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ÚÚvvoodd  
 
 Výroční zpráva Klubu Krteček vám poskytne: 
☺☺☺☺ údaje o činnostech 
☺☺☺☺ údaje o jednotlivých aktivitách 
☺☺☺☺ informace o hospodaření naší organizace. 
 

Jsme občanské sdružení ve městě Písek (Jihočeský kraj) a říkáme si Klub Krte ček. 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, když si 
nevíme rady. 

Vznikli jsme jako dobrovolné seskupení rodin s dětmi  se zdravotním postižením, ale 
časem se ukázala nutnost naši práci profesionalizovat. Proto vznikl Klub  Krte ček v Písku. 
Jsme sdružením, které se cíleně věnuje sociálnímu poradenství, integraci a předcházení 
sociálnímu vyloučení dětí i celých rodin .  

Další významnou aktivitou jsou sociálně aktivizační služby. Zajišťujeme také svoz dětí do 
našeho zařízení sponzorským minibusem. 

 

PPoosslláánníí  
 

Občanské sdružení Klub Krteček v Písku poskytuje sociálně aktivizační služby a 
služby sociálního poradenství rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se 
zdravotním postižením. Podporuje je, provází a pomáhá jim při začleňování do běžného 
způsobu života. Sociální poradenství a sociálně aktivizační služby jsou poskytovány 
bezúplatně. 

 

CCííllee  
 
Rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením, které se 

na nás obrátí, zajistíme kvalitní služby (registrované na KÚ Jihočeského kraje) v následujících 
oblastech: 

• Sociálně aktivizační služby  
• Odborné sociální poradenství  

Cílem našich služeb je zachování rodiny jako přirozeného systému společenství. 
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CCíílloovváá  sskkuuppiinnaa  uužžiivvaatteellůů  ssoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníícchh  sslluužžeebb    
 

Sociálně aktivizační služby Klubu Krteček v Písku jsou poskytovány rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením. Jedná se o tyto typy postižení: 

• tělesné postižení  
• mentální postižení  
• kombinované postižení  

 

Věková struktura cílové skupiny je od 3 do 40 let. 

  
CCíílloovváá  sskkuuppiinnaa  uužžiivvaatteellůů  ssoocciiáállnnííhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí  
 

Služby sociálního poradenství Klubu Krteček v Písku jsou poskytovány rodinám s 
dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku. 

 

NNaaššee  sslluužžbbyy  

Klub Krteček v Písku nabízí mnoho služeb, které jsou prospěšné pro osoby se 
zdravotním postižením a jejich rodiny. Nabízíme dopolední a odpolední sociálně 
aktivizační služby a odborné sociální poradenství. Veškeré služby jsou poskytovány 
ambulantně. 

• Sociálně aktivizační služby  
o zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity 

(keramický kroužek, výtvarná dílna, malování...)  
o individuální a skupinové terapie 

(arteterapie , muzikoterapie, ergoterapie)  
o dopolední sociálně aktivizační služby  
o odpolední sociálně aktivizační služby  

• Odborné sociální poradenství  
• Jednodenní akce  
• Víkendové pobyty  
• Letní tábor  
• Zimní pobyt na horách  
• Psychorehabilitační pobyt  
• Svoz dětí  

 
          Dále Klub Krteček v Písku poskytuje své služby v rámci jednodenních či vícedenních 
aktivit a akcí mezi které patří např.: maškarní karneval, pálení čarodějnic, den dětí, víkendové 
pobyty, mikulášská nadílka, jednodenní výlety, účast na výstavách či různých jednodenních 
akcích. 
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••••••••  SSoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  sslluužžbbyy  
 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením a osobám se zdravotním postižením, jedná se o službu ambulantní. Služba 
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 
  

ZZáájjmmoovvéé,,  vvzzdděělláávvaaccíí  aa  vvoollnnooččaassoovvéé  aakkttiivviittyy  

Sociálně aktivizační služby zahrnují především aktivity zájmové, vzdělávací a 
volnočasové. Klub Krteček v Písku nabízí rodinám s dětmi se zdravotním postižením a 
osobám se zdravotním postižením mnoho aktivit, které rozvíjí jejich motoriku a soustředění, 
ale především je to baví. Vidět úsměv na dětské tváři je nejlepší odměnou pro každého :). 

