
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2017 
 

 
Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR  z. s. 

Klub Krteček v Písku 



ÚÚVVOODD  
 

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), 

jmenujeme se 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PPOOSSLLÁÁNNÍÍ 

  

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. Sociálně aktivizační služby jsou 

poskytovány formou ambulantní a terénní. 

 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 

 terénní 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. 

 

 

 

 

 

 



 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. 

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 rozvíjejí jejich motoriku a 

soustředění, ale především je to baví. 

IInnddiivviidduuáállnníí  aa  sskkuuppiinnoovváá  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. 

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. 

Terénní služby 
Tato služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  SSTTRRUUKKTTUURRAA  
  
 

 Ředitel organizace:       František Kuděj 

 

Členský výbor 

 Předsedkyně Klubu Krteček                   Ladislava Králíková 

 Místopředsedkyně Klubu Krteček:   Hana Pixová 

 Člen výboru:                         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše aktivity roku 2017 
 

Vedle sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 

které byly v průběhu roku 2017 hojně využívány a v rámci kterých byl pro klienty 

připraven vždy bohatý program, uspořádal Klub Krteček spoustu akcí a zajistil 

řadu zajímavých aktivit pro své členy. Prvním pobytem v roce 2017 byl: 

 

26. leden – 29. leden 2017 

Hory – Nové Hutě na Šumavě 
Prodloužený víkendový ozdravný pobyt na Šumavě – horský hotel Kodrea na 

Nových Hutích. Tento rok byly sněhové podmínky velmi dobré, takže jsme si užili 

všech sněhových radovánek do 

sytosti. 

Tématicky byl tento pobyt 

zaměřen na poznávání lidského 

těla. Pověděli jsme si o našich 

smyslech, jak fungují, co 

vykonávají a jak je dostatečně 

chránit. Vše jsme si názorně ukázali a vyzkoušeli na vlastní kůži, abychom lépe 

pochopili. Věnovali jsme pozornost našim končetinám a důležitým orgánům, 

abychom získali představu, jak vše v těle funguje. Dětem jsme tyto informace 

předali vtipnou a srozumitelnou formou prostřednictvím doktora „Bolíto“ a sestry 

„Pilné“ a nutno dodat, že tato forma sdělení děti velmi bavila. Tato „osvěta“ 

předcházela plánované přednášce o sexuální výchově s Mgr. Šulistovou. 

 

9. únor 2017 

Sexuální výchova s Mgr. Šulistovou 
 

V tento den mezi nás přišla Mgr. Radka Šulistová 

z pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Promítli jsme si 

krátké video, ve kterém zaznělo, jak se odborně nazývají 

mužské a ženské pohlavní orgány. Kresleným způsobem zde 

bylo vysvětleno, jak vzniká nový život, jaký je rozdíl mezi 

maminkou a tatínkem... 



1. březen 2017 

Maškarní karneval 
Karneval se konal tak jako 

již tradičně v DPS Světlo 

v Písku. Provedli nás jím 

Mach a Šebestová, kteří 

dětem připravili různé 

soutěže a úkoly. Účast na 

tomto karnevalu byla hojná. 

 

 

20. duben – 23. duben 2017 

Ozdravný pobyt Střelské Hoštice – jarní tvoření 
Tento pobyt byl zaměřen na jarní tvoření, ale jara 

jsme si moc neužili. Krom jednoho dne pršelo a 

mraky se stále honily. V rámci tvoření jsme 

vyrobili klíče, kterými jsme zamkli zimu, a 

symbolicky odemkli jaro. Kolektivním dílem 

jsme vytvořili velkou barevnou kytici z našich 

dlaní, omalovali květináčky, zasadili semínko a 

vyrobili veselé berušky. Tento pobyt byl spolufinancován nadací ČEZ. 
 

27. duben 2017 

Čarodějnice 
Přesto, že každý rok je spojena oslava pálení 

čarodějnic s opékáním buřtíků na zahradě, letos bylo 

vše jinak. Venku vytrvale 

pršelo. Proto jsme 

v herničce našeho klubu 

uspořádali dětem 

soutěžní a zábavné 

odpoledne. Abychom je 

však o buřtíky 

nepřipravili, opékali je 

venku na ohni dospělí a 

nosili dětem dovnitř, do tepla. Byla to oslava jiná, ale také zdařilá. 

 

 

 



12. květen 2017 

Cipískoviště 
Této tradiční akce se zúčastňujeme již třetím 

rokem. Ve Schrenkově pavilonu v Palackého sadech 

tvoříme s dětmi různých věkových kategorií. Letos 

děti tvořily kytičku z drátku, rybičku, a z obrázku 

s krtečkem si vyrobily zarámovaný obrázek. A aby 

jen neseděly, procvičily si rovnováhu nošením šišky 

na dřívku a prohazováním šišek otvorem. Za splnění 

úkolů byly děti odměněny malým dárkem. 

 

 

15. květen – 15. červen 2017 

Sladovna Písek 
V tento čas jsme pozvali všechny rodiče a přátele 

Klubu Krteček do Sladovny na prezentaci našich prací 

a výrobků. Soudě podle ohlasů v Návštěvní knize, měla 

výstavka úspěch a spousta lidí ji kladně ohodnotila. 

