teta Dana k nim přestala chodit, 

když zjistila, jaká Adélka je. Nechtěla, aby si její děti s Adélkou hrály, aby se od ní 

nenaučily něco špatného. Ale maminka má i jiné kamarádky, které vědí, že Adélka 

se od ostatních naučí spoustu věcí a že to platí i naopak.

„Můžeme jet na rodinnou víkendovku s Apropem. Jezdí na ni celé rodiny, které 

mají děti, jako jsi ty, i takové, jako je Adélka. Nebo na letní integrační tábor, 

kam jezdí děti zdravé i s postižením,“ nabídla maminka. „Mohla by sis tam najít 

nové kamarády a zjistit, jaké to mají oni doma a ve škole.“ Míše se to líbilo, měla 

všechny z Apropa ráda. Ale tohle neřešilo problém se spolužáky.

„A víš, co ještě? Poprosíme Lenku, ať pozve celou vaši třídu na zážitkovou 

dílnu Apropa, kterou uspořádali na festivalu „Jičín město pohádky“ a na „Den 

s Apropem“. Na těchto akcích jsou všechny děti a mládež z Apropa, všichni jeho 

pracovníci, a ukazují, jaká je jejich práce a svět lidí s postižením. Když lidé budou 

chtít naslouchat, určitě to pomůže.“

A to je důvod, proč Apropo dělá všechny akce pro veřejnost. Aby se lidé mohli 

potkávat a prožívat příjemný čas. Aby pootevřeli dveře do světa, který není tak 

moc odlišný. Nabízí nový pohled, zajímavé zážitky a příležitosti. Podává všechny 

dostupné informace, aby se bortily mýty, ztrácely předsudky a strach z neznámého 

a odlišného.

Za pár měsíců byla Michalka už o něco spokojenější, její třída byla nadšená z toho, 

co si vyzkoušeli na festivalu. Zjistili, že není důvod se nikomu posmívat. A s paní 

učitelkou se domluvili, že se s Apropem budou potkávat častěji. Míša věděla, že tu 

vždycky bude někdo, kdo to nepochopí, ale už teď jí bylo lépe. A těšila se na velkou 

slávu, na tradiční listopadové benefi ční představení. A  že bylo o čem mluvit!

Rodiče i Michalka snad nikdy nebyli pyšnější, než když viděli Adélku v kovbojském 

obleku na jevišti předvádět scény z Divokého západu. Michal to dobře zrežíroval, 

Soňa nacvičila s dětmi tanec „Ó Zuzano“ a obě Jitky zorganizovaly skvělý večer. 

Divadlo bylo plné a dárci připravili velké překvapení. Vybralo se přes 450 000 Kč, 

které jsou určeny na vybavení druhého cvičného bytu. Byl to silný večer a nejedno 

oko nezůstalo suché.

Kapitola 7.
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• Počet účastníků minitábora:    23

• Počet účastníků letního

integračního tábora:     27

• Počet vedoucích letního 

integračního tábora:     16

• Počet účastníků

na víkendových pobytech:    16

• Počet účastníků na Májové neděli:   100

• Počet návštěvníků Dne s Apropem:   60

• Počet návštěvníků

benefi čního představení:   500

• Počet účastníků bowlingového klání:   43
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À propos

Milí čtenáři, kolik si myslíte, že je na světě takových Michalek a Adélek? Jsme přesvědčeni, že stačí málo, aby 

jejich životy mohly být spokojenější a šťastnější. Lidé se bojí odlišného a neznámého, ale my, kteří jsme měli 

to štěstí nahlédnout do světa lidí s postižením, jsme velmi rychle pochopili, že se není čeho bát. Nebojte se 

mluvit a ptát se. Apropo je tu přesně z tohoto důvodu. À propos, my nezapomínáme.

Úspěchy 2011

• Královéhradecký kraj udělil ceny za přínos 

v sociálních službách. Hodnocen byl přístup 

ke zkvalitňování služeb a kroky, které vedou 

ke zlepšení postavení lidí ohrožených 

společenským vyloučením ve společnosti. 

