VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018 KLUB KRTEČEK v Písku
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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.

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.

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.

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

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

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, poskytované v přirozeném prostředí klientů
 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.

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 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.

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 rozsahu 40 hodin týdně v dopoledních i odpoledních hodinách v přirozeném prostředí klientů.

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. Poskytujeme ji ambulantně v sídle naší organizace.

Ředitel organizace

František Kuděj

Členský výbor
 Předsedkyně Klubu Krteček:
 Místopředseda Klubu Krteček:
 Ředitel organizace:

Ladislava Králíková
Václav Hruška
František Kuděj

Náš tým
 Hospodářka:
Ladislava Králíková
 Účetní:
Jana Kudějová
 Sociální pracovník:
Mgr. Klára Bečvářová
 Pracovník v sociálních službách:
Yveta Sládková
 Pracovník v sociálních službách:
Vladimír Tomášek
 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.

Vedle sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, které byly v průběhu roku 2018 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. První akcí v roce 2018 byl:
ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH – NOVÉ HUTĚ NA ŠUMAVĚ 26. – 29. 1. 2018
Koncem ledna odjel Klub Krteček za sněhem do horského hotelu Kodrea na Nové Hutě na Šumavě. Jelikož jsme věděli, že
tam je sněhu dosti, vezli jsme sebou sáňky, boby a různá sjíždědla. Každý den jsme chodili na kopec za hotel, kde byl svah
pěkně upraven a kde se nám dobře sáňkovalo a bobovalo. Dětem jsme zahráli pohádku „Hrnečku vař“, při které jsme si
ukázali, jak je důležité se dobře chovat ke starším lidem, že je slušné umět správně pozdravit a poděkovat. Malým
chemickým pokusem si děti zkusily - hrnečku vař, a v rámci tvoření jsme si také hrnečky krásně nazdobili. Na horách se nám
velmi líbilo, provětrali jsme si plíce čerstvým vzduchem a potrénovali naši fyzickou kondici.

MAŠKARNÍ KARNEVAL – SENIORSKÝ DŮM 22. 2. 2018
Maškarní karneval tentokrát proběhl v jiných prostorách, než jsme byli doposud zvyklí. Uspořádali jsme jej v Seniorském
domě v Čelakovského ulici v Písku, který nám bezplatně poskytl své prostory. A i když se nás tentokrát kvůli zvýšené
nemocnosti moc nesešlo, přesto jsme se všichni dobře pobavili a zatančili si.

OZDRAVNÝ POBYT STŘELSKÉ HOŠTICE – JARNÍ TVOŘENÍ 20. – 23. 4. 2018
Tento prodloužený ozdravný pobyt jsme prožili skoro celý venku na čerstvém vzduchu, protože počasí bylo jako v létě. Děti
se připravovaly na nadcházející Sportovní hry, konané v Tloskově. V rámci tvoření jsme vyrobili papírovou berušku a
látkového ptáčka. Velká živá beruška přišla i mezi děti a připravila dětem malý kvíz o tom, jak berušky žijí, čím se živí apod.
Dětem se pobyt líbil a odjížděli domů opálené a spokojené.

ČARODĚJNICE - 26. 4. 2018
Na zahradě Klubu Krteček jsme oslavili Svátek čarodějnic. Dětem jsme připravili medaile s obrázkem, který si samy
omalovaly. Poté plnily různé úkoly - prolézaly kruhy, chodily po provaze, věšely kolíčky na pavučinu, kterou jsme jim
zbudovali v rohu zahrady. Na opékání buřtíků se všichni moc těšili. Zahráli jsme si na kytaru a zazpívali si.

SENIORSKÝ DŮM- VYSTOUPENÍ KE DNI MAMINEK 9. 5. 2018
S dětmi jsme navštívili Seniorský dům v Písku. Pro dědečky a babičky jsme připravili vystoupení plné písniček a básniček,
které jsme jim přednesli k blížícímu se Dni matek. Jako pozornost jsme babičkám předali vyrobenou látkovou kytici.
Seniorům se vystoupení líbilo a odměnili naše děti vřelým potleskem. Dostali jsme též malé upomínkové předměty.
Odpoledne v seniorském domě bylo milé a odcházeli s hezkým pocitem.

