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 Cíle ITY 

Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou 

autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku až po dospělost. 

Své zkušenosti chceme zúročit v podpoře rodičů a osob pečujících o děti nebo osoby: 

 znevýhodněné vlivem socio-kulturního prostředí 

 s orgánovým, mentálním nebo tělesným handicapem 

 s poruchou autistického spektra 

 

a v podpoře rodin a osob pečujících o děti v pěstounské péči. 

  

Další činnost spolku je zaměřena na eliminaci problémového chování v rámci integrace do 

společnosti dětí a osob se znevýhodněním vlivem socio-kulturního prostředí,  s orgánovým, 

mentálním nebo tělesným handicapem a s poruchou autistického spektra. 

  

 Co náš spolek nabízí? 

 nabídku integračních pobytů a volnočasových aktivit 

 respitní péči, zajišťování osobní asistence a hlídání dětí 

 konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem 

 vzdělávací aktivity pro rodiče i pedagogické pracovníky 

  

Nabízíme Vám kvalitní služby v daném oboru. Náš profesionální tým je Vám vždy plně k dispozici. 

Naší předností je zkvalitňování námi nabízených aktivit tak, aby zcela vyhovovaly osobám, pro 

které jsou určeny. 
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 Sociální automobil 

V rámci projektu „sociální automobil - Novojičínsko“ byl 29. dubna 2014 firmou Kompakt, spol. 
s r.o. předán našemu zapsanému spolku (občanskému sdružení) ITY do užívání automobil Renault 

Kangoo. Automobil přivezl a 
našemu spolku slavnostně 
předal zástupce firmy pan 
Břetislav Božoň. Projekt 
sociální automobil rovněž 
ocenila ředitelka ZŠ speciální a 
MŠ speciální v Novém Jičíně  
PaedDr. Marcela Komendová, 
předsedkyně občanského 
sdružení (spolku) RAIN MAN 
Ing. Hana Macháčková a 
zástupce rodičů pečující o děti s 

handicapem manželé Kořenkovi. Naše poděkování patří samozřejmě všem sponzorům, díky 
kterým byl automobil zakoupen. Děkujeme! 

Sociální automobil bude sloužit jednak k dopravě klientů na námi pořádané akce, ale také 
rozvoji a zkvalitnění služby „Terénního hlídání“. 

 Království lesních strážců  

Chata Nivy, Vsetín – Janišov, 5. – 12. 2014 

Pobyt motivovaný stejnojmennou pohádkou byl určen dětem ve věku od pěti do deseti let a  byl 
nabídnut také rodinám s dětmi v pěstounské péči. Děti hrály hry  a mohly plnit úkoly, aby 

zachránily svou královnu a 
společně přemohly zlé 
bažiňáky. Dny plné her pod 
vedením Kateřiny Segečové 
strávily v příjemném prostředí 
Vsetínských vrchů, na hřišti u 
chaty, v blízkém lese a nevadil 
ani déšť, vyhrát si i 
v nepříznivém počasí umožnily 
prostory chaty.  

Zpestřením byl také 
doprovodný program, který 
dětem na jedno odpoledne 
zajistila skupina Post Mortem 

(zabývá se historií, šermem a „dřevárnami“), další  odpoledne si děti vyzkoušely sjet lanovou dráhu 
a v horolezeckém postroji  vyšplhat do koruny stromu, na závěrečné  hodiny před odjezdem 
připravili naši kamarádi a  kolegové Martin Chovanec a David Šrubař program s muzikoterapií. 

Bažiňáci, tak jako špatná nálada, neměli během celého týdne šanci, společně se nám podařilo 
zachránit královnu a domů jsme si odvezli spoustu hezkých zážitků. 
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 Letní rekondiční pobyt pro mobilní osoby s PAS a osoby s handicapem 

Dobešov u Oder, 21. 7. – 25. 7., 11. 8. – 15. 8. 2014 

Pobyt probíhal v rámci sociálních služeb – odlehčovací služby. Našim cílem bylo umožnit rodičům 
několik dnů odpočinku bez starostí o své dítě a zajistit dětem a osobám  prázdninový program tak, 
aby po všech stránkách vyhovoval jejich specifickým potřebám a zájmům. Prvního turnusu se 
účastnilo 13, druhého 11 dětí a osob (někteří na obou turnusech) od 5 do 25 let  pod vedením  9 
speciálních pedagogů a asistentů. 