Vážíme si, že jsme byli oceněni a umístili 

se v kategorii Poskytovatel sociálních 

služeb na 2. místě v ocenění odborné 

poroty a na 3. místě v ocenění 

veřejnosti.

• Dalším úspěchem bylo 2. místo 

v kategorii o nejlepší výroční zprávu 

v soutěži Být vidět 2011, kterou pořádá 

Fórum dárců.

• Na konci roku 2011 Nadační Fond 

AVAST rozhodl, že podpoří aktivity 

Apropa, fi nančně přispěje na projekt: 

Plnohodnotný život pro rodiny 

s postiženým dítětem. 900 000 Kč je 

dosud nejvyšší částka, kterou se nám 

podařilo získat v grantovém řízení.

Kapitola 8.
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Historické milníky

1996 Zahájení činnosti s cílem upozornit úřady, školská zařízení a celou společnost na to, že jsou  

mezi námi také postižené děti. Organizace se stala organizační jednotkou Sdružení pro pomoc 

mentálně postižených, nyní Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

1997 Poskytování hipoterapie v Jezdeckém klubu v Robousích.

1998 Vyhledávání a oslovování rodin s postiženým dítětem.

1999 Pořádání víkendových pobytů pro rodiny s dětmi.

2000 Spolupráce s Městskou knihovnou, dnešní Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, v pořádání přednášek 

pro rodiče a hravého a tvůrčího odpoledne „Pomalu, jinak, ale s vámi“.

2001 Projekt Pohádka – vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, vybavení herny ve škole v Soudné.

2002 Umístění prvních dětí do rehabilitační třídy Pomocné školy v Jičíně v Soudné, pořádání prvního 

benefi čního vystoupení.

2003 Zahájení programu Péče o pečující.

2004 Profesionalizace práce přijetím první pracovnice sdružení, pronajmutí a vybavení kanceláře 

organizace.

2005 Přijetí loga a názvu organizace Apropo (asociace pro postižené).

2006 Zahájení činnosti Denního stacionáře APROPO pro děti ve věku školní docházky.

2007 Poskytování druhé sociální služby Osobní asistence APROPO pro děti od 3 do 18 let. Roční nárůst 

pracovníků o 280 %, pořádání prvního letního integračního tábora a psychorehabilitačního pobytu pro 

těžce postižené děti.

2008 Nová organizační struktura, zřízení pozice výkonného ředitele.

2009 Apropu povolena veřejná sbírka na dobu tří let pro účely rozšíření sociálních, aktivizačních 

a volnočasových aktivit pro postižené. Rozšíření cílové skupiny sociálních služeb o mladé dospělé 

do 26 let, zahájení provozu stacionáře ve zrekonstruovaných prostorách.

2010 Zahájení strategického plánování, zakoupení velkoprostorového automobilu z výtěžku benefi čního 

představení.

2011 Schválení strategického plánu na rok 2011 až 2013, zvolení nových členů výboru. Nová organizační 

struktura, zřízení pozice vedoucího služeb, projektového a PR manažera.
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Chceme poděkovat Všem,

kteří na nás nezapomínají.

novinynoviny
novenove
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Ing. Jaromír Ferbr

AG info, s.r.o. 

Český červený kříž místní skupina Jičín

Hasičský záchranný sbor stanice Jičín

Ing. Iva Labaštová

Ing. Josef Táborský

Ing. Pavel Crha

Ing. Vladimír Dubský

Ing. Vratislav Dytrych

Jaroslav Vytejček

Jezdecký klub Robousy    

Jiří Kořínek

Jitka Řeháková

Květinové studio Maten

Lékárna ALFA     

LEMA – výpočetní technika s.r.o. 

LS Bodi       

Manželé Mayerovi

MATAX, spol. s r.o.    