PÍSKOVIŠTĚ – PALACKÉHO SADY, PÍSEK – TVOŘIVÉ DÍLNIČKY 11. 5. 2018
V pátek 11. května 2018 se Klub Krteček zúčastnil akce Pískoviště. Ve Schrenkově pavilonu v Palackého sadech jsme tvořili
s dětmi barevné motýlky, které děti zdobily potiskem a veselé sovičky. Dopoledního tvoření se zúčastnily převážně příchozí
školky, po poledni družiny a průběžně přicházeli rodiče se svými dětmi. Děti plnily i dvě sportovní disciplíny. Za splnění
všech úkolů byly odměněny medailí a malým keramickým dárečkem. Letošní teplé počasí lákalo ven, proto i účast na této
akci byla opravdu hojná. Svědčí o tom i počet rozdaných medailí…cca 400 kusů.

SPORTOVNÍ HRY TLOSKOV 22. – 24. 5. 2018
Již 29 ročník sportovních her pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením z ČR proběhl v Juniorcampu na Nové
Živohošti. Naši sportovci soutěžili v lehké atletice, kde absolvovali tyto disciplíny – hod granátem, hod kriketovým míčkem,
skok do dálky, běh na 60m a terénní běh. Týmovým sportem byla bocca, ve které jsme po napínavém souboji obsadili krásné
čtvrté místo. Policie si pro závodníky připravila ukázku práce se psy. Večer byla taneční zábava a diskotéka.
Každý z našich sportovců získal medaili a někteří i několik.

DEN DĚTÍ 31. 5. 2018
Za krásného, letního počasí jsme oslavili na zahradě Dětský den. Děti plnily různé úkoly, aby si potrénovaly zručnost,
pohyblivost, rychlost, přesnost, rovnováhu a soustředění. Za odměnu jsme pochutnali na opečených buřtících.

STŘELSKÉ HOŠTICE 1. – 4. 6, 2018
Začátkem června jsme odjeli do Střelských Hoštic na prodloužený víkendový pobyt. Jelikož bylo po Sportovních hrách v
Tloskově, kterých se zúčastnilo jen pár našich sportovců, tento víkend jsme uspořádali „Veselou olympiádu“, kde si
zasportovaly všechny děti. Sice to nebyly tradiční disciplíny, jako běh, hod, skok…ale zato byly mnohem zábavnější. Běhali
jsme jako koníci se zavázanýma očima a druhý nás řídil pomocí švihadla. Tak jsme si potrénovali orientaci a kde je vpravo a
kde vlevo. Skákali jsme jako žabáci, házeli na cíl, přenášeli vodu a učili se tak rovnováze, chodili jsme jako pejskové a zvedali
nožičku a jelikož bylo krásné, teplé počasí, uspořádali jsme bitvu s vodními balonky. V rámci dětského dne jsme navštívili
tamní kemp, kde nám hasičský sbor předvedl ukázku hasičské techniky a také jsme si mohli vše vyzkoušet. Dětem se moc
líbilo, že si mohly sami vyzkoušet stříkání hadicí, nejen ze země, ale také shora hasičského auta, což si všechny patřičně
užily. Na závěr olympiády byly děti odměněny diplomem, medailí a malou sladkůstkou. Tento víkend jsme si užili dostatek
pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu.

