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I. Kontaktní údaje 

 

Adresa 
Denní stacionář Klokan o.p.s 

Janderova 436 

Hořice 

508 01 

Obchodní údaje 
Datum vzniku a zápisu: 

8. ledna 2014 

Spisová značka: 

O 420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Název: 

Denní stacionář Klokan o.p.s. 

Sídlo: 

Janderova 436, 508 01 Hořice 

Identifikační číslo: 

02430428 

Právní forma: 

Obecně prospěšná společnost 

Zřizovatel: 

Královéhradecký kraj 

Zadavatel: 

Město Hořice 

Druh obecně prospěšných služeb: 

podpora sociální integrace dětí a dospělých osob s tělesným, mentálním nebo kombinovaným 

postižením 

omezení sociálního vyloučení dětí a dospělých osob s tělesným, mentálním nebo kombinovaným 

postižením 

podpora dovedností a schopností ke společenskému uplatnění dětí a dospělých osob s tělesným, 

mentálním nebo kombinovaným postižením pomocí nabídky a pořádání odborných přednášek a 

seminářů 

poradenství a zajištění aktuálních informací o platných zákonech, o sociálním zabezpečení pro rodiny 

se zdravotně postiženými dětmi a také informace týkající se vhodných kompenzačních pomůcek 

prosazování rovnoprávnosti zdravotně postižených osob, snaha o jejich integraci do společnosti a 

vytváření podmínek pro zlepšení kvality života zdravotně postižených dětí 

spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, státními i nestátními organizacemi, sdruženími, 

politickými organizacemi a hnutími, odborníky i jednotlivci zabývající se problematikou zdravotně 

postižených osob a jejich rodin 
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Kontaktní údaje 
 

Statutární zástupce: 

Markéta Charvátová do 28. 2. 2018 

Bc. Petr Jakl – ředitel od 1. 3. 2018 

tel. č.: 725 977 228 

e-mail: jakl@klubklokanek.eu 

Facebook: Denní stacionář Klokan 

web: www.klubklokanek.eu 

 

Kontaktní osoby 

 

Zakladatelé o.p.s.:  Mgr. Jana Kocourková 

    Dana Šubrtová 

    Ladislava Dymáčková 

    Naděžda Zmatlíková 

    Michal Čepek 

    Jitka Žáčková 

    Jitka Hellingerová 

 

Správní rada o.p.s.:  Mgr. Jana Kocourková 

    Lenka Kašparová 

    Denisa Lamačová 

 

Dozorčí rada o.p.s.:  Dana Šubrtová 

    Naděžda Zmatlíková 

    Romana Strnadová 

 

Ředitel o.p.s.:   Markéta Charvátová do 28.2.2018 

Bc. Petr Jakl od 1.3.2018 

 

Obecně prospěšná společnost Denní stacionář Klokan je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, 

datum zápisu 9. 12. 2013. 

IČ: 024 30 428 
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II. Veřejný závazek 
 

1) Poslání 
Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z 

důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob 

života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a 

smysluplným způsobem trávit volný čas. 

 

2) Cíle 
Dlouhodobý cíl  

Dlouhodobým cílem je navýšení počtu uživatelů.  

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů budou rozpracovány v individuálních plánech 

 

Cíle orientované na uživatele  

- rozvíjet samostatnost a soběstačnost uživatelů 

- vytvářet individuální plán odpovídající potřebám uživatele a jeho přáním 

 

Cíle orientované na službu 

- poskytovat sociální služby vycházející z potřeb uživatele 

- rozvíjet a naplňovat standardy kvality služby 

- spolupracovat s ostatními poskytovateli, institucemi a přirozenými zdroji 

 

3) Dostupnost sociální služby  
 
Pondělí  7.00 – 16.00 
Úterý   7.00 – 16.00 
Středa  7.00 – 16.00 
Čtvrtek  7.00 – 16.00 
Pátek  7.00 – 11.00 určeno pro jednání se zájemcem o službu, sociální šetření a 
administraci služby 
 

4) Kapacita sociální služby 
Okamžitá kapacita sociální služby 6 uživatelů z toho max. 3 uživatelé s vysokou mírou 

podpory. 

