
 

 



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 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, 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 Krteček 

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. 

 

 

 

 



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 let 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 

     zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity (keramický kroužek, výtvarná dílna, malování…) 

     individuální a skupinové terapie  

     dopolední sociálně aktivizační služby 

     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 jiných 

kulturních akcích. 

 

 



  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.  

 

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 je o jejich děti 

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  
  

Tato služba je poskytována bezúplatně rodinám s dětmi se zdravotním postižením 

a osobám se zdravotním postižením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  SSTTRRUUKKTTUURRAA  
 

 Ředitel organizace: František Kuděj 

 

 

ČČlleennsskkýý  vvýýbboorr  
 

 Předsedkyně výboru Klubu Krteček: Ladislava Králíková 

 Místopředsedkyně Klubu Krteček: Hana Pixová 

 Hospodářka: Marcela Demeová 

 Členové výboru: Alena Rotová 

    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 nepedagog. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  ZZAA  UUPPLLYYNNUULLÝÝMM  RROOKKEEMM    
 

 

ZZiimmnníí  ppoobbyytt  nnaa  hhoorráácchh  
 

První únorový víkend vyrazil Klub Krteček v Písku na hory. Cílem jejich početné 

výpravy se stala Kubova Huť na Šumavě. Bez ohledu na počasí si 

všichni užívali zimních radovánek. Sáňkování, 

bobování, válení ve sněhu, to vše zažili klienti 

Klubu Krteček během 4 denního pobytu na horách. 

A samozřejmě nechybělo ani koulování, ze kterého 

se stala malá sněhová bitva klientů proti asistentům. 

A kdo vyhrál? Zkuste hádat…… To vše a ještě 

mnohem více zažili ti, kteří se vydali s Klubem 

Krteček vstříc sněhovému dobrodružství. 

 

 

MMaašškkaarrnníí  kkaarrnneevvaall  
 

Poslední únorový den uspořádal Klub Krteček v Písku maškarní 

karneval. A jako vždy bylo o zábavu postaráno. Soutěže, hry, 

tancování, to vše provázelo klienty Klubu Krteček celé 

odpoledne. Nechybělo ani vyhlášní nejzajímavějších masek, 

a to nebylo vůbec jednoduché, protože masek se sešlo opravdu 

mnoho a všechny byly krásné. Princezna, žabák, šašek, 

čarodějnice, šmoula a spousty dalších pohádkových či jných 

postaviček bylo k vidění na maškarním karnevalu Klubu 

Krteček v Písku. Pozadu nezůstali ani někteří rodiče, kteří také 

přišli vybaveni krásnými maskami a kteří si mohli také 

zasoutěžit. Odpoledne plné zábavy uteklo jako voda a už teď 

se těšíme na další akci s Klubem Krteček. 

 

 

ČČaarroodděějjnniiccee  vv  KKlluubbuu  KKrrtteeččeekk  
 

Rok utekl jako voda a v Klubu Krteček v Písku 

se to opět hemžilo čarodějnicemi. Ve středu 

27. dubna 2011 bylo pro klienty Klubu Krteček 

připraveno čarodějnické odpoledne, v rámci 

kterého si mohl každý vyzkoušet, jak se létá na 

opravdovém čarodějnickém koštěti. Koště nám 

zapůjčila jedna z čarodějnic, která Klub 

Krteček navštěvuje každý rok. Létání na koštěti 

nebyla však jediná věc, která na klienty Klubu Krteček čekala. Každý si mohl 

vyzkoušet hod kroužkem na terč, skákání v pytli či minigolf. Ovšem ke každému 



správnému pálení čarodějnic patří i čarodějnický oheň a ten v Klubu Krteček nesměl 

chybět, protože všichni už se těšili, jak si upečou dobré špekáčky. 

 

 

VVýýzznnaammnnáá  nnáávvššttěěvvaa  vv  KKlluubbuu  KKrrtteeččeekk  
 

2. května 2011 navštívila náš Klub česká politička, 

poslankyně Parlamentu ČR za Jihočeský kraj a stínová 

ministryně školství za ČSSD, Mgr. Vlasta Bohdalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSppoorrttoovvnníí  hhrryy  
 

V letošním roce se opět někteří "krtečci" vypravili na sportovní hry do kempu 

Tobogán, Nová Živohošť, které pořádal DÚSP Tloskov. Tentokrát počasí sportovním 

hrám opravdu přálo, a tak si všichni účastníci mohli užívat 3 prosluněné dny plné 

zábavy, her a soutěží. Z Klubu Krteček se na 

sportovní hry vydalo celkem 6 sportovců 

v doprovodu 2 asistentek. Každého 

sportovce jsme mohli minimálně jednou 

vidět na stupních vítězů, což znamená, že 

"krtečci" byli opravdu šikovní a úspěšní. 

