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Tak opět po roce bychom se nejen chtěli pochlubit, ale hlavně Vás chceme informovat, co všechno 

jsme zažili a komu jsme pomohli. Pomáhali a podporovali nás kolegové, mnoho dobrovolníků, 

finanční dárci a pracovníci 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: 

▪ s poruchou autistického spektra 

▪ s orgánovým, mentálním nebo tělesným handicapem 

▪ děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

▪ znevýhodněné vlivem socio-kulturního prostředí 

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 

▪ prevenci společensky nežádoucích jevů (závislost na PC, agresivita, záškoláctví, rasismus 

apod.) dětí a mládeže 

  

 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 dlouholetá zkušenost a snaha o 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. 

▪  Skautské centrum VANAIVAN, Kopřivnice, 5. 

– 7. 3. 2016 

Byl to další víkend s dobrou náladou a hezkým 

programem. Diskotéka s písničkami na přání, 

canisterapie, procházky, návštěva Technického 

muzea, muzicírování při kytaře, didgeridoo a 

bubnech a oslava narozenin. Zkrátka všichni jsme 

se skvěle bavili. Máme z toho radost.  

▪ Skautské centrum VANAIVAN, Kopřivnice, 6. – 8. 5. 2016 

Krásné jarní sluníčkové počasí a pampeliškové věnečky. Procházka zelenajícím se lesem a vůně 

květin. Sledování soutěže horolezců a náš závod v běhu. Opékání špekáčkové večeře a zpívání při 

kytaře. Pro zájemce napínavé hokejové utkání našeho národního týmu. K tomu všemu prima 

nálada a správná parta. 

▪ Skautské VANAIVAN, Kopřivnice, 23. - 25. 9. 2016 

Krásné podzimní dny nás zlákaly k víkendovému setkání a „skopičinám“. Pouštění draka byla prima 

zábava, tak jako hry na hřišti, procházky do lesa, večerní tancování a pro odvážné taky návštěva 

fotbalového utkání.  

▪ Skautské VANAIVAN, Kopřivnice, 23. - 

25. 9. 2016 

Tento víkend byl Mikulášský, hrací, taneční a 

pohodový. Ani chvíli jsme se nenudili a užili 

jsme si každou chvíli spolu, protože byl také 

poslední v tomto roce.  
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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, 11.  - 15. 7. 2016 

Tento týden jsme měli co dělat, abychom si 

zvládli užít všechno, co bylo v plánu. Jasně, že 

nechyběla naše oblíbená diskotéka, hry s vodou 

v bazénku (i mimo něj :), procházka po lese – na 

Červeném kameni bylo moc příjemně, 

modelování, kreslení, sledování pohádek, 

poslech písniček podle výběru dětí a super hry s 

Kelly a Sindy.  Opékání špekáčků nám překazilo 

počasí. Nenechali jsme si zkazit náladu a 

uspořádali jsme stolovou překážkovou soutěž – všichni závodnici ze sebe vydali to nejlepší, a 

nakonec opečené špekáčky na pánvičce byly báječná večeře. 

Taky jsme během tohoto pobytu mezi sebou uvítali vzácné hosty. S paní Martou Branny 

Dvořákovou ze spolku Hrajeme si děti vyzkoušely malování podle šablon. Byli jsme všichni 

překvapení, jak hezké obrázky se dětem povedly. Ve středu odpoledne za námi přijel mistr 

republiky 2015 a vicemistr 2016 v handbike MTB Pavel Děcký.  Jeho handbike odolal „našim 

průzkumníkům“, bylo to zajímavé a příjemné setkání. Hostům děkujeme a vážíme si jejich 

podpory.  

▪ Objekt bývalé mateřské školy, Dobešov u Oder 25.  - 29. 7. 2016 

Rčení „na Dobešově je vždycky dobře“ můžeme potvrdit i letos. Po roce jsme opět byli báječně 

uvítáni na statku, pan kostelník nás provedl kostelem (nechyběl poslech varhan), procházky do 

okolní krásné přírody byly super relaxací a na jízdu na bryčce se všichni těšili už předem, protože 

bylo opravdu na co. Navštívili nás 

také rytíři, princezna a drak ze 

skupiny Post Mortem, tentokrát 

nám vyšlo i závěrečné opékání 

buřtů, počasí se snad řídilo podle 

našeho programu. Celý týden 

proběhl ke spokojenosti všech, a 

to nás těší nejvíc. 
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 Letní pobyt pro děti bez handicapu 

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

příznivců LARPU a dřeváren Post Mortem. 