Tento pobyt byl podpořen grantem města Nový Jičín. Účel grantu byl na částečnou úhradu 
osobních nákladů na personální zajištění.  

Zažili jsme toho spoustu – lesem jsme došli až k Weselskému vodnímu mlýnu v Loučkách u 
Oder, v klubovně jsme z keramické hlíny vytvořili moc hezké výtvory, při pěkném počasí  si hráli na 
místním dětském hřišti, na zahradě stavěli stany, hráli si s míčem, na kytaru a zpívali, houpali se na 
houpačkách, prohlíželi obrázkové knížky. Zajímavé pro nás bylo výletiště ve skále a pozorování ryb, 
žab a vážek u vodní nádrže. Na statku všechny bavilo krmení koz a králíků, viděli jsme koně, ti 
nebojácní si pohladili i krocana. Velikost veselských větrných elektráren jsme obdivovali odpoledne 
před plánovanou vyjížďkou na kočáře, který táhl koník Baron. Také jsme se byli podívat ve 
vesnickém stavení u na věci a předměty, které se používaly dříve při práci na poli i v domácnosti. 
Všem se velice líbilo vodění psa Sindy, a také  canisterapii  si všichni užívali. Krásným zážitkem byla 
návštěva místního kostela, kde jsme si zazpívali při kytaře a poslechli varhany. Ke krásným letním 
večerům patřila také večeře venku, opékání párků, hra na alternativní hudební nástroje, zpívání a 
tanec při kytaře u ohně. Na závěr pobytů vždy přišly na řadu fanfáry a slavnostní předávání medailí 
a diplomů. 

Oba týdny přinesly pohodu a radost nám (speciálním pedagogům a asistentům), dětem i 
rodičům. 
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 Tajemství Templářů 

Ztracené údolí u Pulčinských skal, Valašská Senice, 17. – 23. 8. 2014 

Dobovou středověkou atmosféru vlády královny Jolany II. Burgundské si užívaly děti starší deseti 

let, nabídky využily také děti z Dětského domova v Novém Jičíně,  pod vedením členů skupiny Post 

Mortem. Stanový tábor uprostřed lesa bez elektřiny, louče, pochodně, dobové kostýmy, šermířské 

umění, znalosti a zájem o historii 

všech vedoucích (členů Post Mortem) 

dokreslily skvělou, tvůrčí a pro 

všechny velice aktivní celotáborovou 

hru (LARP).  

Pro získání pokladu krále Filipa 

IV. bylo nutné získat „prostředky na 

nákup materiálu“ (plněním úkolů, 

řešením hádanek, vyzkoušením si 

směnného obchodu). Ze získaného 

materiálu si vyrobit vlastní štít a meč, 

aby odpovídal přísným pravidlům 

s ohledem na bezpečnost. Cvičit se ve 

zbrani i v chování, které je hodno 

rytířského stavu. Stavět, bránit a dobývat lesní hrady, obstát ve zkouškách statečnosti v „boji“, 

seznámit se částí historie a souvisejících znalostí. Odměnou bylo získání pokladu a velkolepá 

hostina, při ní se stoly prohýbaly. Meč, štít a varkoč  budou doma všem připomínat  výjimečnou 

atmosféru celého týdne. 