Vysokou mírou podpory se rozumí plná dopomoc při podávání stravy, zajištění osobní 

hygieny (výměna inkontinentních pomůcek, pomoc při osobní hygieně), vyžadující více než 

30 min podpory na jeden výše uvedený individuální úkon za jeden den. 

 

5) Cílová skupina dle rozhodnutí o registraci 
Cílová skupina klientů:  

Osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů:  
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osoby ve věku od 11 let 

 

6)  Principy poskytování služby 
INDIVIDUALITA – berou klienta takového, jak je. 

RESPEKT – berou klienta jako partnera. 

MOŽNOST VÝBĚRU – klient může říkat svůj názor, říkat, v čem chce pomoc a v čem ne. 

BEZPEČNOST – zajistí, aby se klient tam cítil bezpečně.  

POMOC -  pomáhají ve věcech, které klient nezvládá, ale nedělají věci, které dokáže klient sám. 

PODPORA – budou klienta podporovat, abych mohl dělat stejné věci, jako dělají lidi stejně staří 

jako on. 

SAMOSTATNOST – vedou klienta k tomu, aby co nejvíc věcí zvládl sám, byl co nejvíc samostatný 

a nemuseli mu pomáhat ostatní lidé. 

SPOLUPRÁCE – pracovníci budou spolupracovat s klientovou rodinou, blízkými lidmi či jinými 

institucemi, pokud si to bude klient přát. 

DŮSTOJNOST – pracovníci budou služby poskytovat, tak aby se klient cítil dobře a nebyla 

snižována jeho důstojnost. 

 

Vypracoval: Bc. Petr Jakl 

III. Přehled a plnění cílů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

Hlavní činnost organizace je poskytování sociální služby Denní stacionář, forma poskytování je 
ambulantní.  
 
Místo poskytování sociální služby Janderova 436, Hořice 
 
Plnění cílů organizace: 

1. Navýšení počtu uživatelů: K 31.12 2018 má organizace uzavřených 7 smluv s uživateli. Jedná 
se tedy o nárůst o 4 smlouvy oproti stavu k 1.3.2018, kdy došlo k změnám ve vedení 
organizace. 

2. Konkrétní rozpracování cílů jednotlivých uživatelů není ještě rozpracováno s ohledem přechod 
na elektronický systém e – quip. Individuální plány budou rozpracovány a dále vedeny v tomto 
systému. 

Plnění cílů služby a uživatelů: 
1. V průběhu roku 2018 došlo k změně ve vedení organizace. Tato změna radikálně změnila 

charakter služby. Došlo ke změnám v registraci služby, zaměřených hlavně na odstranění bariér 
vycházejících z cílové skupiny uživatelů. 

I. Byla snížena věková hranice z osmnácti na jedenáct let. 
II. Rozšířena dostupnost služby ze dvou na čtyři dny v týdnu. 

III. Nově je služba určena pro lidi s mentálním postižením, přidružená postižení např. PAS 
již není překážkou v poskytování služby. 

IV. Celková kapacita 6 uživatelů se změnila na kapacitu okamžitou. 
2. Změna nastala i v celkovém nastavení služeb. 

I. Byl zachován individuální přístup k jednotlivým uživatelům, ale aktivity jsou více 
plánovány s ohledem na jejich potřeby. 

II. Došlo k rozšíření aktivit o Zahradní terapii, Canisterapii, kurz počítačů, plavání, 
keramiku, Bazální stimulaci a širokou škálu aktivit ve městě. 

III. Činnosti jsou více zacílené do oblasti sebeobsluhy, pracovních návyků, sportovních 
aktivit.  

IV. Je dána možnost individuálně využívat pouze jednotlivé činnosti v daný den. 
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Organizační struktura 
 

Organizační struktura Denního stacionáře Klokan od 1. 4. 2018 
 

Ředitel organizace  Bc. Petr Jakl  na základě jmenování, úvazek 0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vedoucí sociální služby Bc. Petr Jakl   úvazek 0,2, první stupeň řízení 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sociální pracovník  Bc. Petr Jakl  úvazek 0,8 
 
PSS 1 a PSS 2      celkový úvazek 1  
 
DPP PSS 1     rozsah max. 300 hodin ročně 
 
DPP muzikoterapeut     rozsah 300 hodin ročně 
 
DPP úklid     rozsah 300 hodin ročně 
 

Úspěchy  
Hlavním úspěchem v roce 2018 je stabilizace organizace, a to hlavně v počtu nových smluv a získání 

finančních prostředků: 

1. Získání grantu od Lesů České republiky na nákup počítačové techniky, která ve stacionáři 

scházela. 

