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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. Praha 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.

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.
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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.
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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
 Letní tábor
 Zimní pobyt na horách
 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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 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 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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NAŠE AKTIVITY ROKU 2016
29. leden - 1. únor 2016
Hory – Nové Hutě
Prodloužený víkendový ozdravný pobyt na Šumavě - horský hotel Kodrea v Nových Hutích. Tento rok byly sněhové
podmínky celkem příznivé a tak jsme si dětmi užili bobování, klouzání a stavění sněhuláků. V rámci tvoření jsme vyrobili
jahody, které nám posloužily jako rekvizita k pohádce „O dvanácti měsíčkách“, kterou jsme dětem zahráli nejprve my, a
posléze hrály děti, které pohádku pojaly po svém a projevily své herecké a komické nadání. K zimnímu tématu jsme
vytvořili sněhuláky v kulichu. Tento pobyt jsme si užili do sytosti sněhové radovánky a nadýchali se čerstvého horského
vzduchu.
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17. únor 2016
Karneval
Maškarní rej se konal ve společenském sále DPS Světlo v Písku.
Odpolednem nás provázeli dva klauni, kteří pro děti vymýšleli různé
kulišárny. Připravili dětem soutěže, kde děti projevily svou hbitost,
postřeh, a důvtip. Na závěr odpoledne proběhla
tombola, při které všechny děti získaly upomínkový
předmět jako vzpomínku na tento karnevalový den.

13. březen 2016
Tvořivé dílničky akce „Dětská maškarní zábava“
Tato akce se konala v Kulturním domě v Písku. Pro přítomné děti jsme připravili dotvoření škrabošek a brýlí, které se
na tuto akci výborně hodily.
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4. duben – 4. květen 2016
Prezentace výtvarných prací a výrobků v Písecké Sladovně
Zde byla vidět rozmanitá dílka z naší keramické dílničky. Výstavku doplnily
výkresy malované různými technikami, výšivky a jiné zajímavé výrobky našich
klientů. Výstavku bylo možné shlédnout po celý měsíc a setkala se s velmi
kladným ohlasem zaznamenaným v Návštěvní knize.

14. duben 2016
Exkurze k Hasičskému záchrannému sboru města Písek
Děti se zde dozvěděly co je základním posláním hasičů a prohlédly si hasičskou a záchranářskou techniku. Vše si
mohly osahat, zeptat se na to, co je zaujalo a zajímalo, posadit se do aut jako posádka a jako řidiči. Zejména vyprošťovací
technika vzbudila u dětí velkou zvědavost. Tato exkurze byla velmi zajímavá a poučná.
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28. duben 2016
Čarodějnice
Na tento zvláštní den
si děti vyrobily čarodějnické klobouky a vyzdobily se vlastnoručně navléknutými
popcornovými korály. Na koštěti s čarodějnicí oběhly zahradu a pak už jsme zapálili oheň a opekli si buřtíky.

13. květen 2016
Cipískoviště – tvořivé dílničky
V rámci akce Cipískoviště jsme připravili pro menší děti tvořivé dílničky. Ve Schrenkově pavilonu v Palackého sadech
jsme s nimi tvořili motýly a papírové sovičky. Tělesnou zdatnost prokázaly děti prohazováním šišek otvorem a rovnováhu
potrénovaly nošením šišky na dřívku mezi kužely. Odměnou jim byla pěkná keramická medaile.
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14. květen 2016
Pomáhej pohybem – Nadace ČEZ
Smyslem této akce bylo šlápnout do pedálů dvou speciálně upravených kol a ujet za jednu minutu co největší vzdálenost.
A kolik se ujelo, tolik bylo převedeno na peníze a věnováno dvěma organizacím – MŠ Vodňany a Klubu Krteček. Konečné
částky byly vyhlášeny na hlavním podiu na náměstí Svobody. Za Vodňany převzala dárkový šek ředitelka MŠ
v doprovodu starosty města Vodňan, za Klub Krteček jeho předsedkyně Ladislava Králíková.

24. květen – 26. květen 2016
Sportovní hry Tloskov
V těchto dnech se opět po roce konaly v Tobogán kempu na Nové Živohošti 27. sportovní hry pro sportovce s mentálním
a kombinovaným postižením s mezinárodní účastí. Náš Klub vyslal na toto klání sedm sportovců. V průběhu třech dní
soutěžili v lehké atletice – běhu, skoku a hodu do dálky a bocce. Všichni naši sportovci získali medaili, někteří dokonce
několik. Však jsme se pečlivě připravovali a na zahradě každou disciplinu trénovali. Sportovně náročné dny byly
zakončeny večerní diskotékou, kde si všichni společně zazpívali a zatančili. Poslední medaile byly předány krátce před
čtvrtečním polednem a poté se všichni sportovci rozjeli do svých domovů.
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1. červen 2016
Den dětí
Tento krásný slunečný den jsme oslavili s našimi dětmi na zahradě. Pro děti jsme připravili různé soutěže a zábavu.
Běhaly s věnečkem na hlavě, aby dobře držely rovnováhu a měly rovné držení těla. Tančili jsme s balóny, které se děti
snažily prasknout za zády, házeli jsme na cíl. Na závěr jsme opekli buřtíky.

