Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Klub Krteček v Písku

Úvod
Výroční zpráva Klubu Krteček Vám poskytne:
 údaje o činnostech
 údaje o jednotlivých aktivitách
 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, 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 svoz 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.

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
 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

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

Naši lidé
 Ředitel: František Kuděj

Přímá péče o klienty

Členský výbor

 Speciální pedagog: Mgr. Zuzana Staffová

 Předsedkyně: Mgr. Gabriela Grillová

 Sociální poradce: Alena Straková, DiS.

 Místopředsedkyně: Ladislava Králíková

 Pracovníci v sociálních službách

 Hospodář: Marcela Demeová

* Eliška Brabcová

 Členové výboru: František Kuděj

* Ivana Dlouhá
* Yvona Třeštíková

K týmu neodmyslitelně patří i naši dobrovolní pracovníci.

 Keramický kroužek: Hana Dohnalová
 Administrativní pracovník: Marcela Demeová
 Účetní: Jana Kudějová

Ohlédnutí za rokem 2009
Hory 2009
Začátkem února 2009 jsme uspořádali lyžařský kurz pro naše Krtečky, který probíhal na Nových Hutích. Sněhu jsme měli dostatek a
tak jsme si mohli užívat lyžování, sněhových radovánek a ani procházky nechyběly. My, menší lyžaři jsme lyžovali na Nových Hutích a
monoskáři si jezdili užívat sněhu na Zadov. I přesto, že nás občas přepadla únava, jsme se ukázali jako zdatní lyžaři. Nevadila nám ani
vichřice, která nás přepadla, protože jsme měli připravený program v naší klubovně. Čekaly nás různé soutěže a ani diskotéka nechyběla.
Nemělo to chybu a už teď se těšíme na další pobyt na horách.

Maškarní bál
Nastal čas masopustů a karnevalů a tak jsme my, Krtečkové, uspořádali 25. 2. 2009 maškarní bál. Přišlo mnoho krásných masek.
Princezny, kovbojové, čarodějky, víly, šašci a spousta dalších pohádkových postaviček. Čekalo nás odpoledne plné her, soutěží a tanečků a
nechybělo ani vyhlášení nejhezčí masky. Všichni jsme si maškarní moc užili, dosyta se vytancovali, odnesli si dárečky z bohaté tomboly a
už teď se těšíme na příští rok.

Pálení čarodějnic – duben 2009
Všichni jsme se na čarodějnické odpoledne už dlouho těšili a přesto, že nám počasí nepřálo, přinesli jsme si dostatečnou zásobu vuřtů.
Tajně jsme doufali, že se počasí umoudří a my si je budeme moci upéct nad ohněm. Mezitím, co jsme čekali, než přestane pršet, vyrobili
jsme si každý své vlastní papírové čarodějnice. A opravdu se nám povedly. Najednou jsme ale zjistili, že se nám naše tajné přání splnilo přestalo pršet. Na nic jsme nečekali. Naše hodné tety nám připravily ohniště, rozdělaly oheň a my jsme se mohli s chutí vrhnout do opékání
vuřtů. A opravdu jsme si pochutnali. Když jsme si naplnili svá nedočkavá bříška, rozhodli jsme se, že upálíme čarodějnice, které jsme
vyrobili. Právě když v ohni přistála poslední čarodějnice, začalo opět pršet, ale nám už to nevadilo, protože to, na co jsme se tak dlouho
těšili, se nám nakonec opravdu vydařilo.

Den dětí – 1. červen 2009
Den dětí v Krtečku se nesl ve znamení výletu, her a soutěží. Dopoledne jsme s menšími dětmi vyrazili do ZOO Hluboká nad Vltavou,
kde nás čekalo, nejen spousta zvířátek, ale i pohádka, která byla pro děti připravena. V ZOO se nám moc líbilo a domů jsme se vraceli
spokojeni a plni zážitků. Odpoledne jsme pro starší děti připravili program na zahradě v Klubu Krteček. Děti si mohly zaskákat v pytli,
zahrát kriket, hledat zvířátka v bazénu, házet míčky na cíl, probíhat slalom s míčkem atd. Když jsme si všichni zasoutěžili a rozdaly se ceny
(nechyběla samozřejmě ani medaile), sesedli jsme se k ohýnku a s velkou chutí si opekli vuřty. Počasí nám přálo a tak jsme oslavili Den dětí
přesně podle našich představ.

