VÝROČNÍ ZPRÁVA
2008
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

Klub Krteček v Písku

Dovolte mi, abych Vám představil naši výroční
zprávu …

Úvod
… naše výroční zpráva Vám poskytne:
♣ údaje o jednotlivých aktivitách a službách organizace
♣ informace o hospodaření naší organizace.

Kdo jsme
Jsme občanské sdružení a říkáme si Klub Krteček. Patříme pod Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v České republice. Jsme skupina rodin a dětí a našich
přátel, kteří se všichni společně snažíme, aby nám dohromady bylo co nejlépe, abychom se
něco naučili, abychom se pobavili a abychom si pomohli v situacích, kdy si nevíme rady.
Vznikly jsme jako dobrovolné seskupení rodin s dětmi se zdravotním postižením,
ale časem se ukázala nutnost naši práci profesionalizovat. Proto vznikl Klub Krteček. Jsme
sdružením, které se cíleně věnuje sociálnímu poradenství a poradenství speciálního
pedagoga, vzdělávání dětí, jejich integraci a předcházení sociálnímu vyloučení dětí
i celých rodin.
Další významnou aktivitou jsou služby rané péče a sociálně aktivizační služby.
Zajišťujeme také s voz dětí do našeho zařízení. Náš Klub navštěvují i rodiny se zdravými
dětmi a dohromady pořádáme spoustu akcí.

Poslání
Občanské sdružení Klub krteček v Písku poskytuje komplexní sociální služby rodinám
s dětmi se zdravotním postižením. Podporuje a provází rodiny s dětmi se zdravotním
postižením od nejranějšího věku dítěte až do jeho dospělosti při začleňování do běžného
způsobu života.

Cíl
Rodinám s dětmi se zdravotním postižením, které se na nás obrátí, zajistíme kvalitní služby
v následujících oblastech:

♣ Sociální poradenství a odborné poradenství
♣ Raná péče
♣ Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež se zdravotním postižením
Cílem našich služeb je zachování rodiny jako přirozeného systému společenství.
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Cílová skupina uživatelů
Služby Klubu Krteček v Písku jsou poskytovány rodinám s dětmi se zdravotním postižením a
dospělým s mentálním postižením v produktivním věku v regionu Písecko a v přilehlých regionech.

Klub Krteček poskytuje tyto služby
Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež se zdravotním postižením.
♣ zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity - keramika, malování
apod.
♣ integrační aktivity – propojení dětí se zdravotním postižením se
zdravými dětmi
♣ individuální a skupinové terapie – arteterapie, muzikoterapie,
ergoterapie, …

Raná péče
♣ služba rané péče – v domácím prostředí dítěte i ambulantně v Klubu Krteček
♣ zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s
postižením nebo znevýhodněním
♣ specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
♣ podpora a posilování rodičovských kompetencí
♣ upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
♣ vzdělávání rodičů
♣ nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
♣ půjčovna pomůcek
♣ instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití
a rozvoje jeho schopností
♣ psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi se
zdravotním postižením
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Mikroškolka a respitní péče
♣ dopolední mikroškolka pro děti se zdravotním postižením
♣ samostatné pobyty dětí se zdravotním postižením v rámci
volnočasových aktivit a terapií
♣ pravidelné samostatné pobyty dětí se zdravotním postižením
♣ lyžařské výcviky
♣ pobyty táborového typu
♣ víkendové terapeutické pobyty

Odborné sociální poradenství
♣ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
♣ informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách,
o sociálně právních otázkách, o možnostech výchovy a
vzdělávání, o nových terapeutických metodách

Organizační struktura
♣ Ředitel: František Kuděj

Členský výbor
♣ Předsedkyně: M gr. Gabriela Grillová
♣ Místopředsedkyně: Ladislava Králíková
♣ Hospodář: M arcela Demeová
♣ Členové výboru: František Kuděj
Hana Pixová

Naši lidé
♣ Ředitel: František Kuděj

Přímá péče o klienty
♣ S peciální pedagog: M gr. Zuzana Staffová
♣ S ociální poradce: Alena Straková, DiS.

