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I. Kontaktní údaje 
 

Adresa 
Denní stacionář Klokan o.p.s. 
Janderova 436 
508 01 Hořice 

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 
 

Kontaktní údaje 
 
Statutární zástupce: 
Bc. Petr Jakl – ředitel  
Tel. č.: 725 977 228 
E-mail: jakl@klubklokanek.eu 
Facebook: Denní stacionář Klokan 
Web: www.klubklokanek.eu 
 
 

http://www.klubklokanek.eu/
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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.: Předseda Ing. Zuzana Ondráčková od 28.11.2019 
    Mgr. Michal Kuchta od 28.11.2019 
    Lucie Trčková od 1.8.2019 
     
 
Dozorčí rada o.p.s.: Předseda Jana Nečesaná od 1.8.2019 
    Kristýna Hellerová od 28.11.2019 
    Martin Doležal od 28.11.2019 
 
Ředitel o.p.s.:   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 
 
 
 

II. Změny v orgánech Denního stacionáře Klokan o.p.s. 
  
Rok 2019 byl ve znamení zásadních změn v orgánech organizace. Správní a dozorčí rada končila 
zákonem stanovené šestileté období. Bylo tedy nezbytně nutné provést kompletní výměnu obou rad. 
Na tomto místě je nejprve nutné poděkovat všem odstupujícím členům, jejich práce vedla hlavně 
k transformaci Klubu Klokánek v sociální službu a následně potom k šesti letům fungování této služby.  
Nové složení dozorčích orgánů Denního stacionáře Klokan o.p.s., bylo pečlivě zvažováno. Nakonec se 
podařilo angažovat lidi, kteří mají zájem na dalším rozvoji organizace. Zástupce zde májí rodiče, 
zadavatel a generální partner. Všem přeji mnoho úspěchů ve vzájemné spolupráci. 
 

III. 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. 
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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 – 18.00 
Úterý:  7.00 – 18.00 
Středa:  7.00 – 18.00 
Čtvrtek: 7.00 – 18.00 
Pátek:  7.00 – 18.00  
 

4) Kapacita sociální služby 
Okamžitá kapacita sociální služby 8 uživatelů, z toho max. 4 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:  
osoby ve věku od 11 let 

 

6)  Principy poskytování služby 
INDIVIDUALITA – berou klienta takového, jaký 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 cítil bezpečně.  
POMOC – pomáhají ve věcech, které klient nezvládá, ale nedělají věci, které dokáže klient sám. 
PODPORA – budou klienta podporovat, aby 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 rodinou klienta, 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 
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IV. 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 
508 01 Hořice 
 
Plnění cílů organizace: 

1. Navýšení počtu uživatelů: Organizace má uzavřených 11 smluv s uživateli k 31.12.2019.       
Jedná se tedy o nárůst o 4 smlouvy oproti stavu k 31.12.2018. Výrazný nárust smluv vedl                  
i k dalším změnám v registraci během roku 2019 a k podání žádosti o navýšení personálního 
obsazení služby pro rok 2020. 

2. Denní stacionář navázal spolupráci s organizací Skok do života o.p.s. v oblasti vzdělávání               
a nastavení služeb. Jde o soubor školení a konzultací zaměřených hlavně na aktivity směřující 
k rozvoji samostatnosti klientů. V návaznosti na tyto konzultace by měl vzniknout i konkrétní 
mechanismus nového individuálního plánování.  

3. Organizace se rozvinula ve všech směrech během roku 2019. Je zajištěný vyvážený a udržitelný 
systém vícezdrojového financování. Dotační prostředky od zřizovatele a zadavatele pokrývají 
veškeré mandatorní výdaje. Příjmy od dárců a klientů pokrývají kvalitní servis v poskytování 
základních činností organizace a přiměřený materiálně technický rozvoj. 

Plnění cílů služby a uživatelů: 
1. Na základě nově uzavřených smluv v roce 2019, nastaly nové skutečnosti ve struktuře 

poskytovaných služeb. Hlavní zaměření se posunulo hlavně ve dvou základních oblastech. 
Stěžejní pro klienty se střední a nízkou mírou podpory jsou činnosti spojené s rozvojem 
sebeobsluhy. Rozjely se kurzy vaření pravidelně dvakrát týdně, kurz péče o domácnost a kurz 
šití. Dále došlo k výraznému nárůstu zprostředkování sportovních aktivit v návaznosti hlavně 
na dětskou klientelu. Zachovány potom byly terapeutické aktivity typu muzikoterapie a 
hiporehabilitace.  

2. Nové skutečnosti ve struktuře poskytovaných služeb následně vedly ke zvýšenému tlaku            
na personální obsazení. V roce 2019 tuto potřebu zajišťovali hlavně pracovníci na DPP. Dané 
řešení však bylo dlouhodobě neudržitelné, proto organizace požádala o navýšení personálního 
obsazení v rámci podzimní aktualizace sítě sociálních služeb. Bohužel zřizovatel nevyšel vstříc 
plně požadavkům organizace o navýšení v rozsahu jeden pracovník v sociálních službách              
a jeden sociální pracovník. Byl nám přiznán pouze jeden pracovník v sociálních službách. Tato 
skutečnost vyřeší dlouhodobě zvýšenou potřebu přímé práce s klienty, ale drobně komplikuje 
sociální práci hlavně v oblasti individuálního plánování a administrace služby. V roce 2020 bude 
tedy nutné znovu dbát na přiměřený rozvoj organizace a znovu požádat o posílení sociální 
práce. 