2. Uspořádání 1. ročníku charitativního běhu pro Klokan a následné akce Klokan po Klokanu. Za 

získané prostředky bylo nakoupeno potřebné vybavení. Celkově se obou akcí zúčastnilo cca 

280 běžců. 

3. Na uspořádání výše zmíněných běhů jsme získali další finanční a materiální prostředky formou 

individuální dotace města Hořice a dalších drobných dárců. 

4. Získání navýšení dotace MPSV na provoz služby a její stabilizaci.  

 

Záměry 
 

Hlavními záměry organizace pro rok 2019 jsou:  

1. I nadále se snažit o naplnění kapacity služby, při zachování individuálního přístupu 

k jednotlivým uživatelům.  

2. Pro rok 2019 jsme již zažádali o grant z Nadace ČEZ, na nákup vybavení do posilovny.  

3. Také jsme navázali spolupráci s HaKi run, pořadatelem běžeckých závodů pro celou rodinu 

v Hradci Králové. Denní stacionář dostane část startovného z každého registrovaného 

dospělého běžce v celém seriálu běhů HaKi run. 

4. V roce 2019 budeme pořádat Druhý ročník charitativního běhu pro Klokan. 

5. V roce 2019 bychom se rádi vrátili k účasti na adventních trzích. 

6. Dále bychom rádi získali do pronájmu i druhé podlaží budovy ve které stacionář sídlí. 
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7. Záměrem v oblasti uživatelů je nabídnout novou širokou škálu sportovních aktivit (atletika, 

plavání, ruské kuželky, posilovna) 

 

Co se nepodařilo 
 
V roce 2018 se zcela nepodařilo nastavit systém individuálního plánování a evidence úkonů služby. 
Dále se zcela nepodařilo nastavit komplexní podporu zaměstnanců ve všech oblastech jejich práce.  
 

Podpora pracovníků 
 

V roce 2018 bylo umožněno pracovníkům splnit povinné vzdělávání v rozsahu daném zákonem 

108/2006 sb. O sociálních službách. 

Pro rok 2019 chystáme změny, tak abychom zvládli naplnit potřeby pracovníků v oblastech:  

1. Možnosti individuální či případové supervize. 

2. Možnosti vzdělávání v oblasti zvyšování kvalifikace a kompetencí pracovníků v sociálních 

službách. 

3. Možnost psychologické podpory. 

IV. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 2018 
 
31. 12. 2018 
skutečnost 
průměrný přepočtený počet pracovníků   1,85 
osobní náklady za rok 2019                                                         810.226 Kč 
   
Komentář: Z důvodu pozdního spuštění projektu Transformace sociálních služeb nedošlo k naplnění 
přepočteného počtu zaměstnanců. V průběhu roku došlo též k výrazným personálním obměnám ve 
vedení organizace. 
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V. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření  
 

Rozvaha 
 

Denní stacionář Klokan 

Janderova 436 
Hořice 

508 01 
( v haléřích )  

ke dni 31.12.2018 

 
02430428 
IČO 

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 

 
b  2 c  1 a 

 

Označení AKTIVA 
číslo 

řádku 

Stav k 

prvnímu dni 

účetního 

období 

Stav k posled. dni 

účetního období 

A.  Dlouhodobý majetek celkem 

Součet A.I. až A.IV.  1   

A. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem  2   

A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem  3  37 909,00  103 422,00 

A. III.  Dlouhodobý finanční majetek 
celkem  4   

A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem  5  -37 909,00  -103 422,00 