Pomáháme fotbalem – 5. červen 2009
Tety i s některými dětmi navštívili sportovní akci, která se konala v Hluboké nad Vltavou. Jednalo se o fotbalový zápas, kterého se
zúčastnila řada známých osobností (např. J. Mádl, V. Horvát, Z. Drda a celá řada známých sportovců). Děti se mohly vyřádit na
"skákadlech" a potkaly i veselého klauna, od kterého dostaly drobné dárečky. Především jsme ale fandili všem fotbalistům, kterým bylo na
hřišti pěkně horko. Po skončení fotbalového zápasu proběhla autogramiáda, které jsme se také zúčastnili. Na památku nám také zůstali
fotografie s V. Horvátem a J. Mádlem

Den maminek
Samozřejmě jsme nezapomněli na svátek našich maminek a tak jsme se s našimi nejmenšími Krtečky vypravili do květinářství. Dalo
nám velkou práci z tolika krásných kytiček vybrat tu nejkrásnější pro maminku. Nakonec jsme přece jen byli úspěšní a tak jsme se vrátili
zpět do Krtečka, kde jsme ještě ke kytičkám vyrobili vlastními silami moc hezká přáníčka. Vše jsme předali maminkám a přidali k tomu i
sladkou pusinku.

Letní tábor
Letní tábor klubu Krteček proběhl v RS Radost - Dol u Blatné v termínu od 18. do 25. července 2009. Jedná se o rekreační středisko,
které jsme již opakovaně navštívili a prožili zde týden plný zážitků. Letošní letní tábor nesl název "Krteček jde do pravěku". Celý týden jsme
trávili jako pravěcí lidé se vším, co k pravěkému životu patří. Přestože nám počasí první dva dny nepřálo, vůbec nám to nevadilo. První
večer nás čekal přijímací rituál, kterým jsme prošli do pravěku. A od druhého dne jsme mohli žít jako opravdoví pravěcí lidé. V průběhu
týdne nás čekala spousta zajímavých úkolů,her a různá výtvarná činnost,samozřejmě vše bylo spojené s pravěkým životem.
Prvním velkým úkolem byl lov mamuta. Mamut po sobě zanechal stopy, po kterých jsme šli a plnili různé zajímavé úkoly. Na konci trasy
jsme museli mamuta najít a ulovit. V průběhu tábora jsme vyráběli šperky a různé pravěké nádoby, nástroje a absolvovali jsme spoustu
společenských her a soutěží, které se týkaly např. našich smyslů, poznávání přírody a naší bystrosti. Nejtěžším úkolem pro nás asi byla
výroba pravěkých obleků, ale i to jsme zvládli a všem nám to moc slušelo. Největším zážitkem pro nás byl únos jednoho z našich pravěkých
kamarádů. Unesli ho zlí pravěcí lidé a my jsme je museli vystopovat a našeho člena pravěkého týmu osvobodit.
V půlce týdne se počasí nakonec umoudřilo a opravdu nám přálo, takže jsme měli možnost se i vykoupat v bazénu. Každý večer jsme za
odměnu dostávali "zuby z mamuta", které jsme si věšeli na krk, a to byly naše trofeje. Poslední večer nás čekal táborák na rozloučení, při
kterém jsme si opékali vuřty. Celý týden byl pro nás úžasným zážitkem, na který budeme dlouho vzpomínat.

Psychorehabilitační pobyt
Psychorehabilitační pobyt našeho klubu proběhl v rekreačním středisku Nová Louka u Albrechtic nad Vltavou v termínu od 23. do
29. srpna 2009. Počasí nám celý týden přálo,protože sluníčko se ukazovalo v celé své kráse a stále dokazovalo,jak umí pořádně pálit.
Celý týden se nesl v názvu "Poznáváme profese...". Pro děti byl připraven na každý den jiný program. který souvisel s danou profesí. V
průběhu týdne jsme prošli pěti profesemi. V pondělí nás navštívil malíř pokojů, v úterý na nás čekal policista, ve středu nás překvapila svoji
návštěvou zdravotní sestřička, ve čtvrtek nás navštívil hasič a v pátek nám uvařil kuchař.
Každý den nás čekala u každé profese spousta zajímavých věcí a činností spojených s daným povoláním. Vyráběli jsme různé drobnosti,
zpívali jsme písničky a také jsme si vyzkoušeli, co dané povolání obnáší. V úterý nás navštívila Policie ČR z Písku i se svými psovody. A ve
středu nás přijeli zchladit písečtí hasiči-ti měli opravdový úspěch. Zajímavá přednáška a ukázka hasičského vozu se zvrhla ve vodní boj.
Nikdo neodešel suchý. Pro rodiče byla každý den dopoledne připravena přednáška a každý večer je čekal zajímavý program, u kterého zažili
spousta legrace.
Psychorehabilitační pobyt Klubu Krteček byl pro děti i pro rodiče příjemným zakončením prázdnin.

Evropský den bez aut
V letošním roce jsme se zúčastnili Evropského dne bez aut, který proběhl ve čtvrtek 17. září 2009 na Velkém náměstí v Písku.
Zpočátku nám počasí nepřálo, ale pak se umoudřilo a nám tím umožnilo prožít krásný den plný her, soutěží a jiných zážitků. Pro děti jsme
měli připravený bohatý program. Největší úspěch měla práce s těstovinami, z kterých si děti mohly nalepit různé obrázky. Na děti, které se
zúčastnily a byly moc šikovné, čekala sladká odměna.

