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… základní informace o našem klubu
 Název klubu:

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
Klub Stonožka Ostrava

 Sídlo klubu:

Mitušova 1330/4, Ostrava
Hrabůvka, 700 30

 Integrační centrum:

Mitušova 1330/, Ostrava
Hrabůvka, 700 30

 Celoroční integrační tábor:

Dívčí Hrad, okr. Bruntál

 Telefon pevná linka:

596 729 587

 Mobilní telefon:

777 754 571

 E-mail:

cit@stonozkaostrava.cz

 WEB:

www.stonozkaostrava.cz

 Bankovní spojení:

ČSOB a. s. Ostrava

 Číslo účtu:

122339731/0300

 IČO:

68308892

 Statutární zástupce: Jan Pucher – předseda klubu

Magda Dudová – místopředseda klubu

Andrea Pucherová – jednatel klubu

… co byste o nás měli vědět
Výroční zpráva Klubu Stonožka Ostrava vám poskytne:
• údaje o činnostech
• údaje o jednotlivých aktivitách
• informace o těch, na které nesmíme zapomenout
• přehledem akcí pořádaných pro klienty a členy klubu v roce 2016
• přehled o hospodaření klubu
• přehled toho co chystáme na rok 2017
• co je nového na našem CIT Stonoţka Dívčí Hrad
Klub Stonoţka je pobočný spolek, který je členem celorepublikové
Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, z.s.
Našimi uţivateli jsou osoby s postiţením - mentálním, fyzickým,
kombinovaným a osoby s poruchou autistického spektra. Věková struktura
uţivatelů je 6 – 64 let.
Poslání našeho klubu je:
,, Zmírňovat důsledky zdravotního postiţení člověka na ţivot jeho a
jeho rodiny, pomáhat zdravotně postiţeným lidem a jejich rodinám v
přístupu a vyuţívání veškerých aktivit běţného ţivota, v prosazování a
naplňování jejich práva ţít plnohodnotný ţivot.“
Principy poskytování našich služeb jsou založeny na:
• Respektování práv a osobní volby uţivatele
• Rozvoji soběstačnosti, seberealizace a nezávislosti na soc. sluţbě
• Podpoře vyuţívání přirozené vztahové sítě
• Dostupnosti pro všechny
• Odbourávání bariér veřejnosti v pohledu na osoby s postiţením

Cíle:
• Zvyšovat soběstačnost postiţených lidí a zajišťovat a rozvíjet jejich
schopnosti.
• Aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s
mentálním a zdravotním onemocněním.
• Zvýšit moţnost samostatného jednání a zmobilizovat pocit
zodpovědnosti uţivatelů.
• Umoţnit alespoň částečné zaměstnání osob s postiţením a jejich
případné zařazení do pracovního procesu.
Charakteristika činností Klubu Stonožka Ostrava.
Klub Stonoţka Ostrava má zaregistrovány dvě sociální sluţby.
Sociálně terapeutické dílny (STD) a Sociálně aktivizační služby
(SAS). V rámci těchto aktivit se věnujeme především získávání a udrţení
si základních pracovních návyků osob se zdravotním postiţením
v dílnách, jako jsou keramická, kreativní, dřevodílna a veřejně prospěšné
práce, chovatelství a pěstitelství. V rámci aktivit SAS rozvíjíme taky
volnočasové aktivity a pobytové akce, jak v našem středisku Celoročního
integračního tábora v Dívčím Hradě, tak v různých rekreačních zařízeních
v celé České republice včetně našich regionálních klubů v rámci
Asociace.
Součástí činnosti jsou zájmové krouţky pro děti a mládeţ se
zdravotním postiţením, ale i zdravé, které jsou tematicky zaměřeny.
Jedná se o kulturní, sportovní, výtvarné a hudební akce (divadla, výstavy,
koncerty, bowling, muzikoterapie, solná jeskyně, hokej, bazén apod.).
Těšíme se na všechny naše uţivatele kaţdý den od 06:30 do 16:30
hodin v IC Stonoţka Ostrava. Na naše kamarády, rodiče a přátele na
všech našich společných akcích o víkendech a prázdninách jak v Ostravě,
tak v Celoročním integračním táboře Dívčí Hrad.