IInnddiivviidduuáállnníí  aa  sskkuuppiinnoovvéé  tteerraappiiee  

V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením a pro osoby se 
zdravotním postižením poskytujeme ambulantně 
individuální nebo skupinové terapie. Nabízíme arteterapii, 
muzikoterapii a ergoterapii. 
 
DDooppoolleeddnníí  ssoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  sslluužžbbyy  

Tato služba je poskytována každý všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi 
se zdravotním postižením a dětem se zdravotním postižením předškolního věku. V podstatě se 
jedná o formu školky pro zdravotně postižené děti. Rodičům zdravotně postižených dětí dává 
možnost vyřídit si vše potřebné s vědomím, že o jejich děti je dobře postaráno. 
 
OOddppoolleeddnníí  ssoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  sslluužžbbyy  

Tato služba je poskytována třikrát týdně v odpoledních hodinách rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením ve věku od 7 let. Zahrnuje 
vybrané zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity či individuální a skupinové terapie. 

 

••••••••  OOddbboorrnnéé  ssoocciiáállnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  
 

Klub Krteček nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Zaměřuje se na poskytování informací o rehabilitačních a 
kompenzačních pomůckách, o sociálně právních 
otázkách, o možnostech výchovy a vzdělávání, o 
nových terapeutických metodách apod. Služba je 
poskytována bezúplatně rodinám s dětmi se 
zdravotním postižením a osobám se zdravotním 
postižením bez omezení věku. 
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OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  
 
 ♣♣♣♣ Ředitel organizace: František Kuděj 
 
 

ČČlleennsskkýý  vvýýbboorr   

 ♣♣♣♣ Předsedkyně výboru Klubu Krte ček:  Mgr. Gabriela Grillová 

 ♣♣♣♣ Místopředsedkyně Klubu Krte ček:  Ladislava Králíková 

 ♣♣♣♣ Hospodářka:  Marcela Demeová 

 ♣♣♣♣ Členové výboru: Hana Pixová 
             František Kuděj 
 
 

NNáášš  ttýýmm  
 
♣♣♣♣ Ředitel organizace:  František Kuděj 

♣♣♣♣ Hospodářka:  Marcela Demeová 

♣♣♣♣ Účetní:  Jana Kudějová 

♣♣♣♣ Sociální pracovník:  Alena Svobodová, DiS. 

♣♣♣♣ Pedagog volného času:  Yvona Třeštíková 

♣♣♣♣ Pracovník v soc. službách-základní výchovná nepedagogická činnost:  Hana Dohnalová 

♣♣♣♣ Speciální pedagog: Mgr. Zuzana Staffová (na mateřské dovolené) 
 
 

K týmu také neodmyslitelně patří i naši dobrovolní pracovníci, kteří s Klubem Krteček 
spolupracují a jejichž ochoty pomáhat si velmi vážíme. 
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CCoo  jjssmmee  pprroožžiillii  vv  uuppllyynnuulléémm  rrooccee  
 
 
MMaašškkaarrnníí  kkaarrnneevvaall  

Masky se v tomto roce nevyhnuly ani Klubu Krteček v Písku, který pořádal maškarní 
karneval ve středu 24. února v prostorách společenského sálu Domova pro seniory Světlo 

v Písku. Pro děti byl připraven bohatý program, o který se po celou dobu 
starali tři veselí klauni. Každý si mohl zatancovat, zasoutěžit a 

vyhrát nějaký ten dárek v tombole. Klauni nezapomněli ani na 
rodiče, kteří se vrátili do dětských let. Vyhlášeny byly také 

nejhezčí masky karnevalu, ale rozhodování nebylo vůbec 
jednoduché. Na maškarní karneval dorazilo spoustu 

krásných a zajímavých masek, takže bylo opravdu 
z čeho vybírat. Každý si užil spoustu legrace a 
zábavy. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři a 
s náručí plnou různých sladkostí a zajímavých dárků. 

