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Členění národního hospodářství podle Pestoffa 
 

Obrázek č. 2.2 První fáze trojúhelníku  

 

zdroj: REKTOŘÍK, J. A kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: EKOPRESS, 2007. 

ISBN 978-80-86929-25-5. Str.15 

 

V horní části trojúhelníku se již v této první části konstrukce vytváří veřejný sektor, 

kdežto spodní část trojúhelníku je zatím charakteristická jen tím, že funguje na bázi 

soukromoprávní, privátní.  

 
Obrázek č. 2.3 Druhá fáze trojúhelníku  

zdroj: REKTOŘÍK, J. A kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: EKOPRESS, 2007. 

ISBN 978-80-86929-25-5. Str.15 

V pravé části trojúhelníku se ve druhé fázi konstrukce zobrazuje soukromý ziskový 

(tržní) sektor, který zůstává již neměnný, kdežto levá část trojúhelníku dozná v další 

fázi změny (doplnění). 
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Obrázek č. 2.4 Třetí fáze trojúhelníku  

zdroj: REKTOŘÍK, J. A kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: EKOPRESS, 2007. 

ISBN 978-80-86929-25-5. Str.16 

 

Ve třetí fázi trojúhelníku se vymezuje sektor domácností, který v další fázi nedozná již 

změny. Vymezení je charakterizováno především tím, že seskupení, která v tomto 

sektoru vznikají mají zcela neformální charakter (rodiny, domácnosti, sousedské a 

občanské komunity) bez legislativního rámce.  
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Statistika Klokánku 

Rok 2006 

Průměrná doba strávená dítětem v Klokánku - 156,5 dní = 5,2 měsíců 

Průměrná obložnost Klokánku  byla - 104,5 % kapacity.  

Průměrný věk dětí za rok 2006 - 5,89 let. 

Průměrný počet dětí – 16,6  

 

Rok 2007 

Průměrná doba, strávená dítětem v Klokánku 140,2  dní = 4,7 měsíců,  

Průměrná obložnost Klokánku  byla 100,6 % kapacity.  

Průměrný věk dětí – 7,3 let. 

 

Věk dítěte v době jeho příchodu: 

 kojenci do 3 let 3 – 6 7 - 10 11 - 15 16 - 18 CELKEM 

2004  9 4 7 11 4 - 35 dětí 

2005 8 7 18 11 6 - 50 dětí 

2006 5 2 9 4 3 - 39 dětí 

2007 4 7 8 9 9 5 42 dětí 

 

Důvody přijetí:  

 Bytové, 
sociální, 
finanční 

podmínky 

Výkon trestu 
odnětí 

svobody  

rodičů 

Závislosti
/ léčba 

závislostí 

Hospitalizac
e nemoc 
matky/ 

otce/rodičů 

Domácí 
násilí/ 

týrání/rodinn
é spory 

Svěření za 
účelem 

pozdějšího 
osvojení 

2005 25 4 5 10 6 - 

2006 14 0 5 2 1 1 

2007 14 0 0 0 9 2 

 



Přijetí dítěte do Klokánku na základě:       Str. 2 

 

 

Kam děti z klokánku DB odešly 

 do NRP nebo péče 
jiného příbuzného 

 

do DD nebo jiného 
ústavního zařízení 

 

zpět do péče rodičů 

 

zůstává v Klokánku DB 
vždy k 31. 12. 

 

2005 6 7 21 16 

2006 2 6 14 17 

2007 5 0 19 18 

 

Byt v Klokánku 

 

 Nyní je v Klokánku v Dolním Benešově 8 plně zařízených a vybavených bytů pro vícečlenné 

rodiny.  

 Byty jsou s 3-5 místnostmi a proto jsou vhodné i pro větší rodiny. 

 Většinou má dítě vlastní pokoj, pokud to kapacity umožňují. 

 V jednom bytě jsou zpravidla 3 – 4 děti, výjimka je jen v případě sourozenců. 