3. Během roku díky darům a příjmům z vlastní činnosti výrazně posílilo i materiálně technické 
vybavení služby. Za pomoci agentury Kompakt jsme na zápůjčku získali automobil Dacia 
Dokker. Tím se podařilo zajistit mobilitu služby. Dále bylo pořízeno kompletní vybavení šicí 
dílny, pro práci dvou klientů. Bylo zakoupeno nové vybavení kuchyně, dle potřeb nácviku 
vaření.  V neposlední řadě je postupně vybavována místnost na cvičení klientů. 

4. Organizace získala do pronájmu ještě prostor jednoho bytu v druhém patře domu. Tato 
skutečnost dovolila vytvořit zcela nové prostory pro administraci služby. Všechny uvolněné 
prostory v přízemí domu byly v plném rozsahu použity pro plnění základních činností s klienty. 
Pro rok 2020 je tedy vytvořen důstojný prostor pro plnění základních činností organizace. 
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V. Přehled cílů organizace pro rok 2020 
 

1. Cílem organizace pro rok 2020 je nastavit funkční kontrolní mechanismy organizace.  
Vymezit úlohu správní a dozorčí rady.  
Funkčně stanovit zástup ředitele v případě dlouhodobé nepřítomnosti.  
Dořešit aktualizaci inventarizačních postupů a převzetí majetku ze zrušeného Klubu Klokánek. 
Stanovit osoby odpovědné za kontroly. 

2. Cílem služby je rozvinout poskytování sociální služby podle potřeb klientů.  
Přizpůsobení cílové skupiny – pro nové zájemce, kteří v tuto chvíli nesplňují z důvodu věku. 
Rozpracovat možnost vzniku dětské skupiny pro věk 7–15 let.  
Znovu požádat zřizovatele o navýšení personálního obsazení. Pro vznik této skupiny i posílení 
sociální práce.  
V návaznosti na to se pokusit rozšířit místo poskytování sociální služby o další prostory 
v prvním patře domu. 

3. Cílem služby v oblasti základních činností je zkvalitnění postupů v oblasti sebeobsluhy. 
K naplnění cíle použít školení a konzultace organizace Skok do života o.p.s.  
Stanovit osoby odpovědné za tvorbu a uplatňování nových postupů. 
 

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  
Základními úspěchy organizace v roce 2019 jsou: 

1. Restrukturalizace správních orgánů. 
2. Rozšíření doby poskytování sociální služby na pět dní v týdnu od pondělí do pátku 7–18 hod. 
3. Navýšení okamžité kapacity služby na 8 klientů. 
4. Uspořádání letního týdenního pobytu s uživateli. 
5. Navázání spolupráce s mnoha organizacemi ve městě. ZŠ Daliborka v programu Abeceda 

peněz, MŠ a ZŠ Dobrá Voda a Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice v rámci výrobků       
na adventní trhy.  
Podstatným způsobem se též navýšily dary od různých právnických i fyzických osob.  

6. Uspořádání druhého ročníku charitativního běhu pro Klokan. 
7. Spolupráce na pořádání seriálu běhu HaKi run, která se v tuto chvíli zdá jako víceletý projekt. 
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Záměry 
 

Hlavními záměry organizace pro rok 2020 jsou:  
1. Nastavení práce správních orgánů a nastavení kontrolních mechanismů. 
2. Vznik dětské skupiny 7–15 let s okamžitou kapacitou 8 dětí. 
3. Navýšení personálního obsazení v návaznosti na dětskou skupinu. 
4. Rozšíření prostor stacionáře o místnosti v prvním poschodí. 
5. Uspořádání třetího ročníku charitativního běhu pro Klokan. 
6. Rozvíjení spolupráce s organizacemi v Hořicích. 

 

Co se nepodařilo 
 
V roce 2019 se nepodařilo stabilně zkvalitňovat práci v oblasti administrace služby a nastavení 
kontrolních mechanismů. 
 

Podpora pracovníků 
 

1. V roce 2019 bylo umožněno pracovníkům splnit povinné vzdělávání v rozsahu daném zákonem 
108/2006 sb. O sociálních službách. 

2. V roce 2019 proběhla jedna individuální supervize, spojená s psychologickou podporou 
pracovníka.  

3. V roce 2020 se plánuje komplexní soubor školení a konzultací od organizace Skok do života,      
a to v rozsahu větším, než je povinné vzdělávání pracovníků. 

4. Další podpora pracovníků v roce 2020 bude plánována na základě momentálních potřeb 
organizace. 

 
 
Zpracoval Bc. Petr Jakl 
 

VI. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 2019 
Skutečnost: 
průměrný přepočtený počet pracovníků  1,85 
osobní náklady za rok 2019                                                         810.226 Kč 
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VII. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření k 31.12.2019  
 

Rozvaha 
 

 
 
 

Výkaz zisku a ztrát 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek 2019 
 

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

Schválil:  
 
 
 
Bc. Petr Jakl – ředitel _____________________________ 
 
 
 
Ing. Zuzana Ondráčková – předsedkyně správní rady _____________________________ 
 
 
V Hořicích  
 
  


