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 2020 využívány v
omezené formě a v rámci kterých byl pro klienty připraven vždy bohatý program, uspořádal Klub Krteček akce a aktivity pro
své členy, které bylo možné uskutečnit pouze v souladu s aktuálními vládními nařízeními. Z důvodu zhoršující se
epidemiologické situace v souvislosti s nákazou COVID-19 a po opakovaných konzultaci s krajskou hygienickou stanicí, s
ministerstvem práce a sociálních věcí a kvůli důraznému doporučení ministerstva zdravotnictví, jsme byli v tomto roce nuceni
zrušit řadu pobytů i jiných akcí. První akcí v roce 2020 byl:

Tyto dny jsme trávili na horách na Šumavě v hotelu Kodrea v Nových Hutích. Ze začátku počasí připomínalo spíše jarní
období, ale štěstí se na nás usmálo a přes noc nám napadlo trochu sněhu. Nelenili jsme a vydali jsme se na blízký kopeček,
kde si děti do sytosti užily bobování a sáňkování. Během pobytu jsme chodili na procházky, hráli společenské hry, vyráběli
tematické výrobky, zpívali a hráli divadlo o Boudě budce. Toto téma nás provázelo celým pobytem. Děti si během pobytu
vyrobily svou masku, se kterou podle našeho vzoru sehrály divadelní scénky o Boudě budce, což je nesmírně bavilo. Na
tomto ozdravném pobytu si děti užívaly zimních radovánek a čerstvého horského vzduchu, který jim vždy velmi pomáhá.
Na závěr pobytu každý obdržel pamětní list s malou odměnou. Z hor jsme si všichni odvezli mnoho hezkých zážitků.

Náš Maškarní karneval pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny a přátele klubu, se uskutečnil v prostorách sálu
DPS Světlo. Po celé odpoledne byl připravený pestrý program plný her, soutěží, tancování a společného dovádění v
maskách. O zábavu se postarali klaun s pirátem společně s rodiči, kteří se letos nebáli do programu zapojit. Děti si připravily
krásné masky a odpoledne si se svými rodiči velmi užili. Letošní Maškarní se opravdu vydařilo a kromě pěkných zážitků si
každý odnesl zaslouženou odměnu v podobě sladkostí a vylosovaného plyšáka. Všem rodičům a dobrovolníkům děkujeme
za pomoc a příjemné odpoledne. Stejně tak děkujeme Jihočeskému kraji za podporu.

Zrušeno z důvodu rozšířené nákazy COVID-19

Zrušeno z důvodu rozšířené nákazy COVID-19

V galerii kina Portyč proběhlo vyhlášení výsledků soutěže, do které jsme se zapojili. Tématem bylo nakreslit obrázek hor, jak je
neznáme. V průběhu zimního ozdravného pobytu na horách na Šumavě se nám tato soutěž hodila k tématu a na tomto ozdravném
pobytu také vzniklo množství povedených obrázků. Protože někteří naši malíři jsou precizní, své obrázky do soutěže posléze u nás v
Klubu ještě dokreslovali nebo malovali úplně nové, dokud nebyli spokojení. Pečlivost se jim vyplatila, protože řada z nich byla při
vyhlášení výsledků oceněna zvláštním diplomem a drobnými dárky. Děkujeme organizaci NADĚJE za hezkou soutěž, příjemné
vyhlašování výsledků a za krásnou výstavu v kině Portyč, kde si práce našich malířů můžete aktuálně prohlédnout.
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Příjmy podle zdrojů
Provozní dotace MPSV
Krajský dotační program

Kč
2,320.000
527.000

Dotace MŠMT

18.200

Dotace města Písek

92.000

Dárci

72.330

Členské a jiné příspěvky

22.720

Ostatní příjmy
Celkem

134
3,029.664

Heyco Werk ČR s.r.o.
Nadační fond Tesco
Gabriela Havránková
Kooperativa – „Strom pro lepší život“
Anna Preiszlerová
Myška hřiště

