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.
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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 2019 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 2019 byl:

Na tomto ozdravném pobytu si děti užívaly zimních radovánek a čerstvého horského vzduchu, který jim vždy velmi
pomáhá. Všechny velmi bavilo chození na procházky, sáňkování, bobování a jiné skotačení, kterého bylo mnoho. V rámci
tvořivé dílny si děti z ponožek a vatelínu vyrobily svého malého sněhuláka. Během pobytu se děti dozvídaly, jak to chodilo
ve středověku. Na závěr pobytu byly děti svědky rytířského klání, kdy se princové ucházeli o ruku princezny. Každý obdržel
pamětní list s malou odměnou a pasováním byl povýšen do stavu rytířského. Z hor jsme si všichni odvezli mnoho hezkých
zážitků. Tento pobyt podpořila Nadace ČEZ svým nadačním příspěvkem a stejně tak firma KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech
Plast s.r.o.

Klub Krteček v Písku pořádal Maškarní bál pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, který se uskutečnil v
prostorách sálu DPS Světlo. Na Maškarní přišlo mnoho rodičů s dětmi a přátelé organizace. Každý si připravil povedenou
masku, kterou se nebál vzít na sebe. Odpoledne se neslo v duchu tancování, dovádění, hraní připravených her a soutěží,
kterými je prováděl král s královnou. Návštěvníci se během celé akce mohli kochat promítáním fotek, kdy viděli aktivity a
zážitky dětí z Klubu Krteček v Písku. Rodiče s dětmi spolu trávili hezký čas, který měli jen pro sebe. Bylo hezké vidět, že se
některým nechce domů. Všichni si to užili.

Při prodlouženém víkendovém, ozdravném pobytu ve Střelských Hošticích nám tentokrát počasí moc nepřálo, bylo
chladno. To nás ale nemohlo odradit od dobré nálady a bohatého programu, který byl pro děti přichystaný. Prodlouženým
víkendem děti provázela kostýmovaná liška a čáp, kteří jim zahráli malé divadélko. V rámci tvoření jsme vyráběli čápy, lišky
a velikonoční košíčky. Trávili jsme hodně času venku, kde jsme si společně rozhýbávali své tělo různým poskakováním,
hraním her a tancováním. Chodili jsme na procházky a za všech okolností jsme byli stále spolu. Děti odjížděly z pobytu velmi
spokojené a už teď se těší na další podobnou akci. Tento pobyt podpořila Nadace ČEZ svým nadačním příspěvkem.

V prostorách klubu a na zahradě byl pro naše klienty, jejich rodiny a přátele klubu, připravený bohatý program plný her a
úkolů, kterým je provázela sama čarodějnice. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nebránilo dobré náladě, která byla
všudypřítomná. Děti s rodiči soutěžili v prolézání tunelem, skákání přes překážky, házení míčků, vyrábění netopýra atd…
Když se počasí trochu umoudřilo a přestalo pršet, tak jsme se přesunuli ven a společně jsme si opekli buřty. Venku byl i
prostor na soutěžení v létání na koštěti s čarodějnicí. Nakonec jsme se přesunuli zase dovnitř, kde jsme si společně zazpívali
s kytarou. Odpoledne se neslo v přátelském a rodinném duchu.

Na zahradě Klubu Krteček v Písku jsme oslavili s našimi klienty Den Dětí. Na jednotlivých stanovištích byli připraveni
asistenti a dobrovolníci, kteří účastníkům pomáhali podle jejich potřeb. Děti plnily nejrůznější úkoly. Prolézaly obručemi,
házely na cíl, trénovaly rovnováhu a přesnost svých pohybů. Každý prokázal svou zdatnost, trpělivost, odhodlání a
schopnost spolupráce. Po skončení soutěží jsme si společně opekli buřty. Velké díky patří dobrovolným asistentům, bez
kterých by tento dětský den nebylo možné uspořádat v takové míře.