 
 
 

PPáálleenníí  ččaarr oodděějj nniicc  
 

Měsíc duben se pozvolna chýlil ke konci, a tak ani v Klubu 
Krteček v Písku nechybělo pálení čarodějnic a opékání vuřtů. Ve 
středu 28. dubna 2010 prožili „Krtečci“ odpoledne plné zajímavých a 
zábavných her. Nechybělo ani létání na košťatech pod vedením 
odborné „čarodějnice“ Haničky, která nás provázela celým 
odpolednem. Završením pro nás bylo opékání vuřtů a upalování 
malých, dětmi vyrobených, čarodějnic, kterých se nakonec nikdo 
nechtěl vzdát. Ale i s tím tety z Klubu Krteček počítaly, a tak 
vyrobily velkou čarodějnici, kterou všichni společně vhodili do ohně. 
 
 
 
 

SSppoorr ttoovvnníí  hhrr yy  
 

V termínu od 25. května do 27. května 2010 se Klub Krteček v Písku aktivně a velmi 
úspěšně zúčastnil sportovních her, které pořádal DÚSP Tloskov. Sportovní hry se konaly 
v kempu Tobogán Nová Živohošť, kde bylo velmi krásné prostředí. Přestože počasí nebylo 
moc vlídné, tak právě nám přálo. Na tento sportovní „mač“ se nás vydalo 6 sportovců a 2 tety 
z Klubu Krteček. Jako sportovci Klubu Krteček jsme se ukázali jako velmi zdatní sportovci, 
kteří se ničeho nebojí a dokáží si poradit s každou sportovní disciplínou. Přestože soupeřů 
bylo opravdu požehnaně (cca 350), ničeho jsme se nebáli a šli jsme do sportovních disciplín 
s velkým odhodláním zvítězit. A naše úsilí se nám skutečně vyplatilo. Odvezli jsme si hned 
několik medailí a to nejen bronzových a stříbrných, ale převážně zlatých. Soutěžili jsme 
nejenom jako jednotlivci ale i jako tým Klubu Krteček. Vyzkoušeli jsme si hod granátem či  
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koulí, terénní běh, skok do dálky, bowling, běh na 60 m 
a spoustu dalších disciplín. Jako tým jsme soutěžili 
v bocce, jejíž průběh byl opravdu napínavý. Veškeré 
naše výkony zdobily oranžové dresy Klubu Krteček, 
které nám vyrobily naše tety. Uf, byla to opravdu dřina, 
ale stálo to za to. Odjížděli jsme domů unaveni, ale 
zároveň šťastni, že náš krk zdobí taková spousta 
medailí, které se nám podařilo vyhrát.  
 
 

VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt  
 

Poslední víkend v květnu uspořádal Klub Krteček v Písku víkendový pobyt pro své 
„krtečky“. Pobyt se konal v RS Nová Louka u Albrechtic nad 

Vltavou. Všichni si víkend náležitě užívali. Zpívali, tancovali, 
vyráběli, malovali, cvičili a nechyběli ani procházky. Největší 
úspěch však mělo pečení jablkového závinu, který si děti 
sami zadělaly a připravily. Do přípravy této dobrůtky se 
všichni pustili s vervou a velkým nadšením. A musíme říci, 
že byly velmi šikovní. Byl to víkend plný zážitků, který si 

všichni užívali plnými doušky. 
 

 
 
 

DDeenn  dděětt íí  
 
 I přes nepřízeň počasí se již tradičně vypravil Klub 
Krteček s malými „krtečky“ do ZOO Hluboká nad Vltavou. 
 
 
 
 