 

 

 

 

23. – 25. květen  

Sportovní hry Tloskov 
Již 28 ročník sportovních her pro sportovce s mentálním a kombinovaným 

postižením z ČR proběhl v Juniorcampu na Nové Živohošti. Zúčastnili se ho i naši 

sportovci, kteří soutěžili v těchto disciplínách – terénní běh, skok do dálky, hod 

kriketovým míčkem a týmové soutěži – bocce. Přestože soutěžilo kolem 200 

sportovců, byli naši sportovci úspěšní a každý z nich vybojoval medaili a někteří i 

několik. 

 



9. – 12. červen 2017  

Střelské Hoštice - sportovní hry 
Jelikož do Tloskova mohlo odjet jen pár našich sportovců, uspořádali jsme 

sportovní hry pro všechny naše děti…aby jim to nebylo líto. Děti soutěžily 

v těchto disciplínách – běh se štafetou, skok daleký, hod kriketovým míčkem, a 

aby i sportování bylo zábavné, válely sudy, chodily po provaze, plazily se, skákaly 

přes švihadlo a hráli jsme kuželky. Taktéž jsme shlédli hasičské cvičení, které se 

tou dobou konalo ve zdejším areálu a které děti velmi zaujalo. Jelikož bylo touto 

dobou krásné, teplé počasí, pobrouzdali jsme si nohy v Otavě, která je zde mělká 

a prohřátá. V rámci tvoření jsme vyrobili kornouty se zmrzlinou a kočky 

z papírových talířků. 

Tento víkend jsme utužili naši tělesnou kondici.  

Pobyt byl uskutečněn díky našemu vítězství v projektu „Pomáháme s vámi“, 
Hypermarketu Tesco.  
 

 
 

8. – 15. červenec 2017  

Letní tábor Dol u Blatné – Indiánské léto 
Letošní letní tábor nesl název Indiánské léto. Do areálu „Radost“ jezdíme velice 

rádi, protože je zde bazén, kde se děti můžou pořádně vyřádit. Pro děti jsme 

předvyrobili indiánské šaty, které si na táboře sami kreativně dozdobily 

indiánskými motivy. V těchto šatech jsme během pobytu také chodili, abychom si 

je pořádně užili. Učili jsme se střílet lukem, vyráběli jsme totem, lapač snů – což 

děti velmi bavilo a další  indiánské výrobky. Uspořádali jsme závody na „koních“, 

chytali rybičky. Na závěr pobytu jsme uspořádali táborák a opekli si buřtíky. 

 



13. – 16. říjen 2017 

Střelské Hoštice – podzimní tvoření 
Tento víkend nám počasí přálo, bylo teplé a slunečné, takže jsme strávili spoustu 

času venku v přírodě. Hledali jsme indicie, podle 

kterých jsme hádali roční období, zahráli jsme si na 

rybáře a rybičky, s tetou 

Hankou jako mochomůrkou 

jsme se naučili novou 

básničku, zahráli si líný 

tenis. Děti se houpaly, 

sjížděly skluzavky a honily se venku na 

čerstvém vzduchu. V rámci tvoření jsme nazdobili podzimní věnec, vyrobili 

sovičku ze šišky a podzimní houbičky.  

 

4. prosinec 2017 

Mikulášská nadílka 
Nadílka proběhla jako již tradičně ve společenském sále DPS Světlo v Písku. Tři 

čertíci bavili děti a vymýšleli pro ně různé úkoly, aby si děti balíček dobrot 

zasloužily. 

Poté slavnostně vešel na podium Mikuláš s andělem. Mikuláš četl jména dětí, které 

k němu přicházely a balíček dobrot si musely zasloužit písničkou či básničkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. prosinec 2017 

Vánoční besídka 
Milé předvánoční posezení s kávou, čajem a cukrovím. S dětmi jsme připravili pro 

rodiče a hosty pásmo vánočních básniček, písniček a krátký příběh o cestě 

pastýřů do Betléma. Poté si děti rozbalily dárečky pod rozzářeným stromečkem. 

S přáním krásných svátků jsme se rozešli do 

svých 

domovů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě těchto větších akcí probíhaly v Klubu Krteček i další drobnější 

aktivity a každé pondělí oblíbený keramický kroužek. 

 



Finanční zdroje na činnost organizace roku 2017 

 
  

 

 

Příjmy podle zdrojů Kč 

Provozní dotace MPSV 1,940.000 

Krajský dotační program 312.900 

Dotace MŠMT 28.000 

Dotace města Písek 99.000 

Dárci 158.000 

Členské a jiné příspěvky 183.230 

Ostatní příjmy 137 

Celkem 2,721.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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. HEYCO WERK ČR s. r. o., Zdeněk a Gabriela Havránkovi, Dana 

Foitová, Anna Preiszlerová, Nadační fond Tesco, Faurecia components s.r.o., 

Anna Stárková - sportovní potřeby, obec Putim, SIKO koupelny a.s., Ing. Vojtěch 

Bubník, Petr Žváček, 

 

 

Naše poděkování patří Sladovně Písek, která nám bezplatně poskytla prostory 

k uskutečnění prezentační výstavky našich klientů. 

 

 

  

 

 



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:159964696/060 

mailto:krtecek@krtecek-pi.cz
http://www.krtecek-pi.cz/