Na zahradě našeho klubu bylo pro naše klienty a jejich rodiny připraveno mnoho soutěží a úkolů, abychom tak společně
přivítali nadcházející prázdniny. Kvůli vysokým teplotám jsme upravili program na klidnější aktivity a jednodušší úkoly pro
děti. Účast tentokrát nebyla vysoká vzhledem k velkému horku. To nám ale nebránilo odpoledne si užít. Proběhly
jednoduché soutěže, hraní společenských her ve stínu stromů a samozřejmě vypukla ohromná vodní bitva, kdy jsme se
důkladně osvěžili. Žádné tričko nezůstalo suché.

Letní tábor se letos konal, jako již tradičně, v Rekreačním zařízení Dol u Blatné. Tématem tohoto pobytu bylo - „Mezi
piráty“. Celý týden byl propletený pirátským tématem. Veškeré vyrábění a různé hry byly směřovány do námořnického,
pirátského a mořského světa, aby děti získaly nové dovednosti a povědomí o životu na moři.
Program byl opravdu bohatý a o zábavu nebyla nouze. Po rozluštění první šifry, kdy bylo nutné prokázat znalost v poznávání
písmen, jsme společně našli skrýše s pirátskými šátky, které jsme si ozdobili. Každý se tedy po dobu tábora stal pirátem.
Tím pádem každý také musel prokázat jisté dovednosti. Procvičili jsme tak společně pádlování v bazénu, uzlování, chytání
papírových rybiček, nacvičili jsme společně pirátský tanec a několik námořnických písní. Během tábora jsme si povídali o
životě námořníků a pirátů a o všem možném, co je s mořem spojené. Na konci každého dne rozdával námořník pirátské
zlaťáky za splněné úkoly. Za ně si pak děti mohly v přichystaném tržišti nakoupit, co se jim zlíbilo.

V průběhu na děti čekalo několik dalších šifer a každá je zavedla na nějaké místo nebo jim vysvětlila další úkol. Děti si
uvědomily, že mají možnost najít a získat cosi cenného. Začala tedy honba za pokladem. V rámci tvoření měly děti mnoho
aktivit, kdy si například vyrobily mapu ostrova, společnou pirátskou vlajku, savem ozdobily tričko, vytvořily obrázek
sypáním písku na papír, vyrobily si z papíru mořskou rybu, malého piráta, barevného papouška, parník, chrastítko ke zpěvu
a tanci a mnoho dalšího.
Kromě vyrábění na děti čekalo množství venkovních her a aktivit, kdy měli dostatek pohybu. Každá aktivita byla
přizpůsobena vozíčkářům a účastníků s omezeným pohybem tak, aby si nepřipadali mimo dění.
Celým táborem děti provázelo několik ostřílených a neústupných pirátů, kteří se čas od času z ničeho nic zjevili a sehráním
scénky děti vtáhli do děje, ze kterého někteří účastníci vystoupili až na samotném konci pobytu. Velkou odměnou pro
všechny piráty bylo získání truhly s pokladem, kterou si zasloužili a rovným dílem rozdělili. Na závěr pobytu jsme si opekli u
ohně buřty, zazpívali při kytaře, děti obdržely „Pirátský certifikát“ a sladkosti. Celý týden jsme si moc užili.