… takže si to shrňme
Klub Stonoţka Ostrava nabízí mnoho sluţeb, které jsou prospěšné pro
osoby se zdravotním postiţením a jejich rodiny. Nabízíme dopolední a
odpolední sociálně aktivizační sluţby. Veškeré sluţby jsou poskytovány
formou denního stacionáře.
Nabízíme dopolední STD a odpolední SAS:

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Sociálně terapeutické dílny (STD)
Keramická dílna - keramické činnosti ve všech podobách
Dřevodílna- práce se dřevem
Veřejně prospěšné práce-pomoc při péči o městský mobiliář, údrţba zeleně
Kreativní dílna
Chovatelství a pěstitelství
Sociálně aktivizační služby (SAS)
Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity (kroužek vaření, dramatický
kroužek, kultura, sport, zábava- návštěva bowlingu, bazénu, kulturních
akcí, kino, divadlo, výstavy apod.)
Základní sociální poradenství
Jednodenní akce
Víkendové pobyty
Letní tábor
Zimní pobyt na horách
Dále Klub Stonoţka Ostrava poskytuje své sluţby v rámci jednodenních
aktivit a akcí mezi které patří např.: maškarní karneval, pálení čarodějnic,
den dětí, Mikulášská nadílka, výlety, návštěvy kulturních zařízení, bazén,
bowling a spoustu dalších.
Svoz a rozvoz dětí a klientů na veškeré aktivity SAS

… na koho nesmíme zapomenout
Poskytované registrované sociální sluţby:
Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační sluţby
pro osoby se zdravotním postiţením jsou spolufinancovány

Moravskoslezským krajem.

Magistrátem města Ostravy
Úřadem městského obvodu Ostrava Jih
Dále pak podporovány a spolufinancovány:
Fortemix s.r.o
Unionsteel s.r.o.
Katr s. r. o.
Sruby Pacák s. r. o.
Morava-Ekol Kobylisy
Pragoecon consulting s.r.o
Ţaluzie 24
Gahr Intrnational s.r.o.
Donau Trans Est CZ s.r.o.
Beg Bohemia s.r.o.
Zeměděl. spol. Bukovno s.r.o. Špondr CMS s.r.o.
Sudop Brno s.r.o.
Vladimír Adámek Ţelešice
Stojírny Jan Bacho
Nervy a.s.
Safe Trees s.r.o.
Max Progres s.r.o.
Tescan Brno s.r.o.
Karel Kruţík
Import Car Group s.r.o.
Nadační Fond Vítkovice Steel
Kofola a.s.
Agrana Cukrovar Opava
Rehabilitace MUDr. Kubica s.r.o., MUDr. Ján Hubač s.r.o., MUDr.
Staňková Věra-kardiologická poradna Kladno s.r.o., MUDr. Jaromír Čech,
MUDr. Dana Smítková
Samozřejmě poděkování patří všem, kdo nás po celý rok 2016 podporoval
a pomáhal našemu klubu. Vám patří náš obrovský dík.

… co všechno jsme podnikli
aneb průvodce rokem 2016
leden 2016
11. 1. 2016
22. -24. 1. 2016

Zahájení klubové činnosti v roce 2016
Víkendový pobyt na Dívčím Hradě

únor 2016
19. -26. 2. 2016

Jarní prázdninový pobyt Chata Beskydek III

březen 2016
4.-5.3.2016
11.-13.3. 2016
26. -27. 3. 2016

Disco ve Stonoţce s přespáním
Víkendový pobyt Dívčí Hrad - Vítání jara
Velikonoční pobyt Dívčí Hrad

duben 2016
15. -17. 4. 2016
29. 4. -1. 5. 2016

Víkendový pobyt na DH
Víkendový pobyt v klubu Stonoţka (Olympia Brno)

květen 2016
12. -15. 5. 2016
20. -22. 5. 2016
26. 5. 2016

Víkendový pobyt Horní Bečva
Víkendový pobyt Dívčí Hrad-Stavěčka
Stonoţkový dvojboj v Bowlingparku Ostrava

červen 2016
31. 5. -5. 6. 2016
27. -29. 6. 2016
29. 6. 2015

Vodácká výprava Vltava-Zátoň
Víkendový pobyt Dívčí Hrad
Hurá jsou tady prázdniny od 16:00 v klubovně

červenec 2016
2. -16. 7. 2016
16.7. -30. 7. 2016
srpen 2016

1. turnus letního tábora na DH – vedoucí Pavel
Krupa (pouze pro děti bez hendikepu)
2. turnus letního tábora na DH-vedoucí Pavel Šmíd

19. - 27. 8. 2016

3. turnus letního tábora na DH – vedoucí Jan Pucher

září 2016
12. 9. 2016
16. -18. 9. 2016
23. – 25. 9. 2016

Zahájení klubové činnosti
Projekt Stonoţkový víceboj Dívčí Hrad
Víkendový pobyt Dívčí Hrad - bouračka

říjen 2016
7. -9. 10. 2016
14. -16. 10. 2016
25. -30. 10. 2016

Víkendový pobyt na Dívčím Hradě
18. výročí zaloţení Stonoţky – Víkendový pobyt
rodičů s dětmi, asistentů s dětmi na DH
Podzimní pobytová akce chata Staré Sedlo Ramzová

listopad 2016
18. -20. 11. 2016
25. -27. 11. 2016

Víkendový pobyt v klubu Stonoţka
Víkendový pobyt Dívčí Hrad

prosinec 2016
6. 12. 2016
19. 12. 2016

Mikulášská nadílka v Bowlingparku Ostrava
Předvánoční posezení u vánočního stromečku