A v čem se soutěžilo? No, bylo toho 

opravdu spoustu. Terénní běh, vrh koulí, 

hod kriketovým míčkem či granátem, skok 

do dálky, překonávání překážek, plnění 

různých zajímavých a zábavných úkolů či 

turnaj v bocce. I my jsme se bocce 

zúčastnili. Náš čtyřčlenný tým, který 

reprezentoval Klub Krteček, obsadil krásné třetí místo. Toto umístění považujeme 

za velký úspěch, proto všem sportovcům ještě jednou moc děkujeme. I v takto 

nabytém programu jsme si našli čas na odpočinek a relaxaci. Cachtali jsme se ve vodě, 

tančili a zpívali, mohli jsme se proletět v nafukovacím balónu a vyfotili jsme se 

s Vlastou Horvátem. Tohle všechno a ještě mnohem víc jsme prožili během 3 dnů, 

které utekli jako voda. 

 

 

 

 

 



DDeenn  dděěttíí  
 

V letošním roce počasí dětem na jejich svátek příliš nepřálo, ale 

přesto se na chviličku umoudřilo a děti si mohly užít malého 

překvapení, které pro ně připravily tety z Klubu Krteček. Klub 

Krteček navštívili psovodi z policie ČR i se svými třemi 

pejsky, kteří nám ukázali, co všechno dovedou a jak umí 

poslouchat. Každý si mohl pejsky pohladit, a komu nechyběla 

odvaha, tak se mohl pustit do přetahování s jedním z pejsků.  

 

 

 

 

VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt  
 

O víkendu od 17. června do 19. června 2011 

uspořádal Klub Krteček v Písku víkend pro malé 

"krtečky" v RS Nová Louka. Počasí nám příliš 

nepřálo, ale to nám radost nezkazilo a všichni 

jsme si víkend užívali.  

 

 

 

 

KKrrtteeččccii  nnaa  ččaarroodděějjnniicckkéémm  ttáábboořřee  
 

Začátkem července 2011 opět uspořádal Klub Krteček v Písku letní tábor pro malé 

i velké. Tentokrát se všichni účastníci proměnili v čarodějnice a čaroděje a prožívali 

tak týden plný čarodějnických kouzel, her, soutěží a jiných dobrodružství. 

Aby se každý mohl stát tou správnou čarodějnicí či čarodějem, musel každý projít 

čarodějnickými zkouškami v podobě různých zajímavých soutěží, vyrobit si to správné 

čarodějnické koště, ušít si pravý čarodějnický 

oblek, vyrobit si čarodějnický klobouk, uvařit 

lektvar, naučit se těm správným 

čarodějnickým zvykům ..., zkrátka prožít 

ten správný čarodějnický týden. A protože 

i každá čarodějnice má právo na odpočinek, 

tak si všichni společně zahráli obrovské 

živé "Člověče nezlob se". Týden plný 

kouzel a čarodějnické zábavy zakončili 

všichni účastí na čarodějnickém sletu, který 

se konal u velkého čarodějnického ohně, kde 

každý účastník obdržel certifikát zkušené 

čarodějnice či čaroděje.  

 

 



KKrrtteeččkkoovvaa  cciirrkkuussoovváá  ddoobbrrooddrruužžssttvvíí  
 

Jako každý rok i letos byl poslední srpnový týden Klubu Krteček věnován rodičům 

s dětmi se zdravotním postižením. Doslova letní týden plný sluníčka strávili všichni 

účastníci v cirkusovém prostředí. Každý den trávily děti v přítomnosti jednoho 

z klaunů, který je každé ráno přišel navštívit. Rodiče každý den v dopoledních 

hodinách čekala zajímavá přednáška pod vedením odborníka a odpoledne bylo 

věnováno společně strávenému programu rodičů s dětmi. Soutěže, hry, vyrábění, 

zpívání, tancování, procházky, povídání, to vše a ještě mnohem více provázelo 

účastníky pobytu celý týden. Během týdne na všechny účastníky čekala i dvě 

překvapení. První a zároveň i osvěžující překvapení byla návštěva hasičů, kteří 

za námi přijeli z Písku a připravili si tak pro nás zajímavé 

povídání, které bylo završeno vodní bitvou rodičů, 

dětí, asistentů a hasičů. I když většina z nás byla 

opravdu velmi mokrá, tak nám to vůbec 

nevadilo, protože to byla „super“ zábava 

a v parném dni i příjemné osvěžení. Další 

překvapení nás čekalo ve středu u rybníka, 

v blízkosti rekreačního střediska. A co to 

bylo? Pramice, kajaky, kanoe, na kterých 

jsme se vozili a strávili tak celé dopoledne 

u vody, ale i ve vodě. Týden plný sluníčka 

utekl jako voda a my už jsme se opět se všemi 

loučili. 