Město Lomnice nad Popelkou

MUDr. Jana Machačková

Obce Kostelec

Obec Jičíněves

Obec Lužany

Obec Nemyčeves

Obec Nová Paka

Obec Ostroměř

Obec Staré Místo

Obec Úlibice

Obec Vitiněves

Obec Zámostí – Blata

Obec Železnice

Pohádkové noviny

Skautské středisko Brána Jičín  

UNI – ELEKTRO     

Vít Chramosta

Zaměstnanci Seco GROUP a. s.   

ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou

Pokud souhlasíte a  líbí se 

Vám, co děláme, můžete 

nás podpořit fi nančním 

darem na číslo sbírkového 

účtu: 229640997/0300
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Finanční zpráva

ROZVAHA k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni

Dlouhodobý majetek celkem 392 324

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 857 858

samotné movité věci a soubory mov. v 747 795

drobný dlouhodobý majetek 63 63

nedokončený dlouhodobý majetek celkem 47 0

Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -465 -534

oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. v. -402 -471

oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -63 -63

Krátkodobý majetek celkem 3 023 3 785

Zásoby celkem 0 0

Pohledávky celkem 194 137

odběratelé 80 134

poskytnuté provozní náklady 114 3

ostatní pohledávky 0 0

Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 771 3 646

pokladna 34 11

účty v bankách 2 737 3 635

Jiná aktiva celkem 58 2

náklady příštích období 58 2

příjmy příštích období 0 0

Aktiva celkem 3 415 4 109



25Výroční zpráva 2011 občanského sdružení APROPOVýroční 

Pasiva Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni

Vlastní zdroje celkem 2 750 3 627

Jmění celkem 2 724 2 755

vlastní jmění 2 709 2 733

fondy 15 22

Výsledek hospodaření 26 872

účet výsledku hospodaření × 872

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 26 ×

nerozdělený zisk 0 0

Cizí zdroje celkem 665 482

Dlouhodobé závazky celkem 115 0

dohadné účty pasivní 115 0

Krátkodobé závazky 369 319

dodavatelé 18 16

ostatní závazky 4 1

zaměstnanci 218 189

závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění

114 100

ostatní přímé daně 15 11

Jiná pasiva 181 163

výdaje příštích období 2 2

výnosy příštích období 179 163

Pasiva celkem 3415 4 109
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Finanční zpráva

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

Náklady hlavní hospodářská celkem

Spotřeba nákupy celkem 493 493

spotřeba materiálu 312 312

spotřeba energie 175 175

spotřeba ostatní 6 6

Služby celkem 1 224 1 224

opravy a udržování 73 73

cestovné 22 22

náklady na reprezentaci 0 0

ostatní služby 1 129 1 129

Osobní náklady celkem 4 246 4 246

Mzdové náklady 3 197 3 197

Zákonné sociální pojištění 981 981

Ostatní sociální náklady 68 68

Daně a poplatky celkem 3 3

Ostatní náklady celkem 42 42

Odpisy 69 69

Poskytnuté příspěvky 5 5

Náklady celkem 6 082 6 082
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Výnosy hlavní hospodářská celkem

Tržby za vlastní výkony celkem 1 096 180 1 276

tržby za vlastní výrobky 22 22

tržby z prodeje služeb 1 074 180 1 254

Ostatní výnosy celkem 14 14

úroky 1 1

jiné výnosy 13 13

Přijaté příspěvky celkem 988 988

přijaté dary a granty 981 981

přijaté členské příspěvky 7 7

Provozní dotace celkem 4 676 4 676 

Výnosy celkem 6 774 180 6 954

Výsledek hospodaření 692 180 872
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Finanční zpráva

Účetnictví

Vedení účetnictví je zajištěno dodavatelsky s použitím softwaru Pohoda fi rmy Stormware v souladu se 

zákonem 563/1991 Sb. a vyhláškou 504/2002 Sb. v platných zněních. Účetním obdobím je kalendářní rok, 

rozvahovým dnem je 31. prosinec 2011 a účetní závěrka je sestavena dne 30. března 2012. Účetní doklady 

a závěrka jsou uschovány v sídle organizace.

Hodnota drobného majetku v užívání, nevykázaného v rozvaze je 1 899 910 Kč. Oprávky k dlouhodobému 

majetku jsou stanoveny ve výši daňových odpisů. Daňové odpisy nejsou v roce 2011 uplatněny.