3

♣ Pracovníci v sociálních službách
* Eliška Brabcová
* Ivana Dlouhá
* Yvona Třeštíková
♣ Keramický kroužek: Hana Dohnalová
♣ Administrativní pracovník: M arcela Demeová
♣ Účetní: Jana Kudějová
K týmu neodmyslitelně patří i naši dobrovolní pracovníci.

Vzpomínky na uplynulý rok
Taneční zábava
T ato akce proběhla 17. ledna 2008 v Domově pro seniory SVĚT LO v Písku. Taneční zábava
byla určena pro lidi se zdravotním postižením. V průběhu celého odpoledne hráli
k tanci a poslechu Kabrňáci (ÚSP T loskov) a Osečanka (ÚSP Osek). Všichni
jsme tancovali ze všech sil a na konci celého odpoledne na nás čekala bohatá
tombola.

L yžařský kurz
I v tomto roce jsme vyrazili s Klubem Krteček na hory. Na
horách jsme prožili překrásných 5 dní. Každý den jsme chodili
lyžovat a lyžovali jsme opravdu všichni. I vozíčkáři lyžovali na
monosce s odbornou asistencí našich lyžařských instruktorů.
Téměř ze všech se stali opravdu dobří lyžaři a těm, kterým se příliš
nedařilo, udělali v lyžování ohromný pokrok, samozřejmě
k lepšímu.

Respitní pobyty
V roce 2008 uspořádal Klub Krteček několik respitních pobytů, které se konaly přímo v našem
klubu. Je dná se o víkendové pobyty bez rodičů, během
kterých se o nás starají naše tety z Klubu Krteček.
V souvislosti s těmito pobyty jsme společně podnikli i
spoustu výletů.
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Motivační kurz
V období 25. 3. - 1. 4. 2008 pořádal Klub Krteček motivační kurz na Šumavě.

Koncert „Chceme žít s vámi“
24. dubna 2008 jsme se vydali na koncert „Chceme žít s vámi“
do Prahy, který se konal v pražské Sazka Aréně. Celým programem
nás provázeli naši oblíbení moderátoři Adéla a Dalibor Gondíkovi.
Vidět jsme mohli i spoustu známých a oblíbených zpěvaček a
zpěváků.

N a divoké řece
V druhé polovině května se Krtečci rozhodli, že zkusí svoje štěstí na vodě.
Sice bylo ze začátku trochu zima, ale pak se vykutálelo sluníčko a děti měli
na raftech o zábavu postaráno. Užili si hodně legrace, pro spoustu z nich to
byla první zkušenost s pádlem a s vodou.

Sportovní hry 27. -29. 5. 2008
Hned dva dny po návratu z vody, odjeli někteří krtečci na
sportovní hry, které pořádal DÚSP v Tloskově. Ačkoliv jsme u
některých disciplín původně ani nevěděli, o co se přesně jedná,
podařilo se nám přivézt kupu medailí a Krteček si získal srdce všech
místních soutěžících.

Letní tábor - Kodrea
My, malí Krtečci jsme strávili sedm dní v červenci na Šumavě v Nových Hutích.
Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si užili spoustu dobrodružství a legrace. Za pomoci
skřítků jsme zachraňovali krásnou lesní vílu a pomáhali
jí plnit mnoho úkolů. Kromě toho jsme chodili na
dlouhé vycházky a udělali si také výlet do Vimperka.
Tábor se nám moc líbil a už se teď těšíme na příští rok.
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L etní tábor – Radost
My, velcí Krtečci jsme jeden srpnový týden pobývali ve vesničce Dol u Blatné v
rekreačním středisku Radost. Během těchto dnů jsme procestovali
mnoho zemí a dozvěděli se o nich spostu nových věcí. Počasí se
nám moc vydařilo a tak jsme s radostí využívali bazénu a cachtali
se každý den. Také jsme byli na výletě ve westernovém městečku,
kde jsme si vyzkoušeli mnoho věcí, např. házení dýkou a střílení z
kuše. Cestovatelský tábor se nám velmi vydařil a některým dětem
se ani nechtělo domů....

