Výroční zpráva 2015
Klub Krteček
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Krteček v Písku

ÚVOD
Výroční zpráva Klubu Krteček vám poskytne:
 údaje o činnostech
 údaje o jednotlivých aktivitách
 informace o hospodaření naší organizace.
Jsme nezisková organizace ve městě Písek (Jihočeský kraj) a říkáme si Klub Krteček. Patříme pod Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České republice z.s. a jsme jejím pobočným spolkem. 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 organizací, která 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
sociálním automobilem.
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POSLÁNÍ
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.
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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.
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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
Prodloužené víkendové pobyty
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.
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 Sociálněaktivizační 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 skupinová 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.
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 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.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 Ředitel organizace: František Kuděj
Členský výbor
 Předsedkyně Klubu Krteček
 Místopředsedkyně Klubu Krteček:
 Člen výboru:

Ladislava Králíková
Hana Pixová
František Kuděj

Náš tým
 Ředitel organizace:

František Kuděj

 Hospodářka:

Ladislava Králíková

 Účetní:

Jana Kudějová

 Sociální pracovník:

Yveta Sládková

 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.
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Co jsme prožili v uplynulém roce
Zimní pobyt Kodrea Nové Hutě 22. leden – 25. leden 2015
V lednu jsme uspořádali ve dnech 22. 1. - 25. 1. 2015 zimní pobyt na horách. Vyrazili jsme,
tak jako již tradičně, na Nové Hutě na Šumavě. Nyní se nám velice hodily sáňky, které
přinesl Ježíšek do Krtečka, takže se mohly po sněhu prohnat, za vydatné pomoci nás tet, i
nechodící děti. Ostatní děti provětraly boby, lopaty a také nafukovací „sjíždědlo“. Pořádali
jsme sněhové bitvy, dělali sněžné anděly, stavěli sněhuláky a kochali se krásnou zasněženou
krajinou. V rámci tvoření jsme vytvořili velkou sněhovou vílu, omalovali a dotvořili zasněžený
domeček a foukacími barvami omalovali potah na polštářek, který si děti vlastními silami, za
drobné asistence tet došily a dozdobily. Na tomto pobytu jsme si užili sněhové radovánky.

Maškarní karneval 11. únor 2015
Ve středu 11. února 2015 uspořádal Klub Krteček v prostorách
Domova pro seniory Světlo v Písku maškarní karneval. Děti
s rodiči si připravili pěkné nápadité masky a pak se celé
odpoledne veselili, tančili a soutěžili. Na závěr jsme uspořádali tombolu, ve které děti
vyhrávaly plyšová zvířátka, která jim budou tento masopustní den připomínat.
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Jarní tvorba
Na jaro jsme se velice těšili a tak
pondělním keramickém tvoření jsme
svátečního stolu. Do trávy jsme
barvami poťupkali kvetoucí strom.
krátkým přáním pro maminku.

jsme ho přivolávali tvorbou s jarní tématikou. V našem
vyrobili stojánky na ubrousky ve tvaru kuřátka na výzdobu
zasadili barevný tulipán, který jsme vytvořili koláží a
Mezinárodní den žen jsme si připomněli veselou kytičkou s

Čarodějnice 29. duben 2015
Letošní oslavu čarodějnic jsme uspořádali ve spolupráci s firmou Schneider Electric.
Celé odpoledne se neslo v duchu pohádky O perníkové chaloupce. Pohádkové postavy
vytvořily cestu kouzelným lesem a děti plnily různé soutěžní a vědomostní úkoly.
Nechyběla pravá perníková chaloupka s čarodějnicí, babiznou a dědkem, obsypaná
pravými a krásně nazdobenými perníky, které si děti mohly naloupat přímo ze
stříšky a posléze sníst. Všechny si vedly velice dobře, však tomu také odpovídaly
odměny, které si vysloužily – perníkové medaile, lízátkové kytičky, bonbónové
špejličky. Celé odpoledne probíhalo malování na obličej, čehož využily nejen děti,
ale i dospělí. Zahrada se brzy hemžila tygříky, vílami, kočkami, Supermany a dalšími
stvořeními. Navečer jsme vztyčili májku a zapálili oheň. Kdo měl chuť, mohl si zazpívat si při kytaře. Děti byly
nadšené a odnesly si spoustu nových zážitků, o kterých nám ještě dlouho vyprávěly.
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Galerie Horizont 4. květen – 29. květen 2015
Počátkem května otevřel Klub Krteček prezentaci svých výtvarných prací a výrobků
v galerii Horizont. K vidění zde byla díla naší keramické dílničky, výkresy, výšivky.
Prezentace trvala měsíc a byla navštívena širokou veřejností.