▪ Záhadný Kaer Morhem, Táborová základna Kozí Horka (Brno), 3. –  9. 7. 2016 

Program, rekvizity i organizační záležitosti tohoto netradičního pobytu pro děti zajistili opět 

členové skupiny Post Mortem. A zvládli to naprosto výborně. Všechny nás, svým šermířským 

umem, kostýmy, a hereckými výkony, dokázali strhnout pro hru na „Zaklínačské učedníky“. Bylo 

skvělé vyrobit si vlastní meč, učit se techniky boje s mečem, výrobu kouzelných lektvarů, naučit se 

co nejvíc o fantasy postavách, příšerách a vědět, jak na ně. Celý program byl zaměřen LARPově 

(LARP je hra založená na hraní rolí. Jde vlastně o divadelní improvizaci, na rozdíl od divadla ale v 

LARPu nehrajete pro nezúčastněné publikum – pouze pro sebe a své spoluhráče. Jste zároveň 

hercem i divákem. Hru a její příběh spoluvytváříte sami, nejste omezeni scénářem ani režisérem.) 

Všichni účastníci pobytu si užívali „kouzelné“ atmosféry.  

Velké díky všem novým Zaklínačům a Post Mortem.   
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 Křest knihy a Den sociálních služeb města Nový Jičín 

Ve středu 7. září 2016 proběhl na Masarykově náměstí v Novém Jičíně 7. ročník Dne sociálních 

služeb s podtitulem "…již po sedmé.". Počasí nám přálo, i když byla po ránu mlha a sychravo, 

nakonec sluníčko ukázalo. O naši prezentaci byl veliký zájem ze strany veřejnosti (i odborné), ale 

hlavně ze strany rodičů osob s handicapem. Na pódiu jsme byli v programovém bloku 

Handicapovaní – poradenství spolu s organizacemi Centrum pro zdravotně postižené MSK, o. p. s., 

ILCO Novojičínska spolek stomiků, Kafira, o. p. s., SONS a Tyfloservis a Společnost Parkinson, o. s. 

Společně se nám podařilo vytvořit zajímavý program. 

Proběhl také křest naší nové knihy z edice I TY můžeš poznat 

můj svět. Autorem textu i ilustrací je Peťa Večerek. Kmotrou 

knihy byla Mgr. Daniela Susíková, vedoucí oddělení a 

koordinátor komunitního plánování odboru sociálních věcí 

města Nový Jičín. 

 

  

kniha z edice I TY můžeš poznat můj svět 
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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 zapsaný ve spolkovém rejstříku, Krajský 
soud v Ostravě, s.z. L 11037 

registrovaná sociální 
služba: 

Odlehčovací služby, identifikátor: 5948525 
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Statistika nuda je … 

 

 Klienti s handicapem (osoby s poruchou autistického spektra a kombinovaným 

handicapem) 

 

 

 

 

 

 

 

 Klienti bez handicapu 

V roce 2016 se zúčastnilo naše letního pobytového týdnu 24 dětí. Se stoupajícím počtem klientů s 

handicapem jsme se rozhodli pobyt pro děti bez handicapu nepořádat v rámci poskytování 

sociálních služeb, pouze jako doplňkovou aktivitu s cílem i nadále podporovat prevenci 

společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. 
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Klienti s handicapem
(se střední a vyšší mírou podpory)

2014 2015 2016

 terénní hlídání víkendové pobyty pětidenní pobyty 

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

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

2016 6 (103 hodin) 26 (4 pobyty) 26 (2 pobyty) 
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 Ekonomické ukazatele 

 
v tis. Kč 

příjmy od uživatelů soc. služby 297 

příjmy od uživatelů 80 

dotace na podporu soc. služeb 154 

granty a dary 155 

celkové příjmy 686 

  

celkové výdaje 680 

 

 V letošním roce nás podpořili:

▪ manželé Hruškovi 

▪ rodina Cibulkova 

 

 



 

   

 


