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ÚVOD
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 automobilem.

POSLÁNÍ
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.

CÍLE
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.

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB
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.

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

NAŠE SLUŽBY
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, mikulášská nadílka, jednodenní výlety, účast na výstavách či jiných kulturních akcích.

 Sociálně

aktivizační služby

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.

Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
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 rozvíjejí jejich motoriku a soustředění, ale
především je to baví.

Individuální a skupinové terapie
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.

Dopolední sociálně aktivizační služby
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.

Odpolední sociálně aktivizační služby
Tato služba je poskytována 3x 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.

 Odborné

sociální poradenství

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 vzdělávaní, o nových
terapeutických metodách apod.
Služba je poskytována bezúplatně rodinám s dětmi se zdravotním postižením a osobám se zdravotním postižením bez omezení věku.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 Ředitel organizace: František Kuděj

Členský výbor
 Předsedkyně výboru Klubu Krteček:
 Místopředsedkyně Klubu Krteček:
 Hospodářka:
 Členové výboru:

Ladislava Králíková
Hana Pixová
Marcela Demeová
Alena Rotová
František Kuděj

Náš tým
 Ředitel organizace:
František Kuděj
 Hospodářka:
Marcela Demeová
 Účetní:
Jana Kudějová
 Sociální pracovník:
Alena Svobodová, DiS.
 Pedagog volného času:
Yvona Třeštíková
 Pracovník v sociálních službách-základní výchovná nepedagogická činnost:

Hana Dohnalová

K týmu také neodmyslitelně patří i naši dobrovolní pracovníci, kteří s Klubem Krteček spolupracují a jejichž ochoty pomáhat si velmi
vážíme.

CO JSME PROŽILI V UPLYNULÉM ROCE
Krteček na horách
Jako každým rokem, tak i v tomto roce (25. leden 2013 – 28. leden 2013) se Klub Krteček v Písku vypravil se svými klienty na hory,
užívat si zimních radovánek. A že jsme si opravdu užívali. Sněhu bylo mnoho a počasí nám také
přálo. Přišlo se na nás podívat i sluníčko, které krásně hřálo, přestože byly teploty hluboko pod
bodem mrazu. Cílem naší výpravy byly především zimní radovánky – sáňkování a bobování, ale
nechyběly ani procházky, které jsme si zpříjemnili pořádnou koulovačkou a válením ve sněhu. Úsměv
na tváři nikomu opravdu nechyběl a tak jsme si všichni užívali prodlouženého víkendu plného zábavy.

Maškarní karneval
Období masek a různých maškar se nevyhnulo ani Klubu Krteček v Písku, který ve středu
20. února 2013 uspořádal, v DPS Světlo Písek, maškarní karneval. Odpoledne plného zábavy,
soutěží a tancování se zúčastnila řada krásných masek, od těch nejmenších až po ty největší. O
zábavu nepřišli ani rodiče, kteří byli do programu také zapojováni. Všichni se bavili a úsměv na
tváři nikomu rozhodně nechyběl.

Víkendový pobyt
Víkend od 19. dubna 2013 do 21. dubna 2013 jsme se s některými svými klienty vypravily do
příjemného rekreačního střediska obklopeného krásnými lesy. Přestože nám počasí příliš
nepřálo, tak jsme si pobyt užili.

Pálení čarodějnic a stavění MÁJE
V pondělí 29. dubna se na zahradě Klubu Krteček uskutečnilo čarodějnické odpoledne. Po zahradě se proháněla
čarodějnice, která naučila všechny klienty Klubu Krteček létat na koštěti, a každý si mohl zasoutěžit v různých
disciplínách. A jaké by bylo pálení čarodějnic bez stavění máje, a tak jsme si v Klubu Krteček ozdobili a postavili
svoji vlastní „májku“. A když byla „májka“ postavená a my jsme zvládli všechny čarodějnické soutěže, tak jsme
si rozdělali ohýnek a upekli si špekáčky.

Prodloužený víkendový pobyt
Nové Hutě na Šumavě se opět staly cílem Klubu Krteček, který v šumavské přírodě strávil
příjemné čtyři dny. Pobyt jsme si užívali, jak jsme jen mohli. Tety z Klubu Krteček pro nás
měly připravený program a my se opravdu nenudili. Tancovali jsme, zpívali, hráli různé hry,
malovali si a četli pohádky, které jsme si pak také zahráli. Na pobytu se nám moc líbilo.

Sportovní hry
V termínu od 28. května 2013 do 30. května 2013 jsme se my, někteří "sportovci" z Klubu Krteček, zúčastnili sportovních her, které
i v tomto roce, pořádal DÚSP Tloskov. Počasí nám příliš nepřálo, stále pršelo a pršelo, ale my jsme si náladu zkazit nenechali
a odvedli jsme ty nejlepší sportovní výkony. Všechny soutěžní disciplíny jsme zvládli, ale to ostatně bylo
vidět, protože se nám kolem krku blýskaly medaile a pochutnávali jsme si na sladkých odměnách, které
jsme obdrželi za naše sportovní výkony. Ve volných chvílích jsme hráli společenské hry a každý večer
jsme se vypravili na diskotéku, na kterou jsme se těšili už od rána. Pořádně jsme si zatancovali a poznali
jsme nové kamarády. A co víc ještě dodat? Zkrátka, tři dny v kempu na Slapech jsme si moc a moc užili
a už teď se těšíme na další sportovní hry.