Psychorehabilitační pobyt
Poslední týden prázdnin jsme si užívali se svými maminkami v Albrechticích v RS na
Nové Louce. Stali jsme se pomocníky pejska a kočičky a pomáhali
jim s náročnými úkoly. Zatímco my jsme si hráli a dováděli,
naše maminky si poslechly mnoho zajímavých přednášek.
Jedno odpoledne nás dokonce povozili koníčci z Ranče Yxion,
kteří nás přišli navštívit.

Evropský den bez aut
I my,zaměstnanci Klubu Krteček v Písku jsme se zúčastnili Evropského dne bez
aut.Tato akce proběhala 16.9.2008 na městském ostrově v
Písku, kde jsme připravili program pro „školkové“ děti a
pro děti z prvního stupně základních škol. Této akce jsme se
zúčastnili také 18.9.2008 na Velkém náměstí v Písku.
Program byl připraven pro žáky druhého stupně základních
škol a pro veřejnost. Připraveny byly různé soutěže, ale
největší úspěch u dětí mělo malování na obličej. V rámci
této akce bylo možné zakoupit výrobky z keramiky, které
vyráběly naše děti. M oc jsme si to užili.

Perly pro štěstí
Finalistky soutěží Miss Aneta Faitová a Denisa Přibylová ve spolupráci s Městem Písek a
Centrem kulutry o.p.s. uspořádaly dne 22. listopadu 2008 CHARIT ATIVNÍ MÓDNÍ SHOW jejíž
výtěžek byl věnován našemu Klubu Krteček. Moc děkujeme!

Mikulášská nadílka
3. prosince 2008 v Divadle pod Čarou vypukla mikulášská besídka,
na kterou jsme se všichni moc těšili. Přišlo spoustu dětí, které doufaly, že
byly hodné a čerti si je do pekla neodnesou. A opravdu, čerti sice hledali a
strašili, ale nikoho neodnesli. Když čerti odešli a nadílka byla rozdaná,
vypukla velká diskotéka. Všichni jsme se pekelně vyřádili a spokojeně
odešli domů.
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Vánoce v Krtečku
T ento rok jsme v Klubu Krteček prožili krásného Ježíška. T ento zážitek nám dopřály slečny
Denisa Přibylová a Aneta Faitová, které nám nadělily pod stromeček mnoho dárků. Některých dárků si
můžeme užívat při hrách v Krtečku a mnoho dárků jsme si odnesli domů.

Praxe studentů
Působili jsme také jako Klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Svoji praxi u nás plnili i studenti dalších škol, především studenti Střední
zdravotnické školy v Písku.

Finanční ukazatele roku 2008
Rozvaha
Aktiva
Samost. movité věci
Materiál na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Celkem

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci

Kč
283.799,495,68.705,1.087.245,46.800,1.487.044,-

Kč
41.921,116.001,-

Zúčtování soc. a zdrav. pojištění

69.000,-

Ostatní přímé daně

11.080,-

Nároky na dotace a ost. zúčt. ze stát.
rozpoč.
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění

415.569,46.800,248.683,-
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Hospodářský výsledek ve schval.
řízení
Celkem

774.772,1.723.826,-

Výsledovka
Příjmy podle zdrojů

Kč

Provozní dotace MPSV

1.964.431,-

Evropské fondy ESF

1.128.077,-

Úřad práce Písek

25.978,-

Dotace MŠMT

27.680,-

Dotace MZ

29.400,-

Město Písek

150.000,-

Sponzoři

118.684,-

Členské příspěvky

517.440,-

Ostatní příjmy

1.141,-

Celkem

3.962.831,-

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

214.145,-

Spotřeba energie

50.919,-

Opravy a udržování

11.343,-

Cestovné

36.834,-

Ostatní služby

1.384.049,-

Mzdové náklady

1.827.091,-

Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
Celkem

590.389,84.843,4.199.613,-
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Za pomoc děkujeme:
M inisterstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropský sociální fond, Úřad práce v Písku,
M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, M inisterstvo zdravotnictví, M ěsto Písek,
Schneider Electric a.s., Nadační fond Ludmila, Autic a.s., M ěstský pivovar Platan s.r.o.
Protivín, Roudnický Karel, M arek František.
Dále bychom také chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám v roce
2008 umožnila uskutečnit dvě prodejní výstavy výrobků našich dětí.
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