LL eettnníí  ttáábboorr   
 

V červenci uspořádal Klub Krteček v Písku letní tábor pro osoby zdravotně 
znevýhodněné. Celý pobyt probíhal pod vedením odborných a dobrovolných pracovníků 
Klubu Krteček. Celý týden se nesl v pohádkovém duchu, a tak se klienti Klubu Krteček na 
celý týden proměnili v pohádkové postavy, které zažívaly spoustu dobrodružství. Každý den 
byl věnován jedné pohádce, kterou každé ráno přišla vyprávět jedna z pohádkových postav. 
Ne vždy to ale bylo tak jednoduché. Klienti museli mnohokrát sami přijít na to, jaká pohádka 
je bude celý den provázet. První den je navštívila Červená Karkulka, která je naučila poznávat 
zvířata v lese a ukázala jim, jak si vyrobit svůj vlastní košíček z papíru. Druhý den přitančili 
do tábora tři prasátka, kterým vlk zbořil jejich domečky a tak se všichni vrhli do stavění 
nových domečků, aby se měli kam schovat před zlým vlkem. Další den čekali na klienty 
Klubu Krteček modří Šmoulové, kteří jim v táboře nechali své čepičky, aby se mohli 
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proměnit v jejich modré kamarády. 
Všichni také poznali největšího 
nepřítele Šmoulů, Gargamela s 
Azraelem, kteří unesli Šmoulinku, a 
tak se všichni rozhodli, že se ji vydají 
hledat. Cesta byla plná překážek, ale to 
vůbec nevadilo, protože Šmoulinku se 
nakonec vysvobodit podařilo. Ve 
středu je svým zpěvem a tancem 
přivítala Sněhurka i s trpaslíky. Ani 
následující den se nikdo nenudil. Celý 

den všechny provázela pohádka O 
kohoutkovi a slepičce. A aby se ze všech 

účastníků stali opravdové slepičky, musel si každý vyrobit 
svůj červený hřebínek, který zdobil jejich hlavy celý den. A už tu byl 

poslední den před odjezdem. Tento den je navštívila upopelená, ale krásná Popelka a pozvala 
všechny na večerní ples spojený s opékáním špekáčků. A tak se každý musel vrhnout na 
výrobu plesových šatů. A protože počasí bylo opravdu letní, tak nechybělo ani koupání, které 
bylo velkým osvěžením pro všechny. Pro všechny to byl týden plný zážitků, který byl 
zakončen předáním diplomů a sladkých odměn. 
 
 

PPssyycchhoorr eehhaabbii ll ii ttaaččnníí  ppoobbyytt   pprr oo  rr ooddiinnyy  ss  dděěttmmii   ssee  zzddrr aavvoottnníímm  ppoosstt iižžeenníímm  
 

Klub Krteček v Písku upořádal, jako každý rok, poslední týden v srpnu 
psychorehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením v RS Nová Louka. 
Tentokrát se všichni účastníci pobytu proměnili ve včelky a spolu se včelkou Májou zažívali 
společná dobrodružství. Kuklení, létání, sbírání nektaru a další včelí dovádění provázelo 
rodiče a děti každý den. Pro rodiče byla každý den připravena zajímavá přednáška a za dětmi 
se přijeli podívat i některá zvířátka ze ZOO Hluboká, která si mohl každý pohladit. Týden 
plný včelích radovánek utekl jako voda a tak tu byl poslední večer, během kterého si všichni 
upekli špekáčky a obdrželi medaile a diplomy PILNÉ VČELKY. Všem se pobyt moc líbil a 
doufáme, že se zde opět všichni za rok sejdeme. 
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VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt   --  řřííjj eenn  
 

Předposlední říjnový víkend uspořádal Klub Krteček v Písku 
víkendový pobyt pro své klienty. Kromě zábavných radovánek byl celý 
víkend věnován výrobě podzimních věnečků, které si vyrobil každý 
sám. Nejprve si musel každý uplést věneček z papíru a pak si ho podle 
své fantazie ozdobit. A protože se jednalo o podzimní výzdobu, tak se 
všichni vydali na procházku, v rámci které si každý nasbíral, co mu 
padlo do oka. A že byla příroda opravdu štědrá. Všichni si přinesli plné 
hrsti šípku, trnek a barevných listů. Bylo opravdu z čeho vybírat. Přestože 
to byla dlouhá a namáhavá práce, tak byli všichni spokojeni, protože 
věnečky byli opravdu nádherné.  
 
 

VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt   ––  ll iissttooppaadd  
 

     Byl tu listopad a Klub Krteček v Písku opět prožil 
víkend plný dobrodružství. Tentokrát přálo sluníčko 
malým „krtečkům“, kteří se vydali i s „tetami“ 
z Klubu Krteček do RS Nový Dvůr. Byl to víkend 
plný zážitků a spousty dobrodružství. Sluníčko nás 
doprovázelo na každém kroku a tak jsme si ho řádně 
užívali. Kromě procházek jsme si také zazpívali, 
zahráli, něco jsme si vyrobili a naším největším 
společným dílem byl velký podzimní strom, který 
jsme si s sebou přivezli do Klubu Krteček. Než jsme 
se otočili, víkend byl pryč a my už jsme opět jeli domů.  