Víkendový pobyt – listopad
listopad 2009
Tak už jsme se dočkali, konečně víkend strávený s „Krtečkem“. Tety z Krtečka s námi vyrazili, i přes nevlídné počasí, na víkendový
pobyt v Rekreačním středisku Benešovský mlýn u Heřmaně. V pátek nám rodiče sbalili batůžky a odpoledne jsme mohli vyrazit. Byl to
víkend plný zážitků, legrace a dobrého jídla. Vyrobili jsme si spoustu věcí, navštívili místní obchod, to abychom se odměnili za to, že jsme
byli šikovní, a v závěru víkendu jsme své největší zážitky namalovali na velký papír. Víkend utekl jak voda a my už jsme se zase vraceli
domů. Tety nám sbalily batůžky, rozloučili jsme se s rekreačním zařízením a už jsme uháněli do svých domovů.

Víkendový pobyt – prosinec
prosinec 2009
Neuplynul ani měsíc a Klub Krteček pořádal další víkendový pobyt. Tentokrát jsme vyrazili, na námi vyzkoušené místo, a to na
Statek U Šťástků. Přestože byl začátek prosince a počasí bylo chladné, nám to vůbec nevadilo. Tety si pro nás připravily zajímavý program
ve formě pečení a zdobení perníčků, látkové koláže, papírových hrátek, společenských her a také jsme se naučili vyšívat, vyrobili jsme si
každý i svou vlastní záložku do naší oblíbené knihy. Opravdu jsme se nenudili, zažili jsme spoustu legrace a naučili se nové věci. Než jsme
se otočili, byla neděle a už jsme opět museli jet domů.

Mikulášská nadílka
I tento rok pořádal Klub Krteček „MIKULÁŠSKOU“, tentokrát se uskutečnila v jídelně U TOUŠKŮ. Navštívil nás Mikuláš, dva
andělé a dva čerti, tedy spíše čertice. Tentokrát jsme se vůbec nebáli, ale to asi proto, že jsme byli celý rok hodní. Každý řekl básničku nebo
zazpíval písničku a dva milí andělíčci nás obdarovali sladkým balíčkem. Když Mikuláš, andělé a čerti odešli, tak jsme začali tancovat. A
opravdu jsme si pořádně zařádili. Bylo to moc hezké odpoledne plné zážitků.

Vánoce v Krtečku
Náš Klub Krteček navštívil Ježíšek. A byl opravdu bohatý. Přinesl nám vánoční stromeček a spoustu krásných dárků, z kterých jsme
měli velkou radost. Některé drobné dárečky jsme si odnesli i 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 ukazatel roku 2009
Rozvaha
Aktiva
Samostatné movité věci
Materiál na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy

Celkem

Kč
283.799,1.855,10.751,1.313.812,55.800,-

1.666.017,1.666.017,-

Pasiva

Kč

Dodavatelé

206.261,-

Zaměstnanci

164.217,-

Zúčtování soc. a zdrav. pojištění

90.880,-

Ostatní přímé daně

21.505,-

Dohadné účty pasivní

55.800,-

Vlastní jmění

248.684,-

Hospodářský výsledek ve schval. řízení

537.989,-

Celkem

1.325.336,1.325.336,-

Výsledovka

Příjmy podle zdrojů

Kč

Provozní dotace MPSV

2.540.000,-

Evropské fondy ESF

273.222,-

Dotace MŠMT

40.080,-

Dotace MZ

17.304,-

Město Písek

200.000,-

Sponzoři
Členské příspěvky
Ostatní příjmy

Celkem

92.582,265.485,358,-

3.429.031,3.429.031,-

Náklady
Spotřeba materiálu

Kč
287.754,-

Spotřeba energie

62.043,-

Opravy a udržování

15.035,-

Cestovné

20.975,-

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady

Celkem

514.238,1.627.017,497.135,64.153,-

3.088.350,3.088.350,-

Za pomoc děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce v Písku, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zdravotnictví, Město Písek, Schneider Electric a.s., Nadační fond Ludmila, Autic a.s., Karel Roudnický, František Marek, Dana
Foitová, Ing. Pavel Mádl, Nadace Charty 77, Lukáš Krejčí.
Dále bychom také chtěli poděkovat Samooblužné prádelně Evina, která nám v roce 2009 umožnila uskutečnit prodejní
výstavy výrobků našich klientů.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Klub Krteček v Písku
Družstevní 61, 397 01 Písek
IČ: 70958581
Tel.: 380 424 264
E-mail: krtecek@krtecek-pi.cz
Číslo účtu: 159964696/0600