… kolik nás to všechno stálo
a kde jsme na to vzali
Přehled hospodaření klubu za rok 2016
Náklady
Náklady na poskytování sociálních služeb
Klubovou činnost, tábory a akce
Náklady na dostavbu a provoz CIT Dívčí hrad
Náklady celkem

4 859 453 Kč
1 485 132 Kč
7 260 329 Kč
13 904 914 Kč

Výnosy
2 764 714 Kč

Dotace celkem
MPSV kap. 313 – sociální služby
MSK – Dostupnost soc. služeb
MSK – Turnaj
SMO – Sociální služby
SMO - Turnaj
SMO – CIT Dívčí hrad provoz
SMO – Rekondiční pobyt
Městský obvod Ostrava Jih – Vybavení kroužků
Městský obvod Ostrava Jih - Energie
Městský obvod Ostrava Jih – Jarní pobyt
ARPZPD v ČR Praha
Příjmy z klubové činnosti a zápisného celkem
Příjmy z finančních darů
Výnosy celkem

Výnosy celkem
Náklady celkem
Zisk

2 024 000 Kč
182 250 Kč
28 500 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
34 320 Kč
21 259 Kč
6 000 Kč
20 000 Kč
188 385 Kč
558 200 Kč
10 582 000 Kč
13 904 914 Kč

13 904 914 Kč
13 904 914 Kč
0 Kč

… co všechno ještě podnikneme aneb
výhled do roku 2017
LEDEN 2017
9.1.2017

Zahájení klubové činnosti

20.-22.1.2017

Víkendový pobyt v klubu Stonoţka

ÚNOR 2017
3.-4.2.2017

Únorové disko s moţností přespání v klubovně

17.-19.2.2017

Víkendový pobyt na Dívčím Hradě

BŘEZEN 2017
3.-10.3.2017

Prázdninový ozdravný pobyt v chatě Soláň

24.-26.3.2017

Víkendový pobyt na Dívčím Hradě – Vítání jara

DUBEN 2017
14.-16.4.2017

Velikonoční pobyt na Dívčím Hradě

28.-30.4.2017

Víkendový pobyt ve Stonoţce

KVĚTEN 2017
4.-7.5.2017

Víkendový pobyt na Horní Bečvě

18.5.2017

Stonoţkový dvojboj

19.-21.5.2017

Víkendový pobyt Dívčí Hrad-stavěčka

ČERVEN 2017

30.5.-4.6.2017

Vodácká výprava Vltava (Zátoň)

19.-24.6. 2017

Pobyt rodičů s dětmi a asistenty Maďarsko

28.6.2017

Hurá prázdniny v klubovně Stonoţky

ČERVENEC 2017
1.-15.7.2017

Letní tábor DH pro děti bez handicapu

15.-29.7.2017

Letní tábor DH Klub Stonoţka I.turnus

SRPEN 2017
25.8-1.9.2017

Letní tábor DH Klub Stonoţka II.turnus

ZÁŘÍ 2017
11.9.2017

Zahájení klubové činnosti ve Stonoţce

15.-17.9.2017

Stonoţkový víceboj II. ročník DH

29.9.-1.10.2017

Víkendový pobyt Mirov

ŘÍJEN 2017
13.-15.10.2017

19. narozeniny Stonoţky DH

26.-29.10.2017

Podzimní pobytová akce

LISTOPAD 2017
10.-12.11.2017

Víkendový pobyt ve Stonoţce

24.-26.11.2017

Víkendový pobyt DH

PROSINEC 2017
6.12.2017

Mikulášská nadílka se Stonoţkou

20.12.2017

Předvánoční odpoledne v klubovně Stonoţky

Během roku budou další doplňkové akce, které budou uveřejněny
na internetových stránkách klubu a na letáčcích.

…na co můžeme být právem hrdí
Našim nosným projektem je výstavba a provozování Celoročního
integračního tábora Dívčí Hrad.
Současné provozované činnosti:
• pobyt v přírodě, její poznávání a ochrana
• přirozená pracovní rehabilitace pěstitelství, údrţba zeleně
• vodní hry (vyuţití místního rybníka a potoka)
• běţné činnosti spojené s provozem a údrţbou CIT – topení, příprava
dřeva, budování vybavení tábora (lavice, stoly, brána, totemy, výroba
upomínkových předmětů)
• Chovatelství domácí zvířata (drůbeţ, králíci, ovce apod.)
• nácvik motoriky formou lanových aktivit
• kombinované letní tábory pro děti
Plánované činnosti:
Cílem je podpora a rozvoj cestovního ruchu v oblasti Osoblaţska,
vybudování nové infrastruktury (příjezd, parkování) a značení.
V současnosti probíhá:
• příprava výstavby infrastruktury celoročního integračního táborapříjezdové komunikace, parkoviště
• příprava výstavby skleníků pro výkon pěstitelských prací
• odlehčovací a táborové pobyty, společné akce pro osoby se
zdravotním postiţením i zdravé.

