 Název klubu:

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

 Sídlo klubu:

Mitušova 1330/4, Ostrava Hrabůvka,
70030
 Integrační centrum: Mitušova 1330/, Ostrava Hrabůvka,
700 30
 Celoroční integrační tábor: Dívčí Hrad 43, 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

Výroční zpráva Klubu Stonožka Ostrava 2019 vám poskytne:
•
•
•
•
•
•
•

údaje o činnostech
údaje o jednotlivých aktivitách
informace o těch, na které nesmíme zapomenout
akce 2019 - kolik se nás účastnilo a kolik nás asistovalo
přehled toho co chystáme na rok 2020
CIT Stonožka Dívčí Hrad
přehled o hospodaření klubu

Klub Stonožka Ostrava je pobočný spolek, který je členem
celorepublikové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s.
Našimi uživateli jsou osoby s postižením mentálním,kombinovaným a osoby s poruchou autistického spektra.
Věková struktura uživatelů je 6 – 64 let.

Poslání našeho klubu je:
,,Zmírňovat důsledky zdravotního postižení člověka na život jeho a
jeho rodiny, pomáhat zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám v
přístupu a využívání veškerých aktivit běžného života, v prosazování a
naplňování jejich práva žít plnohodnotný život.“
Principy poskytování našich služeb jsou založeny na:
• Respektování práv a osobní volby uživatele
• Rozvoji soběstačnosti, seberealizace a nezávislosti na sociální
službě

• Podpoře využívání přirozené vztahové sítě
• Dostupnosti pro všechny v rámci cílové skupiny
• Odbourávání bariér veřejnosti v pohledu na osoby s postižením.

Cíle:
• Zvyšovat soběstačnost postižených lidí a zajišťovat a rozvíjet
jejich schopnosti.
• Aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s
mentálním a zdravotním onemocněním.
• Zvýšit možnost samostatného jednání a zmobilizovat pocit
zodpovědnosti uživatelů.
• Základní sociální poradenství.

Charakteristika činností Klubu Stonožka
Ostrava.
Klub Stonožka Ostrava má zaregistrovány dvě sociální služby.
Sociálně terapeutické dílny (STD) a Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS). V rámci
těchto aktivit se věnujeme především získávání a udržení si
základních pracovních návyků osob se zdravotním postižením
v dílnách, jako jsou keramická, kreativní, dřevodílna a veřejně
prospěšné práce, chovatelství a pěstitelství. V rámci aktivit SAS
rozvíjíme také volnočasové aktivity. Pobytové akce, realizujeme
v našem středisku Celoročního integračního tábora v Dívčím Hradě a
v různých rekreačních zařízeních v celé České republice včetně
našich regionálních klubů v rámci Asociace.
Součástí činnosti jsou zájmové kroužky pro děti a mládež se
zdravotním postižením, ale i zdravé, které jsou tematicky zaměřeny.

Jedná se o kulturní, sportovní, výtvarné a hudební akce (divadla,
výstavy, koncerty, bowling, muzikoterapie, bazén apod.).
Těšíme se na všechny naše uživatele každý den od 06:30 do 16:00
hodin v IC Stonožka 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.
Klub Stonožka Ostrava nabízí mnoho aktivit, které jsou prospěšné
osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. V rámci našeho
Integračního centra nabízíme dopolední sociálně terapeutické dílny a
odpolední sociálně aktivizační služby. Veškeré služby jsou
poskytovány a zajišťovány denním Integračním centrem za přispění
zaměstnanců, asistentů v sociálních službách a dalších dobrovolníků.
Od roku 2020 spojujeme aktivity obou sociálních služeb do jedné a to
do SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN. Jedná se jen o
administrativní změnu v rámci zjednodušení evidence a výkaznictví.
Aktivity obou služeb budou zachovány pod jedním názvem.

Aktivity STD a SAS:
Sociálně terapeutické dílny (STD)
• Keramická dílna - keramické činnosti ve všech podobách.

• Dřevodílna- práce se dřevem a VPP

• Kreativní dílna

• Chovatelství

• Pěstitelství

• Svoz a rozvoz dětí a klientů na aktivity STD
V roce 2019 nám byla v rámci dotačního řízení Moravskoslezského
kraje přiznána dotace na spolufinancování nákupu nového
motorového vozidla Renault Trafic –Spaceclas

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.)

• Jednodenní akce

• Víkendové pobyt

• Letní tábor

•

Zimní pobyt na horách

• Tradiční vodácká výprava na Vltavu

Dále Klub Stonožka Ostrava poskytuje své služby v rámci
jednodenních aktivit a akcí mezi které patří např.: maškarní karneval,
pálení čarodějnic, den dětí, Mikulášská nadílka, výlety do hor,
návštěvy kulturních zařízení apod.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
KLUBU A INTEGRAČNÍHO CENTRA
ZA ROK 2019.
Celkem bylo v roce 2019 v rámci sociálně-aktivizační činnosti
Klubu Stonožka Ostrava uskutečněno:





12 - víkendových akcí:
24 - jednodenních akcí:
5 - pobytových akcí vč. let. táboru:
60 - volnočasových kroužků:

152 uživatelů/83 asistentů
384 uživatelů/120 asistentů
140 uživatelů/79 asist.
587 uživatelů/217 asistentů

Celkového počtu 101 akcí v rámci SAS klubu a Integračního
centra v roce 2019 se účastnilo:
Počet uživatelů: 1263

asistentů: 499

Celkový počet rodičů na akcích: 59

LEDEN
13. 1.

Zahájení klubové činnosti

24. - 26. 1.

Víkendový pobyt v klubovně Stonožky

Únor
7. – 13. 2.

