
 
 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU 

ITY z.s. 
 

 

2015 

  



 
2 

Po roce pro jsme pro Vás opět připravili výroční zprávu. Jednak bychom se chtěli pochlubit, ale hlavně 

Vás chceme informovat, co všechno jsme dokázali, zažili a komu jsme pomohli. To vše by se 

samozřejmě nepovedlo bez přispění a pomoci kolegů, mnoha dobrovolníků, finančních dárců a 

pracovníků státní správy. Všem Vám děkujeme, protože díky vám má naše práce smysl. 

 

 

O NÁS 

 

 

 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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Z NAŠÍ ČINNOSTI 

 

 Víkendové rekondiční pobyty 

Prostřednictvím víkendových rekondičních pobytů nabízíme rodičům možnost zajistit pro své dítě 

aktivní a zajímavé prožití volného času s vrstevníky a kamarády, kteří se vzájemně podporují a 

respektují  a mít tak čas k odpočinku či jiným aktivitám, které permanentní péče o dítě se speciálními 

potřebami neumožňuje. 

 Turistická chata, Frenštát pod Radhoštěm, 

22. – 22. 2. 2015 

První víkendový rekondiční pobyt v roce 2015 si 

přijelo do Frenštátu pod Radhoštěm užít 6 dětí. 

Udělala nám radost návštěva nádraží s prohlídkou 

lokomotivy, procházka kolem řeky, společné hry v 

chatě, zpívání a „koncert“ Martina, Péti a Soňky, 

poslouchání povídek, které napsal a nám četl Péťa a 

taky spousta buchet od maminek. Celý víkend nás 

provázela pohoda :) 

 Kletné, Suchdol nad Odrou, 24. - 26. 4. 2015 

Druhý jarní víkendový pobyt se nesl v duchu krásného počasí a jarní přírody, kterého jsme využili 

k procházkám, hrám s přírodním materiálem, k hrám ve venkovní části areálu i k posezení u ohně 

s opékáním špekáčků. Večery jsme trávili společně u písniček s kytarami a bubny, dívali jsme se na 

pohádky nebo odpočívali při kreslení či jiných pohodových aktivitách. Bylo nás tentokrát celkem 19 

(12 dětí a 7 asistentů) a v neděli odpoledne jsme se rozcházeli s pocitem hezky stráveného víkendu 

s kamarády. 

 Skautské centrum VANAIVAN, Kopřivnice, 23.10 – 25. 10. 2015 

Vanaivan už všichni dobře známe, proto jsme se tady 

cítili jako doma. Bylo nás celkem 19 (12 dětí a 7 

dospělých). Krásné podzimní počasí nás lákalo ven, vyšli 

jsme si proto k chatě „Červený kámen“ a pod hrad 

Šostýn. Po canisterapii jsme společně doprovodili 

Aničku s pejsky na vlak a sami se svezli do Štramberku, 

odkud nás Martin vedl lesem kolem studánky zpět k 

Vanaivanu. Podzimní víkend s vydařeným počasím i programem byl fajn pro všechny. 
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 Letní rekondiční pobyt pro mobilní osoby s PAS a osoby s handicapem 

Cílem týdenních pobytů je umožnit rodičům několik dnů odpočinku bez starostí o své dítě a zajistit 

dětem prázdninový program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich specifickým potřebám a 

zájmům. Děti také mohou prožívat stejné zážitky jako jejich intaktní vrstevníci. 

 Skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice, 6. 7. – 10. 7. 2015 

V Kopřivnici na skautské základně Vanaivan 

jsme strávili letní pobytový týden plný 

sluníčka a fajn zábavy. Prošli jsme „vodní 

bitvou“, vydali se na zříceninu hradu Šostýn, 

zahráli si minigolf, jeden celý den si s námi 

hrály pod vedením canisterapeutky Aničky 

fenky Kelly a Sindy, opékání buřtů skončilo 

tančením u ohně, střelba s opravdového 

luku byla zážitek pro všechny a závěrečnou 

diskotéku jsme si taky báječně užili.  Prostě 

prima prázdninový týden. 

 Dobešov u Oder, 27. 7. – 31. 7. 2015 

V tomto týdnu povolily horka a my jsme se mohli vydat po krásném okolí – přes louky do lesa, kde 

bylo spoustu prostoru k proběhnutí a hrám s přírodninami, k místní vodní nádrži, kde nám ukázaly 

Kelly a Sindy jak umí aportovat a plavat a k Veselským větrným elektrárnám, které všechny 

ohromily svou velikostí. Pan Horák 

nás povozil na bryčce, což byl pro 

všechny velkolepý zážitek, v místní 

klubovně jsme tvořili z keramiky, v 

kostele poslouchali hru na 

varhany. Byl čas také na hry na 

dětském hřišti a zahradě, opékání 

špekáčků, společný koncert a 

tanec s prvky muzikoterapie, 

sledování večerních pohádek a 

samozřejmě nechybělo slavnostní 

předávání medailí a diplomů. Také 

tentokrát se nám potvrdilo, že na 

Dobešově je vždycky dobře. 
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 Letní pobyt pro děti bez handicapu 