Letní tábor
Co by to bylo za prázdninové léto, kdyby se Klub Krteček nevypravil se svými klienty na
letní tábor. Začátkem července podnikl Klub Krteček další ze svých letních výprav, tentokrát
jsme se za poznáním vypravili do Japonska.
Letní tábor se opět konal v rekreačním středisku Radost u Sedlice a my jsme se na celý týden
proměnili v malé i velké Japonce. Poznali jsme japonskou kulturu, seznámili jsme se
s japonskými tradicemi, vytvořili jsme i japonská kimona, vyzkoušeli jsme si japonské
bojové umění sumo, při kterém jsme zažili spousty legrace, naučili jsme se japonské
pozdravy a na vlastní kůži jsme prožili tradiční čajový obřad, při kterém jsme pili z hrnečků,
které jsme si sami vyrobili.
Zdálo se nám, že čas v Japonsku ubíhá mnohem rychleji, protože než jsme se otočili, byl týden plný dobrodružství pryč.

Výstava výtvarných prací klientů Klubu Krteček
V měsíci září proběhla v galerii o. s. Horizont výstava výtvarných prací Klubu Krteček.
V galerii byly k vidění výrobky z keramiky, z papíru či látky, ale především malované
obrázky, které zdobily zdi galerie.

Prezentace výtvarných prací
V rámci výstavy fotografií mladých fotografů bylo Klubu Krteček umožněno prezentovat výrobky klientů Klubu Krteček. Prezentace probíhala
v říjnu 2013 v galerii Portyč v Písku.

Víkendový pobyt
Pobyt se uskutečnil v termínu od 20. září 2013 do 22. září 2013 v rekreačním středisku Nový Dvůr.

Prodloužený víkendový pobyt na Šumavě
Na přelomu října a listopadu podnikl Klub Krteček výpravu na Šumavu, kde strávil příjemné
čtyři dny. Počasí se střídalo jak na běžícím pásu, nejdříve se na nás smálo sluníčko, pak nás
smáčel déšť a nakonec nás přišel vyfoukat i pořádný vítr. To ale ničemu nevadilo a my jsme si
pobyt užívali. Celému pobytu vládla veselá a pohodová atmosféra. A co jsme celé dny dělali?
Zpívali, tancovali, hráli, vyráběli a podnikali procházky. Zkrátka jsme si každý den naplno
užívali.

Mikulášská besídka
Ti kdo se chtěli s Mikulášem a andělem podělit o nějakou tu básničku či písničku a ukázat čertům, že se
jich nebojí, tak se ve středu 4. prosince 2013 vypravili na Mikulášskou nadílku, kterou pořádal Klub
Krteček v Písku. Hodný Mikuláš s milým andělem a dvěma zlobivými čertíky přinesli všem sladké
balíčky a děti se s nimi rozloučily společně zazpívanou písničkou.

Vánoční besídka
V Klubu Krteček se konala vánoční besídka, kterou si připravili klienti z Klubu Krteček. Zpívání, vánoční
scénka, básničky, to mohli vidět a slyšet všichni, kteří se besídky zúčastnili. Po besídce následovalo
malé předvánoční posezení a pak se všichni společně odebrali k vánočnímu stromečku. Rozbalování
dárečků doplnila příjemná předvánoční atmosféra.

To vše a ještě mnohem více zažil Klub Krteček se svými „krtečky“ v roce 2013.

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.

Finanční ukazatele roku 2013
Rozvaha
Aktiva
Samostatné movité věci
Materiál na skladě
Pokladna
Bankovní účty
Poskytnuté provozní zálohy
Celkem

Kč
283.799,-2.480,-25.612,-1.420.457,-3.940,-1.736.288,--

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci

Kč
95.641,-150.576,--

Zúčtování soc. a zdrav. pojištění

89.396,--

Ostatní přímé daně

27.586,--

Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek ve schval. řízení
Celkem

3.940,-248.684,-1.159.238,-1.775.061,--

Výsledovka
Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV

Kč
1.840.000,--

Dotace MŠMT

32.000,-

Dotace MZ

5.957,--

Město Písek

367.000,--

Sponzoři

120.615,--

Členské a jiné příspěvky

166.680,--

Ostatní příjmy
Celkem

146,-2.532.398,--

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
Celkem

Kč
167.982,-42.621,-20.860,36.940,-367.598,-1.429.251,-479.311,-26.608,-2.571.171,--

Za pomoc děkujeme:
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, Dana Foitová, Bohumila Banciová,
Ing. Anděla Řeřichová, Ing. Zdeněk Bíza, Petřík Brokers, a. s., Schneider Elektric, a. s., OSEV Písek spol. s. r. o., Intelis, s. r. o., Irena
Kamenská, Jednota Milevsko, Helena Šišpelová, Gabriela Havránková, Zdeněk Havránek, Simona Vlková, L’OR special drinks, s. r.
o., Ing Libor Hájek, Ing. Pavel Pfeifer, HEYCO WERK ČR s. r. o.

Dále bychom také chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám v roce 2013 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
Tel.: 380 424 264, 731 571 131
E-mail: krtecek@krtecek-pi.cz
www.krtecek-pi.cz
IČ: 70958581
Číslo účtu: 159964696/0600