10. červen – 13. červen 2016
Prodloužený víkend Střelské Hoštice
Tento víkend se nesl v pirátském duchu. Cestou za pokladem jsme se učili Morseovu abecedu, procházeli jsme se
zavázanýma očima bludištěm, kde nás vedl pouze provázek a brodili se "bažinou". Z pokladu, který jsme posléze
nalezli, měly děti velkou radost. Vyrobili jsme si papírové lodičky, které jsme omalovali, nalepili na čtvrtku a
domalovali moře, slunce, ptáky...každý podle své fantazie. Učili jsme se uzly, hráli boccu, kuželky. Vyrobili jsme
námořnické kukátko-dalekohled, hráli přetahovanou a hru - "provázek říká". Tento pobyt jsme se učili znát vše kolem
lodí a námořnického života.
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16. červen 2016
Otavská plavba
Za krásného teplého počasí jsme uskutečnili s dětmi a jejich rodiči plavbu
od Putimského soutoku až po Městský ostrov. Děti se na tuto vodáckou
výpravu velice těšily, pádlování jsme trénovali i na našem ozdravném
pobytu ve Střelských Hošticích, ze kterého jsme se vrátili krátce před tím.
Vodácký výlet byl uskutečněn díky firmě Půjčovna – kanoí pana Vítka
Dohnala, která nám zapůjčila šest kanoí, včetně veškerého vodáckého
vybavení a zajistila dopravu lodí na místo vyplutí a odvoz z cílového
místa. Pan Pavel Lahodný ze společnosti Regio Písek o.p.s., nám zajistil odborné instruktory, kteří celou naši plavbu
provázeli. Výlet se nám velmi líbil, pro děti to byl nový zážitek.

9. červenec – 16. červenec 2016
Letní tábor
Letošní letní tábor se nesl v pohádkovém duchu. Upekli jsme dort s pejskem a kočičkou, Křemílek s Vochomůrkou nás
učili, jak se plete šála a navštívila nás spousta známých pohádkových postav. V lese děti postavily chaloupku z mechu
a kapradí. K pohádce „O perníkové chaloupce“ jsme upekli a nazdobili opravdové perníčky, které jsme pak všichni
společně snědli. Karkulka nás učila, jak vyrobit košíček a vlastoručně stvořeným a ozdobeným chřestítkem jsme
pomáhali babičce a dědečkovi vyhnat lišku z doupěte a zachránit Budulínka. Přesto nám zbylo dostatek času na
koupání v bazénu a běhání venku. Tento letní tábor jsme pilovali naše manuální dovednosti, bystřili důvtip
doplňováním obrázků do jednotlivých pohádek a poučení, že nemáme věřit cizím lidem.
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13. – 16. září 2016
Prodloužený víkend Střelské Hoštice
Tímto pobytem se nesla pohádka o myšce, které odnesla voda domeček. Děti
myšce pomáhaly vybudovat nový domeček a vybavit jej vším, co voda odnesla.
Malovaly obrázky na „zeď“, zdobily nové talířky. Poselstvím tohoto krásného
víkendu bylo nebýt lhostejný k potřebám druhých lidí a
pomáhat si v nesnázích.
Tento pobyt byl spolufinancován společností ČEZ.

13. – 16. říjen 2016
Prodloužený víkend Střelské Hoštice
Tento víkend jsme tematicky zaměřili na školu. Přišli se mezi
nás podívat Mach a Šebestová se psem Jonatánem. Pozvali nás
do opravdové školy ve Střelských Hošticích, kterou nás provedl
sám pan ředitel a kde se nám velice líbilo. V rámci tvoření jsme
si zauzlíkovali srdíčko, z proutí stočili věneček, který jsme
nazdobili sovičkou a vlastnoručně nasbíranými přírodninami.
Chodili jsme na vycházky a užívali volného pohybu.
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1. prosinec 2016
Mikulášská nadílka
Po roce jsme se opět sešli ve společenském sále DPS Světlo v
Písku na Mikulášské nadílce. Mikuláš obdaroval děti
balíčkem dobrot a tři čertíci provázeli děti různými soutěžemi.
Balíček ovšem nebyl zdarma, každý musel povědět básničku
nebo zazpívat ... a pak si všichni společně zatančili a rozešli
jsme se do svých domovů.

19. prosinec 2016
Vánoční besídka
Na Vánoční besídku jsme s dětmi připravili pásmo vánočních básniček a zpívánek. Přítomní rodiče, prarodiče a
sourozenci odměnili děti srdečným potleskem. Po malém pohoštění s cukrovím, čajem a kávou zazvonil zvoneček a
přišla ta chvíle, na kterou se těší všechny děti. Rozsvícený stromeček s dárečky rozzářil dětem
oči. Poté si rozbalily dárky, se kterými si chtěly hrát a domů se jim ani
nechtělo.
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Finanční zdroje na činnost organizace roku 2016

Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV

Kč
1.472.900

Krajský dotační program

500.000

Dotace MŠMT
Dotace města Písek
Dárci
Členské a jiné příspěvky
Ostatní příjmy

26.000
106.000
164.563
171.057
114

Celkem

2.440.634
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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, Schneider Electric, a. s., HEYCO WERK
ČR s. r. o., Gabriela a Zdeněk Havránkovi, Dana Foitová, SUNEX, s.r.o. Anna Preiszlerová, Ing. Richard Slavík,
Nadace ČEZ, Delikomat s.r.o., Simona Vlková, Jan Manek.

Naše poděkování patří Sladovně Písek, která nám bezplatně poskytla prostory k uskutečnění naší prezentační
výstavky.
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z. s.

E- mail: krtecek@krtecek-pi.cz

Klub Krteček v Písku

www.krtecek-pi.cz

Družstevní 61, 397 01 Písek

tel: 380 424 264, 731 571 131
IČ: 70958581
Číslo účtu: 159964696/0600