Táborová základna Kozí Horka (Brno), 9 - 15. srpna 2015 

Třetí zážitkový pobytový týden, tentokrát pro děti bez handicapu od 10 do 17 let, zajistili členové 

skupiny příznivců LARPU  a dřeváren Post Mortem v táborové základně Kozí Horka - Brno. Vytvořili 

nádhernou atmosféru fantasy světa, ve kterém každý prožíval příběh své fantasy postavy a na 

principu pravidel PC her (a přesto bez PC) společně všichni zachraňovali zemi Nildor.  

Radost, dojetí, čestné jednání „v boji i míru“ a zážitky z netradičně připraveného a skvělého 

programu jsou odměnou pro všechny zúčastněné. 
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 ITY můžeš poznat můj svět 

V edici I TY můžeš poznat můj svět budou vydávány knihy s 

příběhy psanými dětmi a osobami s poruchou autistického 

spektra a dětmi a osobami s mentálním či kombinovaným 

handicapem. Příběhy, které touto formou budou tyto děti a 

osoby sdělovat nám všem mohou pomoci učit se vzájemně 

si naslouchat a přispět tak k vzájemnému porozumění.  

 

 

 

 

 Den sociálních služeb města Nový Jičín 2015 

Ve středu 16. září 2015 proběhl na Masarykově náměstí v Novém Jičíně 6. 

ročník Dne sociálních služeb s podtitulem "Vzájemně se poznejme". Počasí 

nám přálo, i když bylo trochu větrno. O naši prezentaci byl veliký zájem ze 

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

handicapem. Zaujala také naše kniha z edice I TY můžeš poznat můj svět. 

Měli jsme možnost se seznámit i s činností dalších organizací. 

 

 

 

 Přednáška pro rodiče 

11. dubna 2015 jsme realizovali druhou přednášku pro rodiče pečující o děti s PAS v Jablůnkově v 

hotelu Stará Ameryka, pořádanou Poradenským střediskem pro rodinu a dítě „RaD“ (Sociální služby 

města Havířova) a firma Educa24 agency,s.r.o. 

Pro šest rodin přednášely na téma Problematika dětí s poruchou autistického spektra lektorka 

Mgr. Marcela Jarolímová a Mgr. Iva Králová. Rodičům byly poskytnuty také individuální konzultace, 

doporučeny hračky a pomůcky pro rozvoj jejich dětí, formou diskuze jsme společně hledali řešení 

problematických situací při výchově dětí s PAS. 

 

Naše první kniha 
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 Osobní asistence v Londýně 

Podařilo se nám vyhovět společnosti Agentura Bohehemica, 

s.r.o . Ostrava, která se a naše sdružení obrátila s žádostí o 

doporučení vhodného kandidáta na pozici osobního asistenta, 

který zajistí v době od 3. do 17. října asistenci nevidomému 

studentovi při čtrnáctidenním zahraničním studijním pobytu v 

Londýně. 

 

 

 

 Mikulášský víkend 

Klubovna ITY z.s. Starý Jičín, 4. – 5. 12. 2015 

Tento pobyt byl o jednu noc kratší (pátek - sobota), přesto to stačilo k tomu, aby vznikla „kapela 

Johan rebels“ a nahrála své první CD, abychom si vyšlápli na Starojický hrad, vyrobili si oříškové 

svíčky a potkali se s Mikulášem, čertem a andělem. Mikulášská nadílka už nás čekala doma a my se 

těšíme na další skvělou společnou akci. 
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výbor zapsaného spolku ITY 

 
 
 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
předseda 

 
 

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 … 

 

 Klienti s handicapem  (s nižší a střední mírou podpory) 

 

 

 Klienti bez handicapu 

V roce 2015 se zúčastnilo naše letního pobytového týdnu 18 dětí. 
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17

24
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21

27

krátkodobé pobyty dvoudenní pobyty pětidenní pobyty

p
o

če
t 

kl
ie

n
tů

rok 2014 rok 2015

 krátkodobé pobyty dvoudenní pobyty pětidenní pobyty 

2014 3 (213 hodin) 17 (2 pobyty) 24 (2 pobyty) 

2015 9 (422 hodin) 21 (3 pobyty) 27 2 pobyty) 
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 Ekonomické ukazatele 

 
v tis. Kč 

příjmy od uživatelů a za služby 575 

granty a dary 220 

příjmy celkem 795 

  

celkové výdaje 778 

 

 

  

rodina Cibulkova 