Prázdninový ozdravný pobyt chata Ámos

14. 2.

Ples klubu Stonožka

21. – 23. 2.

Víkendový pobyt Dívčí Hrad

Březen
6. – 8. 3.

Společný víkendový pobyt s rodiči Dívčí Hrad

20. – 22. 3.

Víkendový pobyt Dívčí Hrad-vítání jara

Duben
9. – 12. 4.

Velikonoční pobyt DH

24. – 26. 4.

Společný víkendový pobyt s rodiči Dívčí Hrad

Květen
10. – 14. 5.

Pobytová akce H-Rezort Kunčice p./O.

21. – 24. 5.

Prodloužený víkendový pobyt Františkovy lázně

Červen
7. – 13. 6.

Vodácká výprava Vltava Zátoň 2020

16. 6.

Stonožkový dvojboj

19. – 21. 6.

Víkendový pobyt pro asistenty-stavěčka tábora

24. 6.

Hurá prázdniny v klubovně Stonožky

Červenec
Pravidelná činnost STD

Srpen
Pravidelná činnost STD

Září
14. 9.

Zahájení klubové činnosti od 15.30 v klubu Stonožka

18. – 20. 9.

Stonožkový víceboj 2020 na DH

Říjen
2. – 4. 10.

Víkendový pobyt na DH

16. – 18. 10.

Společný víkendový pobyt s rodiči na DH
(narozeniny klubu)

27. – 31.10.

Podzimní pobytová akce Ramzová

Listopad
6. – 8. 11.

Víkendový pobyt v klubovně Stonožky

20. – 22. 11.

Víkendový pobyt na DH

Prosinec
3. 12.

Mikulášská nadílka

14. 12.

Posezení u vánočního stromečku v klubu Stonožky

Moravskoslezský kraj.
Magistrát města Ostravy
Úřad městského obvodu Ostrava Jih
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

Dále nás podporují a pomáhají nám se spolufinancováním:
Front Security s.r.o.
Česká Preventivní
Safe Trees s.r.o.
Beg Bohemia s.r.o.
MUDr. Jaromír Čech
Jan Bacho-strojní výroba
Fortemix s.r.o.
Morava Ekol s.r.o.
Datamer s.r.o.
Ligma s.r.o.
Dermacol
NF Vítkovice Steel

Měřící Technika Morava s.r.o.
Statek Kydlinov
Dadka Vracov s.r.o.
Dětský Ráj Ostrava
HM Model s.r.o.
Brased Eurotextil
AVE a.s.
Bowling park Ostrava
Hyundai Motor Manufacturing Czech
Sruby Pacák s.r.o.
MUDr. Rozsypalová s.r.o.
Unionsteel s.r.o.

Samozřejmě poděkování patří všem, kdo nás po celý rok 2019
podporovali a pomáhali našemu klubu. Vám všem patří náš obrovský
dík a moc si Vás vážíme.

Našim nosným projektem je výstavba a provozování Celoročního
integračního tábora Dívčí Hrad.

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, údržba zeleně
vodní hry (využití místního rybníka a potoka)

•

běžné činnosti spojené s provozem a údržbou CIT – topení,
příprava dřeva, budování vybavení tábora (lavice, stoly, brána,
totemy, výroba upomínkových předmětů)
• Chovatelství domácí zvířata (drůbež, králíci, ovce apod.)
• kombinované letní tábory pro děti
Plánované a připravované činnosti:
 Cílem je podpora a rozvoj cestovního ruchu v oblasti
Osoblažska.
 Úprava přístupových chodníků a ploch (bezbariérovost).
 Výstavba zázemí pro domácí zvířata (chlévy, ohrady, kurník
apod.).
 Výstavba prostoru pro kulturní akce včetně podia.
 Výstavba pracovně-rehabilitačních dílen (dřevodílna,
zahradnická dílna, prádelna, mandlovna)
 Pokračují budování a úprava parkovacích ploch a oprava
příjezdů, zemní práce a značení.
V současnosti probíhá:
• Výstavba infrastruktury Celoročního integračního táborapříjezdové komunikace, parkoviště, bezbariérový přístup ke
srubům
• Podezdívka pod skleník včetně vody a elektriky
• Pracovní výjezdy IC Stonožka Ostrava v rámci pracovně
rehabilitační činnosti dílen

Přehled hospodaření klubu za rok 2019
Výdaje
Náklady na poskytování sociálních služeb celkem:

4.552.100

Osobní náklady soc. služeb včetně odvodů

3.050.000,-

PROVOZNÍ NÁKLADY celkem:
Energie
Služby
Materiál do dílen STD a SAS
Doprava: PHM, pojistky, opravy
Kancelářské potřeby a drogerie
školení
Náklady na dostavbu a provoz CIT Dívčí Hrad
Telefony, internet,elektronické zabezpečení

1.502.100,324.000,157.600,45.000,136.000,65.000,16.000,627.000,112.500,-

Pracovní pomůcky

19.000,-

Náklady celkem

Příjmy
Příjmy celkem:

4.552.100,-

Dotace a jiné:
MSK – 313 MPSV
MSK – dofinancování soc.služeb
SMO – Sociální služby SAS a STD
SM Ostrava - pobyt
Městský obvod Ostrava Jih - Energie
Městský obvod Ostrava Jih – pobyt
ARPZPD v ČR
Příjmy – členské příspěvky
Příjmy z finančních darů
Výnosy celkem

Výnosy celkem
Náklady celkem
Zisk

4.552.100,2.645.000,222.000,450.000,24.000,-

30.000,15.000,155.000,35.000,976.100,-

4.552.100,4.552.100,0