Cipískoviště 15. květen – 16. květen 2015
Další z velice úspěšných a hojně navštívených akcí. 15. – 16. května v rámci akce
Cipískoviště jsme v Palackého sadech a na městském ostrově (sobota – neděle)
vytvořili improvizovanou tvořivou dílničku, přístupnou všem dětem. Přicházeli
školky, družiny, ale i rodiče s dětmi. Připravili jsme zábavné tvoření a plnění
rozmanitých soutěžních úkolů. Bylo třeba prokázat jak šikovnost, tak zdatnost
a důvtip. Speciálně na tuto akci jsme připravili keramické medaile s krtečkem,
kterých jsme měli připraveno cca 400 kusů. Nakonec jich zbyla jen
hrstka…takže se dá říci, že návštěvnost obou zábavních odpolední byla
opravdu hojná. To potěšilo i nás, že úsilí, čas a prostředky, které jsme na
tuto akci vynaložili, si děti náležitě užily a odnesly si z těchto odpolední pěkné,
vlastnoruční výrobky a příjemné vzpomínky.
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Den dětí 1. červen 2015
Tento den jsme oslavili na zahradě sportováním a soutěžemi. Připravili jsme deset
sportovních disciplin. Všechny děti byly šikovné a s úkoly si poradily. Na závěr odpoledne
jsme zapálili oheň, opekli si buřtíky a odměnili děti medailemi.

Střelské Hoštice 4. červen – 7. červen 2015
Počátkem června jsme odjeli do Střelských Hoštic, kde jsme v rámci
prodlouženého víkendového pobytu uspořádali dětem sportovní hry. Při našem
příjezdu se konala v areálu Školy v přírodě „ policejní akce“. Policisté dětem
ukázali své „pracovní pomůcky“. Vyzkoušely si pouta, neprůstřelnou vestu a
všechny se svezly policejním autem s houkačkou a výstražnými světly, což byl pro
děti skvělý zážitek. A pak už jsme trénovali a soutěžili. Samozřejmě soutěžily i
děti s pohybovým handicapem, kterým jsme malinko pomohli, aby i ony mohly
splnit všechny soutěžní disciplíny. A jelikož bylo krásné a teplé počasí, došlo i na
koupání v řece Otavě, která je v těchto místech mělká a prohřátá. Na tomto pobytu jsme si
všichni zlepšili svou fyzickou kondici.
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Hurá na prázdniny 22. červen 2015
Se školním rokem jsme se rozloučili opékáním buřtíků a hrami na
prázdniny.

