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ÚÚVVOODD  
 

 Výroční zpráva Klubu Krteček vás seznámí: 

 s údaji o činnostech 

 s údaji o jednotlivých aktivitách 

 s informacemi 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 automobilem. 

 

 

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 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. 
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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. 

Klubu Krteček v Písku nabízí rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se 

zdravotním postižením mnoho aktivit, které rozvíjejí 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. 
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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. 
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OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  ZZAA  UUPPLLYYNNUULLÝÝMM  RROOKKEEMM  
 

 

Zimní pobyt na horách 
 

V lednu 2012 strávil Klub Krteček krásné čtyři dny na horách. 

Společně s tetami z Klubu Krteček a dalšími dobrovolníky se 

klienti Klubu Krteček vydali na zimní pobyt na horách. 

Cílem cesty se staly Nové Hutě na Šumavě. Počasí bylo 

opravdu zimní a tak si všichni plnými doušky užívali 

zimních radovánek. Sáňkování, bobování, koulování, stavění 

sněhuláků a spousty dalších aktivit zažili ti, kteří se vypravili 

s Klubem Krteček vstříc zimnímu dovádění.  

 

 

 

Maškarní karneval 

 

Odpoledne plné masek, soutěží, tancování a zábavy zažili všichni, kteří se rozhodli přijít na 

maškarní karneval Klubu Krteček, který se uskutečnil 22. února 2012. 

Celým odpolednem provázeli všechny účastníky karnevalu dva 

veselí klauni, kteří nenechali nikoho ani chvíli posedět. Děti, 

rodiče, prarodiče, zkrátka všichni, kteří se maškarního karnevalu 

zúčastnili, zpívali, soutěžili, ale především tančili. Největší 

úspěch však měla soutěž v pojídání koláčů, které se zúčastnily 

všechny masky. 

Odpoledne uteklo jako voda a my jsme se museli se všemi opět 

rozloučit. 

 

 

 

 

Víkendový pobyt 
Jeden z dubnových víkendů se Klub Krteček i se svými klienty vypravil 

do rekreačního střediska Nový Dvůr, kde prožili společný víkend plný 

zábavy. Počasí bylo opravdu jarní, a tak jsme většinu času trávili venku, 

kde jsme si hráli, soutěžili a plnili program s jarní tématikou. 
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Pálení čarodějnic 

Pálení čarodějnic se opět nevyhnulo ani Klubu Krteček. 25. dubna 

2012 se na zahradě Klubu Krteček proháněla čarodějnice, 

která měla pro všechny připravené různé soutěže, u kterých 

bylo opravdu veselo. A protože všem účastníkům po 

absolvování soutěží pěkně vyhládlo, tak si každý dobyl 

energii a naplnil žaludek špekáčky, které jsme si společně 

opekli nad ohýnkem. 

 

 

Prodloužený víkendový pobyt 
 

Klub Krteček uspořádal v termínu od 18. května do 21. května 

2012 prodloužený víkendový pobyt na Šumavě. Krásné jarní počasí 

nás provázelo celým pobytem a my jsme tak mohli většinu času 

trávit venku na čerstvém vzduchu. Každý den jsme podnikali 

procházky, zahráli si různé hry a také jsme si užívali vodních 

radovánek v krytém bazénu a prohřáli si tělíčka ve „výřivce“.  

 

 

 

Sportovní hry 
 

I v tomto roce jsme se s Klubem Krteček zúčastnili 

sportovních her, které pořádal DÚSP Tloskov. Sportovní 

hry se opět konaly v kempu Tobogán, Nová Živohošť 

v termínu od 29. května do 31. května 2012. Sportovních 

her se zúčastnilo celkem 9 sportovců v doprovodu 3 

asistentek z Klubu Krteček. Sportovní hry jsme si moc 

a moc užili. 

 

 

 

Krteček na Hawaii 

 

V týdnu od 7. července do 14. července 2012 prožil Klub Krteček týden na letním táboře, 

který se opět konal v rekreačním středisku Radost. 

Celý tábor se nesl v duchu Havaje, a tak se všichni 

účastníci proměnili v pravé Havajany se vším, co 

k tomu patří. Celotáborové hry, soutěže a další 

havajské dovádění bylo umocněno havajskými 

kostýmy, které si každý účastník sám vyrobil. 

V rámci tábora jsme také absolvovali dva výlety – 
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výlet do Sedlice a návštěva kozí farmy, kde se nám moc a moc líbilo. Přestože nám počasí 

příliš nepřálo, tak my jsme si radost zkazit nenechali a tábor s Klubem Krteček jsme si užili.  

 

 

 

Psychorehabilitační pobyt 
 

Poslední prázdninový týden, tedy týden od 25. srpna 2012 do 1. září 2012 prožil Klub Krteček 

na psychorehabilitačním pobytu v rekreačním středisku Nová 

Louka. Tohoto pobytu se zúčastnily rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením. A co provázelo účastníky 

v průběhu celého týdne? Tématem celého pobytu 

byly čtyři roční období a tak jsme během sedmi dní 

prožili celý rok. 

Pobyt začínal jarem, a tak nesmělo chybět malování 

velikonočních vajíček. V létě jsme si užívali 

projížďky na lodičkách a večer jsme si udělali táborák. 

Na podzim jsme vyráběli draky, které jsme si pak pouštěli, 

sbírali jsme houby a různé přírodniny, ze kterých jsme si 

vyrobili velký obraz. 