 

Klokánek má také vlastní hřiště a herní místnost, kam si děti chodí hrát. V létě měly děti vedle hřiště k 
dispozici velkou trampolínu, bazén a lanovku. 

                                                            
1 Oddělení sociálně právní ochrany dětí* 

 Dohoda se 
zákonným 
zástupcem 

Žádost OSPOD1 se 
souhlasem zákonného 

zástupce 

Usnesení soudu o 
předběžném 

opatření 

Rozsudek o 
svěření do péče 

Žádost dítěte

2005 11 25 5 0 0 

2006 12 5 5 0 1 

2007 9 15 1 0 0 
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Dotazník 
Dobrý den, 

 jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a dovoluji si Vás tímto způsobem 
oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Tímto 
dotazníkem zjišťuji, zda lidé z Ostravy a okolí Ostravy vědí o existenci Fondu ohrožených 
dětí a Klokánku v Dolním Benešově. Dotazník je nenáročný na Váš čas a je anonymní, 
informace z něj budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce.  

Za jeho vyplnění Vám předem moc děkuji. 

Kateřina Diasová 

 

1. Víte, že se v Dolním Benešově (vzdálen od Ostravy cca 15km) nachází zařízení Klokánek? (pokud 
ne, pokračujte otázkou č. 6) 

a) Ano 
b) Ne 

 
2. Kde jste se o Fondu ohrožených dětí dozvěděl(a) jedna možnost 

a) Od známých 
b) Z internetu 
c) Z televize 
d) Z rozhlasu 
e) Z tisku  
f) Z propagačních akcí 
g) Oslovením. Byl(a) jsem požádán(a) o dar 
h) Jiné(uveďte)…………………….. 

 
3. Jaký způsob podávání informací Vám nejvíce vyhovuje? Více možností 

a) Osobně  
b) Telefonicky 
c) Elektronicky 
d) Webové stránky – internet 
e) Články informační brožury 
f) Televize 

 
4. Přispěli jste už někdy neziskové organizaci? 

a) Ano 
b) Ne 
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5. Pokud jste nepřispěli, jaký byl hlavní důvod? 

a) Nedůvěra v organizaci 
b) Nedůvěra, že se peníze nedostanou, tam kam mají  
c) Nebyl(a) jsem osloven 
d) Nemám na to peníze 
e) Jiné(uveďte)…………………….  

 
 
 

6. Pokud byste měli možnost přispět na nějakou činnost, jaká by to byla? 
a) Děti 
b) Adopce na dálku  
c) Ochrana zvířat 
d) Rozvoj sportu 
e) Vzdělání 
f) Věda a výzkum  
g) Ochrana životní prostředí  
h) Pomoc postiženým lidem  
i) Humanitní pomoc do zahraničí 
j) Jiné(uveďte)…………………… 

 

 
7. Kdyby Vás nyní někdo z nějaké organizace oslovil, zda byste přispěl(a) finanční pomocí na 

dobročinné účely, kolik byste byl(a) ochotný(á) přispět? 
a) 1 – 20Kč 
b) 21 – 50Kč 
c) 51 – 100Kč 
d) Více jak 100Kč  
e) Nic 

 
8. Pohlaví 

a) Muž 
b) Žena 
 

9. Věk 
a) Do 18 let 
b) 18 - 26 let 
c) 27 - 36 let 
d) 37 – 46 let 
e) 47 – 56 let 
f) 57 – 66 let 
g) 67 a více 

 
10. Bydliště 

a) Ostrava   
b) (uveďte)…………….. 
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Výsledovka  KLOKÁNEK - DOLNÍ BENEŠOV za rok 2006 
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Výsledovka  KLOKÁNEK - DOLNÍ BENEŠOV za rok 2007 
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Výsledovka  KLOKÁNEK - DOLNÍ BENEŠOV za rok 2008 
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Výsledovka  KLOKÁNEK - DOLNÍ BENEŠOV za rok 2009 
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Mapa všech Klokánků v ČR 

 

 