Na prodlouženém víkendovém, ozdravném pobytu ve Střelských Hošticích panovalo všechny dny nádherné počasí, proto
jsme většinu času trávili s dětmi venku, abychom před zimou nachytali energii z posledních silných slunečních paprsků. Na
začátku pobytu děti hledaly po areálu ukryté nápovědy toho, jaké téma nás bude tentokrát provázet. Někdo našel malou
rybku, někdo klobouk, další objevil síť, děti také našly podběrák a další indicie. Všem bylo hned jasné, že toto bude rybářský
pobyt. Během víkendu jsme měli připraveno mnoho her, úkolů a jiných aktivit, které měli děti vtáhnout do světa rybářů a
rybolovu. Při tvořivých dílnách si každý vyrobil rybičku z papíru, kdy si barevné šupinky musel vždy zasloužit a k tomu ještě
posbírat na chodbě, která jimi byla poseta. Mnoho času jsme s dětmi trávili venku, kde pro ně bylo vždy připraveno mnoho
úkolů. Házelo se kroužky do „rybníčku“, házelo se míčky do brány, děti musely poslepu projít labyrint držíc se podél
provázku, skákalo se přes švihadlo, bylo také potřeba ulovit rybky pomocí připravených prutů, těžké bylo z háčků pusou
stáhnout želatinovou žížalku atd. Kromě připravených aktivit si děti užívaly volného času na dvou hřištích, hrály stolní tenis
a „líný tenis“, společně hrály společenské hry a povídaly si, protože se někteří dlouho neviděli. Večery jsme společně trávili
v podkrovní herně, kde jsme soupeřili ve stolním tenisu, stolním fotbálku, ve stavění věží z kostek atd. V průběhu pobytu
děti navštívili tři rybáři, kteří jim při divadelní scénce předváděli, jak se ryby chytají. Při společných procházkách jsme si s
dětmi povídali o životu ryb, o rybolovu a o tom, co je k tomu potřeba. Děti si velmi užili společné zážitky.

Tradiční Mikulášská nadílka proběhla v sálu DPS Světlo. Odpoledne se neslo ve velmi hravém duchu, kdy na děti čekal
bohatý program plný her a úkolů, kterými je provázeli čerti. Děti házely míčkem na cíl, koulí shazovaly kuželky, s čerty se
přetahovaly o provaz a další. Během odpoledne samozřejmě přišel Mikuláš s andělem, kteří zlobivé čerty svou přítomností
uklidnili, aby Mikuláš mohl ze své knihy přečíst hříchy všech přítomných dětí. Ty si pak básničkou nebo písničkou vysloužily
od Mikuláše a anděla balíček plný sladkostí. Odpoledne jsme si všichni moc užili.

U nás v Krtečku proběhlo dlouho očekávané odpoledne, na které se naše děti velmi těšily, protože se na něj dlouho
připravovaly. Několik týdnů poctivě a velmi snaživě nacvičovaly krátké divadélko, pásmo písniček a básniček. Toto vše
mohly konečně ukázat svým rodičům, babičkám, dědečkům a kamarádům, kteří se na ně přišli podívat. Vystoupení se
vydařilo a bylo náležitě odměněno krásným potleskem. Po skončení besídky se děti s rodiči přesunuli do dílničky, kde si
mohli nabídnout drobné občerstvení a trochu spolu pohovořit, než jsme v herně připravili stromeček s dárečky. Když bylo
vše přichystané, všichni se přesunuli ke stromečku, kde na každého čekal dárek, který si mohl odnést domů. Za toto patří
velké díky Hřišti Myška v Písku, které pro nás zorganizovalo sbírání konkrétních dárků pro konkrétní děti. O nic menší díky
bychom rádi vyjádřili Kooperativě, která v rámci svého projektu „Strom pro lepší život“ zajistila taktéž nemalé množství

dárků pro naše děti. Stejně tak zaměstnanci Billy v Písku nás obdařili tak, abychom měli pod stromečkem pro děti pěknou
nadílku. Odpoledne se neslo v duchu úsměvů, dobré nálady a přátelských hovorů při společném rozbalování dárků.
Děkujeme všem, že jste se za námi přišli podívat a mohli jsme s dětmi sdílet radost společně.

Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV

Kč
2,181.393

Krajský dotační program

330.00

Dotace MŠMT

34.700

Dotace města Písek

87.000

Dárci

218.941

Členské a jiné příspěvky

180.637

Ostatní příjmy
Celkem

123
3,032.794
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Myška hřiště

