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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. 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
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.

1

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
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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.
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 SOCIÁNĚ

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.
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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:
 Členové výboru:

Ladislava Králíková
Hana Pixová
František Kuděj
Ladislava Králíková
Hana Pixová

Náš tým
 Ředitel organizace:
František Kuděj
 Předsedkyně:
Ladislava Králíková
 Účetní:
Jana Kudějová
 Pracovník v soc. službách: 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 NA HORÁCH
Koncem ledna se Klub Krteček i se svými klienty rozhodl strávit prodloužený víkend na
horách. Cílem zimní výpravy se staly Nové Hutě na Šumavě. Sněhu bylo opravdu málo a
sáňkovat se nedalo, ale přesto jsme doufali, že alespoň trochu napadne, což se nám
splnilo koncem týdne a nám nějaký ten sníh napadl. Nebylo ho příliš, ale my jsme si
přesto našli kopeček, na kterém jsme si zasáňkovali a zabobovali. A co jsme dělali, než
napadl sníh? Podnikali jsme procházky, hráli hry, četli jsme si pohádku, kterou jsme si
posléze i zahráli. Čas utekl jako voda a my jsme se v neděli s Šumavou rozloučili. Pobyt
se konal v termínu 23. 1. – 26. 1. 2015.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Období masek a různých maškar se nevyhnulo ani Klubu Krteček v Písku, který ve středu
26. února 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.
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PRODLOUŽENÝ VÍKENDOVÝ POBYT
Klub Krteček opět zavítal na Šumavu. V termínu od 24. do 27. dubna se Klub Krteček opět vypravil
se svými krtečky na prodloužený víkendový pobyt. Cílem cesty se stala námi oblíbená Šumava, hotel
Kodrea. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my mohli trávit většinu času procházkami po okolí a
dováděním na hřišti. Viděli jsme různá zvířátka, koně, ovce, berana, jehňátka, krávy, ale nejvíce nás
zaujala lama, která pro nás byla snad největším zážitkem celého pobytu. Pobyt jsme si užívali a
opravdu jsme se nenudili.

ČARODĚJNICE
Pálení čarodějnic proběhlo na zahradě Klubu Krteček 30. dubna. Společnými silami jsme si
ozdobili májku. Uspořádali jsme závody na koštěti společně s čarodějnicí a opekli si
buřtíky.
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SPORTOVNÍ HRY
Klub Krteček se v termínu 20. – 22. května vypravil s některými svými klienty na sportovní hry do Juniorcampu Tobogán na Nové
Živohošti, které pravidelně každý rok pořádá CSS Tloskov. A jak si naši sportovci vedli? Byli
velice šikovní a každý vybojoval minimálně jednu medaili. Počasí bylo opravdu letní a sluníčko
nám celou dobu svítilo pro dobrou náladu.

VÍKENDOVÝ POBYT VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH
30. května jsme odjeli na víkendový pobyt do krásného areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích. Zúčastnili jsme se zde oslavy
Dne dětí. Na místním hřišti nám předvedli svou výzbroj vojáci a hasiči. Vyzkoušeli jsme si běh s plnou polní, plazili jsme se, stříleli a
prohlédli si hasičské vybavení. Dětem se tento zajímavý pobyt velice líbil.
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LETNÍ TÁBOR – CESTOVÁNÍ PO AFRICE
Letošní letní tábor se nesl v duchu cest po Africe. Každý den jsme se podívali do jedné Africké
země. Navštívili jsme Čad, putovali jsme po Sahaře, setkali jsme se s kmenem Masajů, kteří žijí
v Keni. V polovině týdne jsme vycestovali na africký ostrov
Madagaskar,
kde
jsme se seznámili s tamní florou a faunou. Také nás čekala cesta do
Kamerunu. V této zemi jsme se seznámili s členy kmene Pygmejů,
kteří s námi strávili celý den a přijali nás mezi sebe. Naučili nás
africké tance, seznámili nás s životem v jejich kmeni a postarali se
nám o zajímavá dobrodružství. Celý týden jsme si užívali, zažili
spoustu zábavy, naučili se a poznali nové a zajímavé věci.
Tábor se konal v RZ Radost v Dolu u Blatné v termínu 5. – 12. července.

PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT - STŘEDOVĚK
Koncem srpna pořádal Klub Krteček psychorehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením. Pobyt se konal v rekreačním středisku Nová Louka u Albrechtic, v termínu od 23.
srpna do 30. srpna. Tentokrát se cílem naší výpravy stala cesta do minulosti, a tak jsme celý týden
prožili ve středověku. Následující dny jsme prožívali jako středověcí lidé. Vyzkoušeli jsme si
práci barvířů, keramiků, kovářů a lazebníků. Proměnili jsme se v rytíře a uspořádali rytířské
souboje. Navštívili jsme královský ples, potkali se s králem a princeznou, katem, loupežníkem a
také jsme v lese potkali strašlivého draka. Zúčastnili se nejen rodiče, ale i babičky dětí. Byl to
týden plný dobrodružství, zábavy a milých překvapení.
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VÍKENDOVÝ POBYT STŘELSKÉ HOŠTICE
V termínu od 19. září do 21. září strávil Klub Krteček se svými klienty příjemný víkend
ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích. V rámci tohoto pobytu jsme si vyrobili věci
s podzimní tématikou. Zároveň jsme měli možnost seznámit se s hasiči, kteří nám ukázali
svou techniku, co umějí a naučili nás vázat různé druhy uzlů.

PRODLOUŽENÝ ŠUMAVSKÝ VÍKEND
Ve čtvrtek 30. října vyrazil klub Krteček na prodloužený víkend na Nové Hutě do hotelu Kodrea.
Strávili jsme krásné čtyři dny uprostřed přírody. Každý den jsme podnikali vycházky za zvířátky,
dováděli na hřišti a těšili se z nádherného slunečného počasí. Měli jsme však i plno práce a každý
den jsme využili naplno. Vyráběli jsme ježky z podzimních přírodnin, hráli různé hry, kreslili
obrázky. Pobyt nám utekl jako voda a mohli jsme si ho užít také díky finanční podpoře
hypermarketu Tesco Písek.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3. prosince navštívil klienty Klubu Krteček Mikuláš s andělem a čerty. Mikulášská nadílka
se konala v DPS Světlo Písek. Společně zazpívanou písničkou přivolaly děti Mikuláše
s andělem a jejich pekelné kamarády, kteří na každé dítě věděli nějaký ten malý hřích. Ale
protože byly všechny děti šikovné a Mikulášovi řekly či zazpívaly písničku či říkanku, tak si
čerti nikoho neodnesli a každý dostal od anděla sladkou odměnu.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Do Krtečka přišel Ježíšek. Děti si pro něj připravily spoustu vánočních básniček,
písniček a říkadel a také krásný hraný vánoční příběh. Pozvaným rodičům,
babičkám, dědečkům a tetám se vystoupení moc líbilo a děti odměnili velkým
potleskem. Pro všechny pozvané hosty a děti jsme připravili malé vánoční
pohoštění s cukrovím, kávou a čajem. Chvíle napětí … a v Krtečku se rozzářil
vánoční stromeček, pod kterým na děti čekalo spousta dárečků. Vánoční nadílka
se konala 17. prosince.
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Finanční ukazatele roku 2014
Rozvaha
Kč

Aktiva
Samostatné movité věci

404.799,--

Oprávky k samost.movit.věcem a souborům m.v.

-13.310,--

Materiál na skladě

2.341,--

Pokladna

30.956,--

Bankovní účty

1.150.801,--

Celkem

1.575.587,--

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zúčtování soc. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek ve schval. řízení

Kč
16.317,-140.856,-81.708,-22.741,-248.684,-1.120.465,--

Celkem

1.630.771,--
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Výsledovka

Příjmy podle zdrojů

Kč

Provozní dotace MPSV

1.795.200,--

Dotace MŠMT
Dotace MZ
Město Písek
Sponzoři
Členské a jiné příspěvky
Ostatní příjmy

22.000,-16.555,-335.000,-122.973,-157.766,-101,--

Celkem

2.449.595,--

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

Kč
133.058,-44.028,-64.797,-27.679,-289.213,-1.419.993,-472.849,--

Jiné ostatní náklady

39.852,--

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku

13.310,--

Celkem

2.504.779,--
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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, Schneider Elektric, a. s., HEYCO WERK ČR s. r. o., Tesco Stores
CR a.s., Delikomat s.r.o., Kateřina Trejlová – OMV Písek, Gabriela Havránková, Dana Foitová.

Dále bychom také chtěli poděkovat Samoobslužné prádelně Evina, která nám v roce 2014 umožnila
uskutečnit prezentační výstavy výrobků našich klientů.
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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