zahradě… a hurá na

Letní tábor 4. červenec – 11. červenec 2015
Začátkem července jsme odjeli na letní tábor do rekreačního zařízení Radost v Dolu u Blatné. Tématem letošního
tábora byl
středověk. Snažili jsme se dětem přiblížit, jak žili lidé v tomto období.
Jak chodili
oblékaní, co jedli, jaká řemesla vykonávali. Děti se učily tkát, příst
vlnu, splétat
provaz. Předvedli jsme si, jak žila šlechta. Vyrobili jsme si korunu na
hlavu, kam jsme
vepsali své dobové jméno. Učili jsme se správně servírovat vybraná
jídla. Uspořádali
jsme rytířský souboj, na který jsme si připravili štít a meč. Řekli jsme
si, kdo byli
kejklíři a jedno odpoledne kejklovali. V lese jsme potkali draka a malá
dráčata a
zachránili princeznu, avšak po cestě jsme hledali různé indicie, které
jsme museli
rozluštit. Princezna nás pozvala na závěrečný ples, na který jsme si
vyzdobili šaty.
Závěrem tábora jsme si zatančili na bubínkové diskotéce a shlédli
ohňovou show. Na
tomto táboře děti poznali spoustu činností z dob minulých a odnesli si
mnoho zajímavých
zážitků.
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Střelské Hoštice 1. říjen – 4. říjen 2015
Začátkem října jsme odjeli na podzimní ozdravný pobyt do Školy v přírodě ve Střelských Hošticích. Po celou dobu
našeho pobytu bylo teplé slunečné počasí, takže jsme většinu času trávili
venku v přírodě. Běhali jsme, hráli fotbal a posilovali tělo na místních hřištích
s množstvím prolézaček, houpaček a skluzavek. Naše děti se zúčastnily
závodu „Běhu při Otavě“, který se zde touto dobou pořádal a kterého se
zúčastnilo cca 150 dětí z okolních škol. Nutno dodat, že cílovou páskou
proběhli všichni naši závodníci. Naše děti byly vyhodnoceny ve zvláštní
kategorii a ze získaných cen měly velkou radost. V rámci tvoření jsme si
vyrobili síť s pavoukem a lapač snů. Tento pobyt byl bohatý na pohyb na
čerstvém vzduchu.

Nové Hutě na Šumavě hotel Kodrea 12. listopad – 15. listopad 2015
Počátkem listopadu jsme se vypravili na podzimní prodloužený víkendový pobyt do horského hotelu Kodrea na
Nových Hutích na Šumavě.
Jelikož bylo pěkné počasí, snažili jsme se využít každou chvilku na venkovní
aktivity. Připravili jsme velmi zajímavý výlet na Kvildu na „Jelení výběh“. Tímto
areálem vede naučný okruh, který je dobře přístupný i pro handicapované
osoby. Z vyvýšených přístřešků jsme pozorovali jelení život. V návštěvnickém
centru jsme se on- line kamerou mohli podívat po celém jelením výběhu a
poslechnout si „hlasy“ jelenů. Při procházce lesem jsme si nasbírali různé
přírodniny a naaranžovali si podzimní misku. Dětem jsme zahráli pohádku O
zlaté rybce, kterou děti posléze zahrály nám. Rybu jsme si také vyrobili –
jako polštářek. Navštívili jsme tamní kostelík a popovídali o předvánočním
období. Na tomto pobytu jsme se dozvěděli hodně ze života zvířat.
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Mikulášská nadílka 2. prosinec 2015
Po roce přišel Mikuláš, anděl a čerti. V hojném počtu
společenském sále DPS Světlo v Písku. Mikuláš
dobré i špatné skutky dětí a anděl je odměnil
v některých případech musely zakročit mocnosti
Děti si zatančily a dospělí se mezi sebou též dobře

jsme se sešli ve
přečetl z Knihy hříchů
balíčkem dobrot…i když
pekelné a balíček ukořistit.
pobavili.

Vánoční besídka 17. prosinec 2015
Nastal vánoční čas. Děti si pro Ježíška připravily příběh o cestě pastýřů do Betléma a spoustu vánočních a zimních
písniček a říkadel. Pozvaným rodičům, babičkám, dědečkům a hostům se vystoupení moc líbilo a děti odměnili
velkým potleskem. Připravili jsme malé předvánoční pohoštění s cukrovím ( které jsme pekli mi s dětmi), kávou,
čajem a společným milým povídáním.
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Finanční zdroje na činnost organizace roku 2015
Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV
Dotace MŠMT
Dotace města Písek
Dárci
Členské a jiné příspěvky
Ostatní příjmy
Celkem

Kč
2.208.500,-24.000,-173.750,-136.266,-147.845,-112,-2.690.473,--
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Za pomoc děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, KÚ Jihočeského kraje, Město Písek, KUNSTOFF-FRÖHLICH
Czech Plast s. r. o. Písek, A.S.A., spol. s.r.o., Schneider Elektric, a. s., HEYCO
WERK ČR s. r. o., Tesco Stores CR a.s., Gabriela Havránková, Dana Foitová,
SUNEX, s.r.o., Kooperativa pojišťovna, a.s.

Dále bychom také chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám
v roce 2015 umožnila uskutečnit prezentační výstavy výrobků našich klientů.
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. 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