Zaměstnanci

Průměrný počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr ve fyzických osobách 15

z toho zaměstnanců s kratší pracovní dobou 7

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 13

Členění mzdových a sociálních nákladů:

Hlavní pracovní poměry 2 820 11 Kč

Dohody o pracovní činnosti 66 129 Kč

Dohody o provedení práce 258 404 Kč

Náhrady za DPN 51 789 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 981 123 Kč

Vzdělávání zaměstnanců 46 665 Kč

Rehabilitace zaměstnanců 21 835 Kč

Odměny a funkční požitky členům orgánů určených statutem

V roce 2011 nebyly odměny vyplaceny.
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Způsob zjištění základu daně, daňové úlevy a užití prostředků získaných z daňových 

úlev

Výsledky hospodaření z jednotlivých činností byly zjištěny pomocí členění nákladů 

a výnosů na jednotlivé zakázky dle zdrojů fi nancování. U nákladů navíc členěním 

analytických účtů dle jejich daňové uznatelnosti.

Z hlavní činnosti dosáhla účetní jednotka daňovou ztrátu 109 037 Kč

z hospodářské činnosti zisk 180 000 Kč

základ daně 2010  180 000 Kč

daňová úspora 2010 34 200 Kč

Daňová úspora z roku 2010 ve výši 19 950 Kč byla použita ke krytí nákladů 

souvisejících s hlavní činností organizace.
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Významné položky výkazů

Odběratelé – pohledávky za uživateli služeb z neuhrazených faktur za rok 2011 – 133 360 Kč.

Účty v bankách – běžný účet 2 966 723 Kč, sbírkový účet 167 466 Kč a spořicí účet 500 638 Kč.

Vlastní jmění vzrostlo o přijaté nepeněžní dary, peněžní dary určené na pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku a přídělem ze zisku, v celkové částce 23 541 Kč.

Výnosy příštích období – časové rozlišení přijatého nevyúčtovaného nadačního příspěvku od Nadace rozvoje 

občanské společnosti 162 626 Kč.

Provozní dotace:

MPSV 3 630 000 Kč

MKČR 18 276 Kč

Královéhradecký kraj 172 000 Kč

Města 740 000 Kč

Obce 116 000 Kč

Přehled o veřejných sbírkách

Pro rok 2011 byla povolena veřejná sbírka za účelem shromažďování fi nančních prostředků na rozšíření 

sociálních, aktivizačních a volnočasových aktivit pro handicapované. Na sbírkový účet bylo vybráno celkem 

45 586 Kč. 

Vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období

Ze zisku roku 2010 ve výši 25 855 bylo 20 000 Kč převedeno do reprezentačního fondu a zbytek ve výši 

5 885 Kč byl převeden do vlastního jmění. 

Finanční zpráva
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Doslov

… dočetli jste až sem? To je báječné! Teď již víte, co a kdo je Apropo.

Prošli jste jedním rokem našeho života. Vážíme si všech, kdo nás 

tím rokem provázeli, neboť věřte, že je to život náročný.

Vážení přátelé a příznivci, zaměstnanci, pomocníci, sponzoři, 

členové výboru, dodavatelé, klienti, uživatelé… díky za přátelství, 

pomoc, spolupráci.

Zachovejte nám, prosím, přízeň i do dalších let. Naším cílem 

a snahou je umožnit rodinám s postiženými dětmi žít plnohodnotný 

život. Bez Vás by se nám nedařilo toto poslání naplňovat. 

A tak na závěr jedno velké a upřímné

děkujeme

všem i za všechny z Apropa.