B.  Krátkodobý majetek celkem 

Součet B.I. až B.IV.  6  153 435,90  295 122,45 

B. I.  Zásoby celkem  7  8 515,00  10 665,00 
B. II.  Pohledávky celkem  8  17 836,00  19 902,00 

B. III.  Krátkodobý finanční majetek 

celkem  9  125 071,90  259 624,95 

B. IV.  Jiná aktiva celkem  10  2 013,00  4 930,50 
 Aktiva celkem Součet A. až B 11  153 435,90 295 122,45 

 
a c  3 b  4 

Označení  PASIVA  

Stav k 

prvnímu 

dni 

účetního 

období 

číslo 

řádku 

Stav k 

posled. dni 

účetního 

období 

A.  Vlastní zdroje celkem Součet 

A.I. až A.II.  12  103 454,90  223 676,95 

A. I.  Jmění celkem  13  99 820,84  137 132,90 
A. II.  Výsledek hospodaření celkem  14  3 634,06  86 544,05 

B.  Cizí zdroje celkem Součet B.I. 

až B.IV.  15  49 981,00  71 445,50 

B. I.  Rezervy celkem  16   

B. II.  Dlouhodobé závazky celkem  17  620,00  

B. III.  Krátkodobé závazky celkem  18  49 361,00  71 445,50 
B. IV.  Jiná pasiva celkem  19   

 Pasiva celkem Součet A. až B.  20 153 435,90 295 122,45 

 
sociální služby 
Předmět podnikání  Právní forma účetní jednotky  Pozn.: 

Sestaveno dne: 28.02.2019  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 

jednotky 

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou 
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Výkaz zisku a ztrát 
IČO 
02430428 

 
Účetní jednotka doručí: 

Denní stacionář Klokan 

Janderova 436 

Hořice 

508 01 

ke dni 31.12.2018 
ve zkráceném rozsahu 

 

Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

 

 
sociální služby 
Předmět podnikání  Právní forma účetní jednotky  Pozn.: 

Sestaveno dne: 28.02.2019  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky 

nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je 

účetní jednotkou 

 

 
 
 

 

Označení TEXT  Číslo řádku Činnost Činnost  

   5 6 7 

A.  Náklady  1 Hlavní Hospodářská Celkem 

A. I.  Spotřebované nákupy a 
nakupované služby  2  304 658,29   304 658,29  

A. II.  
Změny stavu zásob 

vlastní činnosti a 

aktivace  
3   

 

A. III.  Osobní náklady  4  901 015,00   901 015,00  

A. IV.  Daně a poplatky  5    
A. V.  Ostatní náklady  6  18 886,00   18 886,00  
Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba a 

použití rezerv a 

opravných 

položek 

A. VI.  7  

 

 

A. VII.  Poskytnuté příspěvky  8    

A. VIII.  Daň z příjmů  9    
Náklady celkem 

Součet A.I. až A.VIII.  10  10  1 224 559,29  1 224 559,29 

B.  Výnosy  11    
B. I.  Provozní dotace  12  1 118 200,00   1 118 200,00  
B. II.  Přijaté příspěvky  13  66 277,00   66 277,00  

B. III.  Tržby za vlastní výkony 

a za zboží  14  126 540,00   126 540,00  

B. IV.  Ostatní výnosy  15  86,34   86,34  
B. V.  Tržby z prodeje majetku  16    
Výnosy celkem 

Součet B.I. až B.V.  17  17  1 311 103,34  1 311 103,34 

C.  
Výsledek hospodaření 

před zdaněním ř. 17 - 

(ř. 10 - ř.9)  
18  86 544,05  

 
86 544,05  

D.  Výsledek hospodaření 

po zdanění ř. 18 - ř. 9  19  86 544,05   86 544,05  
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Hospodářský výsledek 2018 

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 86.544,05 Kč. 
 

Zpracovali a za správnost odpovídají: 
 
 
 
Bc. Petr Jakl _____________________________ 
 
 
 
Denisa Kamenická  _____________________________ 
 
 
 
 
 

Schválil:  
 
 
 
Bc. Petr Jakl – ředitel _____________________________ 
 
 
 
Mgr. Jana Kocourková – předsedkyně správní rady _____________________________ 
 
 
V Hořicích  
 
  