 

NNáássttaavvbboovvýý  kkuurrzz  bbaazzáállnníí  ssttiimmuullaaccee  
 

Klub Krteček se rozhodl navázat na již zrealizovaný Základní kurz Bazální stimulace, 

který proběhl na podzim roku 2009 a začátkem října 2011 uskutečnil navazující 

Nástavbový kurz Bazální stimulace, kterého se zúčastnili zaměstnanci Klubu Krteček 

a ostatní pracovníci z oblasti sociální či zdravotnické. Kurz byl pro všechny účastníky 

velkým přínosem jak v oblasti teoretické, tak především praktické. Kurz 

zprostředkoval Institut Bazální stimulace z Frýdku-Mýstku. 

  

  

VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt  
 

Druhý říjnový víkend patřil klientům Klubu Krteček, kteří 

se vydali na víkendový pobyt do rekreačního zařízení 

Nový Dvůr. Přestože to byl opravdový podzimní víkend, 

co do počasí, tak si ho nikdo nenechal zkazit, protože na 

nudu a špatnou náladu nebyl vůbec čas. Ušili jsme si 

polštářky, se kterými nám pomáhaly naše tety z Klubu 

Krteček, vyrobili jsme si podzimní věnečky a zvládli jsme 

i podzimní procházku kolem řeky Vltavy a Lužnice. 



VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt  
 

Klub Krteček v Písku opět uspořádal víkendový pobyt 

pro své klienty, tentokrát pro ty nejmenší. Společně 

s tetami z Klubu Krteček strávili „krtečci“ víkend v RS 

Nový Dvůr kde se všem moc líbilo. Procházka k řece, 

malování, zpívání, tancování, vyrábění a dovádění, to 

všechno zažili ti, kteří strávili víkend s Klubem Krteček. 

 

 

  

  

  

MMiikkuullááššsskkáá  nnaaddííllkkaa  
 

V pondělí 5. prosince naděloval Mikuláš s andělem a čerty 

i klientům Klubu Krteček. Mikulášské odpoledne bylo provázeno 

soutěžemi, zpíváním a tancováním, a protože už se nemohly děti 

Mikuláše dočkat, tak ho přivolaly společně zazpívanou písničkou. 

Všechny děti byly velmi šikovné, a tak se nemusely bát čertů, 

kteří vyhlíželi nějakého toho hříšníka, kterého by strčili do pytle 

a odnesli s sebou do pekla. 

 

 

  

  

  

  

VVáánnooccee  vv  KKrrtteeččkkuu  
 

Vánoce oslavili společně i klienti klubu Krteček. 

21. prosince 2011 v našem Klubu proběhla vánoční 

besídka. Tento den nás navštívil i Ježíšek 

a přinesl nám pod stromeček spoustu 

krásných dárečků. 

 

 

 

 

 

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. 

 



FFIINNAANNČČNNÍÍ  UUKKAAZZAATTEELLEE  RROOKKUU  22001111  
 

 

RRoozzvvaahhaa  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aktiva Kč 

Samostatné movité věci 283.799,-- 

Materiál na skladě 2.464,-- 

Pokladna 126.145,-- 

Bankovní účty 1,396.553,-- 

Poskytnuté provozní zálohy 51.900,-- 

Celkem 1,860.861,-- 

Pasiva Kč 

Dodavatelé 46.612,-- 

Zaměstnanci 153.397,-- 

Zúčtování soc. a zdrav. pojištění 90.472,-- 

Ostatní přímé daně 26.896,-- 

Dohadné účty pasivní 51.900,-- 

Vlastní jmění 248.684,-- 

Hospodářský výsledek ve schval. řízení 993.527,-- 

Celkem 1,611.488,-- 



VVýýsslleeddoovvkkaa  

  
Příjmy podle zdrojů Kč 

Provozní dotace MPSV 1,847.000,-- 

Dotace MŠMT 24.000,-- 

Dotace MZ 12.000,-- 

Město Písek 287.100,-- 

Sponzoři 183.414,-- 

Členské a jiné příspěvky 212.590,-- 

Ostatní příjmy 138,-- 

Celkem 2,566.242,-- 
 
 
 

Náklady Kč 

Spotřeba materiálu 114.601,-- 

Spotřeba energie 54.369,-- 

Opravy a udržování 13.626,-- 

Cestovné 25.164,-- 

Ostatní služby 369.874,-- 

Mzdové náklady 1,284.322,-- 

Zákonné sociální pojištění 429.691,-- 

Jiné ostatní náklady 25.222,-- 

Celkem 2,316.869,-- 
 
 
 

 



ZZAA  PPOOMMOOCC  DDĚĚKKUUJJEEMMEE::  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Město Písek,  Intelis, s.r.o. 

Písek, KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s.r.o. Písek, SIKO KOUPELNY 

a.s. Čimelice, Petra Najmanová, Ing. Anděla Řeřichová, Dana Foitová, 

Bohumila Banciová. 

 

Dále bychom také chtěli poděkovat Samooblužné prádelně Evina, která nám 

v roce 2011 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  
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