A nesmíme také zapomenout na písecké hasiče, kteří nás již potřetí, v rámci 

psychorehabilitačních pobytů, navštívili a na které se vždy velmi těšíme. Poslední dva dny 

pobytu nás čekalo ještě jedno roční období, a to to nejmrazivější -  zima. K zimě patří nejen 

koulování a lyžování, ale také Vánoce a čert s Mikulášem. A tak nás přišel navštívit nejen 

Mikuláš s čertem a andělem, ale poslední dva dny pobytu jsme prožívali vánoční svátky. 

Vánoční cukroví, koledy, vánoční stromeček, zvyky a tradice, dárečky… To vše patřilo 

k závěrečnému dni pobytu. 

Týden plný her, zábavy a různých překvapení utekl jako voda a nikdo si nedokázal ani 

představit, jak lze prožít čtyři roční období během jednoho týdne. 

 

 

 

Prezentace výtvarných prací 
 

V rámci výstavy fotografií mladých fotografů bylo Klubu Krteček umožněno prezentovat 

výrobky klientů Klubu Krteček. Prezentace probíhala 

v termínu od 18. září 2012 do 6. října 2012 v galerii Portyč 

v Písku. 
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Víkendový pobyt 

 

V rámci víkendu od 12. října do 14. října 2012 uspořádal Klub 

Krteček v Písku víkendový pobyt pro „malé krtečky“. Víkend 

plný sluníčka jsme prožili v rekreačním středisku Nový Dvůr, 

kam se vždy rádi vracíme. A co všechno jsme zažili? Hraní, 

zpívání a tancování, procházky a vyrábění….  To si pro nás 

připravily tety z Klubu Krteček, které se o nás celý víkend 

staraly. 

 

 

Víkendový pobyt 
 

Koncem listopadu uspořádal Klub Krteček opět další víkendový 

pobyt. Tentokrát se pobytu zúčastnilo jedenáct klientů 

v doprovodu třech tet z Klubu Krteček. Celý pobyt jsme si 

užívali a doslova jsme se jím projedli, protože péče kuchařek 

z rekreačního střediska Nový Dvůr byla výborná. Ale 

nebojte se, pořád jsme nejedli. Tety pro nás měly 

připravený pestrý program plný zábavy. 

 

 

 

Mikulášská nadílka 
 

Ve středu 5. prosince 2012 navštívil klienty Klubu Krteček Mikuláš 

s andělem a čerty. Mikulášská nadílka se konala v DPS Světlo Písek. Děti 

přivolaly Mikuláše s andělem a jejich pekelné kamarády společně 

zazpívanou písničkou. Přestože čerti věděli na každého nějaký ten malý 

hřích, tak si nakonec nikoho neodnesli, protože děti byly šikovné 

a Mikulášovi řekli nějakou tu básničku nebo zazpívali písničku. 

 

 

 

 

Vánoční besídka 
 

19. prosince 2012 proběhla v Klubu Krteček vánoční 

besídka spojená s vánočním posezením a vánoční nadílkou. 
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FFIINNAANNČČNNÍÍ  UUKKAAZZAATTEELLEE  RROOKKUU  22001122  
 

 

Rozvaha 
 

Aktiva Kč 

Samostatné movité věci 283.799,-- 

Materiál na skladě 2.465,-- 

Pokladna 16.573,-- 

Bankovní účty 1.380.733,-- 

Celkem 1.683.570,-- 

 

 

 

 

 

Pasiva Kč 

Dodavatelé 32.807,-- 

Zaměstnanci 139.457,-- 

Zúčtování sociálního a zdravotního pojištění 81.094,-- 

Ostatní přímé daně 22.291,-- 

Vlastní jmění 248.684,-- 

Hospodářský výsledek ve schval. řízení 1.242.901,-- 

Celkem 1.767.234,-- 
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Výsledovka 

 
 

Příjmy podle zdrojů Kč 

Provozní dotace MPSV 1.755.000,-- 

Dotace MŠMT 28.000,-- 

Dotace MZ 21.420,-- 

Město Písek 334.000,-- 

Sponzoři 78.590,-- 

Členské a jiné příspěvky 233.121,-- 

Ostatní příjmy 153,-- 

Celkem 2.450.284,-- 

 

 

 

 

Náklady Kč  

Spotřeba materiálu 82.752,-- 

Spotřeba energie 45.335,-- 

Opravy a udržování 8.725,-- 

Cestovné 30.433,-- 

Ostatní služby 511.754,-- 

Mzdové náklady 1.371.808,-- 

Zákonné sociální pojištění 456.914,-- 

Jiné ostatní náklady 26.226,-- 

Celkem 2.533.947,-- 
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ZZAA  PPOOMMOOCC  DDĚĚKKUUJJEEMMEE::  
 

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

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Město Písek, KUNSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s. r. o. 

Písek, SIKO KOUPELNY a. s. Čimelice, Zdeněk Havránek, Dana Foitová, Bohumila 

Banciová. 

 

Dále bychom chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám v roce 2012 

umožnila uskutečnit prodejní výstavy výrobků našich klientů. 
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AAssoocciiaaccee  rrooddiiččůů  aa  ppřřáátteell  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennýýcchh  dděěttíí  vv  ČČRR,,  oo..  ss..  

KKlluubb  KKrrtteeččeekk  vv  PPíísskkuu 

Družstevní 61, 397 01 Písek 
 

 

 

Tel.: 380 424 264, 731 571 131 

E-mail: krtecek@krtecek-pi.cz 
 

 

 

 

IČ: 70958581 

Číslo účtu: 159964696/0600 
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