LETNÍ TÁBOR – KRTEČEK VE SVĚTĚ VČEL - 7. – 14. 7. 2018
Letní tábor Klubu Krteček se letos konal jako již tradičně v Rekreačním zařízení Dol u Blatné. Tématem tohoto pobytu bylo
- „Krteček ve světě včel“. Celý týden byl propletený včelím a hmyzím tématem. Veškerá výtvarná činnost a různé hry byly
směřovány do hmyzího světa. Povídali jsme si, a také prakticky ukazovali, jak přicházejí včelky na svět a jak se dále vyvíjejí.
Prohlédli jsme si pěkně zblízka pod lupou, jak vypadá včela a jak čmelák a jaký je mezi nimi rozdíl. Vyrobili jsme si tykadélka,
košíčky na pyl, křidélka a omalovali trička, abychom se včelkám podobali. V rámci tvoření jsme vyrobili motýlka na kolíčku,
pavouka v síti, obří housenku, které jsme museli dát pořádně najíst, než jsme ji stvořili a také se děti naučily z včelího vosku
svinout svíčku. Pro děti byl tento program velmi zajímavý, neboť spoustu věcí z včelího života slyšely poprvé a tím také
pochopily, kde se vlastně bere med. Během našeho pobytu panovalo celkem pěkné, slunečné počasí, takže jsme využívali i
venkovní bazén, kde se děti dostatečně vyřádily. Na závěr pobytu jsme si opekli u ohně buřtíky a děti obdržely „Osvědčení
pilné včelky“ a drobné upomínkové předměty a sladkosti.

POMÁHEJ POHYBEM - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V PROTIVÍNĚ - 25. 8. 2018
V rámci této akce usedla řada dobrovolníků na připravené oranžové rotopedy, které byli napojeny na konto Nadace ČEZ.
Každé šlápnutí tak znamenalo drobné přispění našemu klubu. Poctivým šlapáním jsme získali krásných 52.397,- Kč.

STŘELSKÉ HOŠTICE – PODZIMNÍ TVOŘENÍ - 5. – 8. 10. 2018
Podzimní ozdravný pobyt se konal začátkem října ve Střelských Hošticích. Děti se tam setkaly s pejskem a kočičkou, za
známé pohádky od Josefa Čapka. Jelikož si pejsek poranil tlapičku, vyprávěla mu kočička pohádku „O pyšné noční košilce“
a právě tu „chudou“ noční košilku si děti svou tvořivostí samy nazdobily. Kočičky a pejsky jsme si vytvořili též skládačkou
z papíru. Fixami na porcelán si každý ozdobil svůj hrneček. A jelikož bylo krásné, téměř letní počasí, trávili jsme spoustu
času venku. Uspořádali jsme soutěž v hodu granátem a kriketovým míčkem, zahráli si venkovní kuželky, malovali křídou na
chodník a na společných procházkách si povídali o podzimní přírodě, sbírali jsme kaštany a užívali si sluníčka. Na závěr
pobytu jsme si zatančili na diskotéce. Přesto, že jsou děti spolu rádi, domů se vždy velmi těší.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 3. 12. 2018
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 a mohly se podívat i na kraj pekla. 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.
Odpoledne se neslo v hravém duchu a všem nám rychle uteklo.

VÁNOČNÍ BESÍDKA – 19. 12. 2018
Do Krtečka přišel Ježíšek. Děti si pro něj připravily pásmo vánočních písniček, říkadel a také krátký příběh o zvířátkách, která
chtěla pomáhat Ježíškovi. Každé zvíře vychvalovalo jednu ze svých vlastností. Anděl nakonec vybral pokorného oslíka a
vola, kteří Ježíška zahřívali svým dechem. Pozvaným rodičům a přátelům se vystoupení moc líbilo a odměnili jej velkým
potleskem. Pro všechny pozvané bylo připraveno malé pohoštění s cukrovím, čajem a kávou. A pak už nastala ta tolik
očekávaná chvíle, kdy se v Krtečku se rozzářil stromeček a pod ním spousta dárečků, které si děti rozbalily. Vidět radost v
jejich očích, bylo odměnou pro nás všechny. Radost jsme sdíleli všichni společně, děti, jejich sourozenci, rodiče, přátelé a
my zaměstnanci Krtečka.

Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV

Kč
2,551.000

Krajský dotační program

77.000

Dotace MŠMT

24.000

Dotace města Písek

14.000

Dárci

102.500

Členské a jiné příspěvky

187.804

Ostatní příjmy
Celkem

154
2,956.449

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,
Daniela Zemanová
Členové a příznivci ČSSD Písek
Zaměstnanci Kooperativy