 
 
 

MM iikkuullááššsskkáá  nnaaddííllkkaa  
 
Jako každý rok, i letos pořádal Klub Krteček mikulášskou nadílku. Všichni tancovali, zpívali 
a těšili se na Mikuláše, který přišel za hlasitého burácení čertů. Přestože s sebou měli čerti 
Knihu hříšných duší, která na mnohé prozradila spoustu hříchů, tak si nakonec čerti nikoho do 
pekla neodnesli. 
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VVáánnooččnníí  bbeessííddkkaa  
 
 Básničky, písničky, divadélko …., tak vypadalo 
vystoupení dětí z Klubu Krteček, které si připravily vánoční 
program pro své rodiče. Samozřejmě nechyběl ani vánoční 
stromeček, pod kterým na děti čekalo spoustu dárků ve formě 
různých hraček a her. 
 
 
 
 
 
To vše a ještě mnohem více zažil Klub Krteček se svými „krtečky“ v roce 2010. 
 
 
 

PPrraaxxee  ssttuuddeennttůů  
 
 Působili jsme také jako klinické pracoviště Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Svoji praxi u nás plnili i studenti dalších škol. 
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FFiinnaannččnníí  uukkaazzaatteellee  rrookkuu  22001100  
 
 

RRoozzvvaahhaa  
 

Aktiva Kč 

Samostatné movité věci 283.799,- 

Materiál na skladě 2.199,- 

Pokladna 40.071,- 

Bankovní účty 1.293.893,- 

Poskytnuté provozní zálohy 51.300,- 

Celkem 1.671.262,- 

 
 
 
 

Pasiva Kč 

Dodavatelé 98.986,- 

Zaměstnanci 157.868,- 

Zúčtování soc. a zdrav. pojištění 93.157,- 

Ostatní přímé daně 27.740,- 

Dohadné účty pasivní 51.300,- 

Vlastní jmění 248.684,- 

Hospodářský výsledek ve schval. 
řízení 

878.669,- 

Celkem 1.556.404,- 
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VVýýsslleeddoovvkkaa  
 

 
 
 
 

Náklady Kč 

Spotřeba materiálu 590.415,- 

Spotřeba energie 49.525,- 

Opravy a udržování 57.879,- 

Cestovné 21.275,- 

Ostatní služby 448.149,- 

Mzdové náklady 1.310.489,- 

Zákonné sociální pojištění 438.731,- 

Jiné ostatní náklady 55.063,- 

Celkem 2.971.526,- 

 
 

Příjmy podle zdrojů Kč 

Provozní dotace MPSV 2.455.000,- 

Dotace MŠMT 48.889,- 

Dotace MZ 23.485,- 

Město Písek 349.000,- 

Sponzoři 70.600,- 

Členské a jiné příspěvky 139.250,- 

Ostatní příjmy 160,- 

Celkem 3.086.384,- 
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ZZaa  ppoommoocc  dděěkkuujjeemmee::  
 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Město Písek, KUNSTSTOFF-FRÖHLICH GmbH o. s. 
Písek, Gornický s. r. o., Písek, Anaon o. s., Oční optika Luboš Vondrus, Alena Rotová, Dana 
Foitová, Bohumila Banicová. 
 
 Dále bychom také chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám v roce 
201 umožnila uskutečnit prodejní výstavy výrobků našich klientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAssoocciiaaccee  rrooddiiččůů  aa  ppřřáátteell  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennýýcchh  dděěttíí  vv  ČČRR,,  oo..  ss..  

KKlluubb  KKrrtteeččeekk  vv  PPíísskkuu  

DDrruužžsstteevvnníí  6611,,  339977  0011  PPíísseekk  
 

TTeell..::  338800  442244  226644,,  773311  557711  113311  

EE--mmaaiill::  kkrrtteecceekk@@kkrrtteecceekk--ppii..cczz  

wwwwww..kkrrtteecceekk--ppii..cczz  

  
IIČČ::  7700995588558811  

ČČíísslloo  úúččttuu::  115599996644669966//00660000  

  

  

  

  

  

  


