
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      



 

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:   Ladislava Králíková 
❖ Místopředseda Klubu Krteček:   Václav Hruška 
❖ Ředitel organizace:   František Kuděj 
                                             
                                                                                      
Náš tým 
❖ Hospodářka:                 Ladislava Králíková 

❖ Účetní:                              Jana Kudějová 

❖ Sociální pracovník:                              Mgr. Klára Bečvářová 

❖ 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 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: 

 

 

Zrušeno z důvodu rozšířené nákazy COVID-19 

 

  

Zrušeno z důvodu rozšířené nákazy COVID-19 

 

 

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. 

     

 

 

Na zahradě našeho klubu bylo pro naše klienty připraveno mnoho soutěží a úkolů, abychom tak společně přivítali 

nadcházející prázdniny. Kvůli vyšším teplotám jsme upravili program na klidnější aktivity a jednodušší úkoly pro děti. 

Účast tentokrát byla spíše průměrná. Proběhly jednoduché soutěže, hraní společenských her ve stínu stromů a nenáročné 

pohybové aktivity. 

   



Letní tábor Klubu Krteček v Písku se letos opět konal v Rekreačním zařízení Radost. Všichni účastníci na tuto akci s 

napětím čekali, protože do poslední chvíle nebylo jisté, za jakých podmínek budeme moci letní tábor uskutečnit. Situace 

kvůli pandemii Covidu-19 byla i letos složitá a nařízení se měnila do poslední chvíle. Tentokrát nám to naštěstí nezabránilo 

tábor uskutečnit. Letošním tématem byl „Divoký západ“, kdy jsme se ponořili do drsného kovbojského světa. Každý si 

ozdobil svůj šátek, který pak mohl hrdě nosit po celý tábor, jako opravdový kovboj. Během pobytu děti luštily různé šifry, 

hledaly poklady a osvojovaly si dovednosti potřebné k přežití na divokém západě. Potýkali jsme se s lasováním, rýžováním 

zlata, střelbou z pistole. Nutné bylo si některé vybavení vyrobit, proto jsme nelenili a vrhli se do výroby, klobouků, koně, 

díky, batikovaných triček atd. Každý kovboj musí umět taky pořádně nabrat síly, proto jsme často využívali místního 

bazénu, kam jsme se chodili koupat v horkém počasí. Tábor je vždy o společných zážitcích a setkávání dětí, které se třeba 

delší dobu neviděly. Při společném povídání jsme proto hráli společenské hry, zpívali westernové písně a pokusili jsme se 

dokonce nacvičit country tanec. Tábor jsme tradičně zakončili opékáním buřtů, předáním medailí, diplomů a drobných 

odměn. 

 

 

  
 

 

 

 
 

      

 

 



Na začátku pobytu děti hledaly po areálu ukryté nápovědy toho, jaké téma nás bude tentokrát provázet. Všechny nápovědy 

naznačovaly, že tématem pobytu bude podzim, což děti velmi rychle poznaly. Při tvořivých dílnách děti pracovaly s papírem 

a přírodními materiály, kdy si vyráběly rámeček s fotkou, který si ozdobily přírodninami. Probíhalo také nejrůznější 

malování, vybarvování apod. 

Hodně času jsme trávili na procházkách venku, protože po dobu celého pobytu panovalo krásné počasí, kdy jsme si společně 

užívali sluníčka. 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 pak trávili v podkrovní herně, 

kde jsme si užívali hraní nejrůznějších her, stolního tenisu, zpívání atd. V průběhu pobytu děti navštívila tajemná bytost léta, 

podzimu a zimy, kdy prostřednictvím hraných a interaktivních scének dětem vysvětlovali, jak se střídají roční období a jak 

se mění počasí. Na závěr pobytu, děti opět navštívil pan Podzim a slavnostně jim předal pamětní list a balíček s odměnami. 

Ozdravný pobyt se vydařil podle představ a děti z něj odjížděly velmi spokojené a plné nových zážitků.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Díky přísným vládním opatřením kvůli nákaze COVID-19, jsme letos byli nuceni Mikulášskou nadílku uspořádat pouze 

v prostorách našeho klubu a pouze pro naše stálé klienty. Proto v rámci standardního odpoledního programu, navštívil děti 

čert, anděl a Mikuláš. Děti tuto návštěvu přivítal s nadšením a ochotně recitovaly nacvičené básničky, které měly připravené 

na Vánoční besídku. Za odměnu pak děti dostaly od Mikuláše balíček s dobrotami. Odpoledne se tak neslo ve velmi hravém 

a veselém duchu.  

V Krtečku jsme měli dlouho očekávanou Vánoční besídku, na kterou děti dlouho nacvičovaly množství básniček a písniček. 

Bohužel kvůli vládním opatřením, kvůli rozšíření nákazy Covid-19, jsme letos byli nuceni besídku uskutečnit bez rodinných 

příslušníků. Proto se tato besídka stala spíše vánočním posezením, při kterém jsme si společně zazpívali a zarecitovali. 

Pojedli jsme spolu trochu cukroví a pak jsme se vrhli na rozbalování dárečků.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Příjmy podle zdrojů Kč 

 Provozní dotace MPSV 2,417.000 

 Krajský dotační program 571.000 

 Dotace MŠMT 14.000 

 Dotace města Písek 109.000 

 Dotace z rozpočtu JčK 16.900 

 Dárci 45.700 

 Členské a jiné příspěvky 86.510 

 Ostatní příjmy 133 

 Celkem 3,260.243 

 

 

 

  



 
 

Heyco Werk ČR s.r.o. 

Kooperativa – „Strom pro lepší život“ 

Radka Kozáková 

Anna Preizslerová 

Zuzana Vilhelmová   
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