 Podzimní víkendový rekondiční pobyt 

Kopřivnice, 7. 11. – 9. 11. 2014 

Zázemí podzimního víkendového pobytu v ryze podzimním počasí nám poskytlo skautské středisko 

Vanaivan v Kopřivnici.  Pro 7 dětí a 5 osobních 

asistentů (plus dva terapeutické psi Sindy a 

Kelly) jsme měli dostatek prostoru pro zajímavé 

aktivity během celého víkendu, jako byl turnaj 

v kuželkách, zpívání a hra na kytaru, promítání 

videoklipů a pohádek nebo sobotní 

canisterapepie. Šli jsme si zahrát bowling a stihli 

také krátkou pěší túru. Rozcházeli jsme se 

s úsměvem a pocitem, že jsme zase všichni 

společně strávili smysluplný a pohodový víkend.  
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 Den sociálních služeb NJ 2014 

Ve středu 10. září 2014 jsme se zúčastnili dnu sociálních 

služeb města Nový Jičín - Vzájemně se poznejme, který 

proběhl na Masarykově náměstí. Pořadatelé vše výborně 

připravili a mezi dalšími organizacemi jsme se určitě 

neztratili. O naši prezentaci byl veliký zájem ze strany 

veřejnosti (i odborné), ale hlavně ze strany rodičů osob s 

handicapem.  

 

 Přednáška pro rodiče 

Jablůnkov, 18. 10. 2014 

Náš spolek ITY přizván k zajištění služeb pro realizaci pobytu rodin s dětmi se specifickými 

problémy konaného v hotelu Stará Ameryka v Jablůnkově. Pobyt pořádalo Poradenské středisko 

pro rodinu a dítě „Rad“ (Sociální služby města Havířov) a firma Educa24 agency,s.r.o., účastnily se 

čtyři rodiny pečující o děti s PAS. 

Služba byla realizována prostřednictvím 

přednášky, kterou připravila a vedla Mgr. 

Marcela Jarolímová (speciální pedagog, 

odborník rané péče SPC Nový Jičín). Během 

přednášky zaměřené na problematiku dětí s 

PAS probíhala diskuze s rodiči, rodiče dostali 

informace z oblasti poradenství a 

konzultovali  konkrétní problémové situace. 

Našim cílem bylo pomoci rodičům pochopit 

specifické chování jejich dětí, předat naše 

zkušenosti z praxe, které jim pomohou při 

řešení výchovných situací, podpořit je v 

nelehkém společenském postavení a seznámit s možnostmi spolupráce s dalšími organizacemi a 

odborníky. 
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výbor zapsaného spolku ITY 

 
Mgr. Iva Králová 

předseda 

 
 
 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
místopředseda 

 
 

Mgr. Bohumír Večerek 
místopředseda 

 

 

 

ITY z.s. 

kontaktní informace 

adresa sídla: Starý Jičín 34, 742 31  

e-mail: ity@centrum.cz 

web: www.ity-os.cz 

IČO: 01821351 

číslo účtu: 2700447814/2010 (FIO banka) 

datum vzniku: 21. června 2013 

právní forma: Spolek, zapsáno 1. ledna 2014 
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Statistika nuda je … 

 
Uživatelé (klienti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomické ukazatele 

 
v tis. Kč 

Příjmy od uživatelů  256 

granty a dary 81 

čl. příspěvky 4 

příjmy celkem 341 

  

celkové výdaje 336 

 

 

 

 

 

Akce / služba Počet klientů 

Království lesních strážců / pobyt 24 

Letní rekondiční pobyt pro osoby s PAS I. 13 

Letní rekondiční pobyt pro osoby s PAS II. 11 

Tajemství templářů / pobyt 18 

Podzimní rekondiční pobyt pro osoby s PAS 7 

Terénní hlídání 5 

celkem 78 
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Děkujeme všem finančním dárcům a dobrovolným spolupracovníkům, ale i všem 

kolegům a příznivcům, protože díky vám má naše práce smysl. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MUDr. Marcela Lehnertová, dětský kardiolog, Vsetín 

 

Více zde: http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/ 

Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz 

 

Hábová Antonie, účetní, Vsetín 

Více zde: http://www.ity-

os.cz/podporuji-nas/ 

Vytvořte si vlastní stránky 

zdarma: http://www.webnode.cz 

 

MUDr. Ivana Křupková, alergolog, klin. imunolog, 

Vsetín 

 

Více zde: http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/ 

Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz 

 

Více zde: http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/ 

Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz 

 

http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.ity-os.cz/podporuji-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F
http://www.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ity-os.cz%2Fpodporuji-nas%2F