Václava Machulová

předsedkyně sdružení
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Tento příběh by se mohl týkat

kohokoliv z těchto lidí:

Marek s Alenkou

Štěpánka s Adamem

Honzík s Věrou

Klára s Jirkou
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Renata s Barunkou

Kačka se Zlatkou

Vendulka s Vojtou

Lenka s Martinem

Jitka s Vojtou

Táďa s Jitkou
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Tento příběh by se mohl týkat

kohokoliv z těchto lidí:

Marta s Míšou

Hanka s Táďou

Soňa s Kubou

Naďa s Matoušem
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Lenka s Tomášem

Terka s Lenkou

Michal s Haničkou

Dominik s Petrou

Radek s Vlastou
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Další pracovníci

Boček Tomáš, Boudyšová Alena, Breuerová Lucie, Hendrychová Dita, Chrpa Adam, Chrpa Jan, Jandová 

Ivana, Kašparovský Kamil, Kratochvílová Olga, Kůta Miloslav, Kymličková Jitka, Lachman Vít, Lhotová 

Alena, Mazáček Michal, Mládková Lenka, Rejlek David, Řehák Jakub, Sedláčková Anna, Skálová Nikola, 

Svobodová Anna, Tačík Michal, Tyrychtrová Martina, Úlehla Josef
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Václava Machulová, Ing. Miroslav Kazda, Ing. Peter Bareš, Ing. Petr Fischer, MUDr. Jiří Ježek

Inventarizační komise:

Šimková Miroslava – předseda, Bc. Králová Jitka, Mgr. Hrabová Jitka

• Počet členů sdružení na konci roku 2011:   76

• Počet studentů vykonávajících praxi:   17

Členové výboru
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Organizační struktura

k 1. 6. 2012 

Výbor
zajišťuje řízení

sdružení

Výkonná
ředitelka

PR  

Proje 
man 

Externí
terapeut

Externí
účetní

pokladník

Revizní
komise

kontrolní

orgán sdružení

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:   Jitka Králová

Externí účetní:   Ing. Jindřich Matoušek

Externí terapeut:   MUDr. Jiří Ježek

Pokladník:   Bc. Lenka Kreidlová

PR manažer:   Bc. Lenka Kreidlová

Projektový manažer:  Mgr. Jitka Hrabová

Vedoucí služeb:   Klára Hofmanová

Vedoucí programů:   Mgr. Jitka Hrabová

Sociální pracovnice:  Mgr. Vlasta Krupková

Pracovníci v sociálních službách:

Martin Beneš, Štěpánka Brožková ,Věra Doležalová, 

Vendula Flambergová, Zlata Kosejková, Lenka 

Kotyšková, Naďa Lhotáková, Andrea Scháňková, 

Soňa Velebná,  Hana Vomáčková, Petra Vraštilová
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manager
Vedoucí

programů

Sociální
pracovnice

Vedoucí
služeb

 ktový
 ager

Pracovníci
programů

Pracovníci
v sociální
službě OA

Úklid

Pracovníci
v sociální
službě DS

Ostatní
odborní

pracovníci
služeb

Odborní pracovníci služeb:

Renata Horáčková, Mgr. Jitka Hrabová, 

Marta Lejdarová, PhDr. Anna Sedláčková, 

Bc. Lenka Kreidlová

Úklid: Alena Lhotová
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Název:
OO SPMP Jičín – APROPO

Charakteristika organizace:
občanské sdružení, IČ 64 81 39 32 registrované

jako organizační jednotka SPMP

Statutární zástupce:
Václava Machulová

Webové stránky
www.apropojicin.cz

Sídlo:
Soudná 13, 506 01 Jičín

Bankovní spojení
číslo účtu: 110021363/0300

číslo sbírkového účtu: 229640997/0300

Kontakt na ředitelku
Bc. Jitka Králová, apropo@apropojicin.cz

tel.: 493 520 246, 608 225 038

Základní údaje o organizaci

Název:
OO SPMP Jičín – APROROROROROROOROROOORRR POPPPPP

Charakteristika organizace:
občanské sdružení, IČ 64 81 39 32 registrované

jako organizační jednotka SPMP

Statutární zástupce:
Václava Machulová

Webové stránky
www.apropojicin.cz

Sídlo:
Soudná 1

Bankovn
číslo účtu

číslo sbír

Kontakt n
Bc. Jitka

tel.: 493 5
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