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Chtěli bychom Vám představit naši činnost v roce 2017. Co všechno jsme zažili. To vše díky pomoci a 

podpoře kolegů, mnoha dobrovolníků, finančních dárců a pracovníků státní správy a samosprávy. 

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

 

o nás 

 
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. 

 

 Cíle ITY 

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 

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

Další činnost spolku je zaměřena na: 

▪ řešení situací spojených s problémovým chováním v rámci integrace dětí a osob se 

znevýhodněním 

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

apod.) dětí a mládeže 

 

 Co náš spolek nabízí? 

▪ nabídku respitních pobytů a volnočasových aktivit 

▪ odlehčovací služby – 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 respitní pobyty 

Prostřednictvím víkendových respitních 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. Víkendové respitní 

pobyty v roce 2017 probíhaly ve skautském 

středisku VANAIVAN v Kopřivnici. 

▪ 3. – 5. únor 

Co dělat o víkendu v zimě? Hrát si! Prozkoumat 

nové hračky, tvořit z Pískohraní, poslouchat a 

zpívat písničky, tančit, hrát koulovanou, zdolat 

kopec volným stylem, postavit sněhuláka... 

prostě se bavit.  

▪ 3. - 5. březen 

Sluníčko už pomalu nabírá sílu, a tak jsme 

mohli venku vyzkoušet venkovní posilovnu a 

protáhnout si svaly. Vytvářeli jsme také koláže, 

a protože nám bylo hodně veselo, založili jsme 

hudební skupinu a muzicírovali jsme. Nakonec 

jsme i stihli uspořádat oslavu narozenin. 

 

▪ 21. – 23. duben 

Tento pobyt provázelo pravé aprílové počasí, které 

ovšem neměnilo pohodovou náladu nás všech. Když 

počasí dovolilo, vyšlápli jsem si na procházku. Když se 

venku „čerti ženili“, my jsme se dobře bavili při hrách 

s terapeutickým padákem, pohádkách, písničkách, 

tanci i zpěvu. Společně jsme si užívali toho, že je 

prima mít kamarády.  
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▪ 12. – 14. květen 

Poslední předprázdninový víkend jsme si díky 

krásnému jarnímu počasí mohli užít venku. Na 

procházce na Červený kámen, kde nás zlákala 

pampelišková louka, byla s námi Anička s pejsky Kelly a 

Sindy, takže jsme závodili a řádili venku před areálem. 

Odpolední diskotéka se stala tradicí a radost z oslavy 

narozenin nám znovu ukázala, že jsme všichni dobrá 

parta :) 

 

▪ 10. – 12. listopad 

Pouštění draka, procházka podzimním lesem, svatý Martin a 

husa k podzimu patří. Tancování, zpívání a hry všeho druhu 

patří k našemu pobytu. Všechno dohromady dá další skvěle 

prožitý víkend. 

▪ 1. – 3. prosinec 

Letošní rok našich pobytů ukončil Mikuláš s Andělem a čertem. 

Ovšem až po zdobení stromečku pro zvířátka, po hrátkách na 

sněhu, Peťovém kytarovém koncertu, dvou tanečních lekcí pod vedením Soňky, prozkoumání 

kouzelných svítících balonků a po spoustě dalších legrácek. 
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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. 

▪ Domeček Pohoř, Pohoř u Oder, 10.  - 14. 7. 2017 

V Domečku na Pohoři jsme byli poprvé. Celý týden se sice sluníčko střídalo s deštěm a bouřkami, po 

zahradní zdi běhala černá kočka, ale my jsme 

měli štěstí. Báječná zahrada, dobré jídlo, 

krásné procházky, veselé hry, oblíbené 

písničky, nové pohádky, salvy smíchu, 

odpolední diskotéky, a hlavně plno kamarádů 

– prima dospěláci a skvělé děti. Byli jsme tam 

jako doma, s těmi, co máme rádi. Do Pohoře 

se určitě ještě vrátíme :) 

 

 

 

▪ Objekt bývalé mateřské školy, Dobešov u Oder 31.7. - 4. 8. 2017 

Všichni jsme byli rádi, že můžeme strávit týden opět na Dobešově. Čekalo nás milé přivítání a 

vstřícnost, díky níž jsme se podívali a pštrosí farmu, navštívili kostel a poslechli si koncert, podívali 

jsme se na statku na zvířátka a svezli jsme se na bryčce. Mezi fotbalem, hrami na zahradě, 

muzicírováním nebo bublinkové 

„šou“ při předávání diplomů jsme 

stihli také vodní radovánky, protože 

sluníčko svítilo co nejvíc mohlo, aby 

nám udělalo radost. Děkujeme všem z 

Dobešova, bylo to krásné léto. 
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 Letní pobyt pro děti bez handicapu 

Letní týdenní pobyt pro děti bez handicapu od 10 do 17 let, zajistili členové skupiny příznivců 

LARPU a dřeváren Post Mortem. 

▪ SKYRIM: válka o sever, Malá Bystřice, tábořiště Centra celoživotního vzdělávání Bystřička 

s.r.o., 1. –  8. 7. 2017 

Sešli jsme se v krásném prostředí tábořiště u Malé Bystřice. Po důkladné výrobě zbraní, 

rozehřívacích malých bitvách tříbících čestné jednání v boji, trénincích v zacházení s mečem, štítem 

a lukem, po epických bitvách prokazující um vládnutí zbraním a čest válečníků, po překonání 

strastiplných výprav přes území příšer se všem společně podařilo podrobit si Skyrim a najít si v něm 

své místo. Velké díky členům Post Mortem za přípravu a vedení strhujícího osmidenního LARPového 

programu. Díky všem bojovníkům za atmosféru, kterou kdo nepoznal neuvěří. A kdo nevěří, ať tam 

běží, třeba příští léto! 

Velké díky všem novým válečníkům a Post Mortem.   
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 Víkendový pobyt na Bílé 

6. až 8. října proběhl v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není 

vidět“ víkendový pobyt pro rodiny pečující o děti s handicapem. Byli jsme ubytováni v krásném 

prostředí na horském hotelu Bauer na 

Bílé. Rodiče měli možnost nejen si 

odpočinout, ale zároveň se něco 

dozvědět. V sobotu odpoledne se 

mohli za vedení Tomáše Boldiho a jeho 

partnerky Pavlíny Domesové naučit 

základy latinskoamerických tanců a v 

neděli pak byl připraven seminář PhDr. 

Marka Hermana, předního českého 

pedagoga a lektora osobního rozvoje. 

Naši asistenti mezitím podnikli s dětmi 

výlet po okolí anebo trávili čas v herně. 

Víkend dopadl na jedničku a věříme, že rodiče budou jen rádi, pokud se bude opakovat. 

 

 Křišťálový kamínek 2017 

Ve středu 4. října jsme jeli do Kulturního domu města 

Ostravy podpořit našeho místopředsedu Mgr. Bohumíra 

Večerka, který převzal Křišťálový kamínek 2017 za 

mimořádné aktivity ve prospěch osob s handicapem (na 

tuto cenu byl nominován odborem sociální věcí a městským 

kulturním střediskem města Nový Jičín). Asociace TRIGON, o. p. s. předávala Křišťálové kamínky v 

rámci 25. Evropských dnů handicapu. Na jevišti se vystřídala řada účinkujících, kteří svým talentem 

a uměním ozdobili slavnostní večer. 

 Adventní benefiční koncert 

1. adventní neděli 3. 12. 2017 proběhl Adventní 

benefiční koncert v modlitebně evangelické církve v 

Novém Jičíně. Bylo to již po desáté a jako u všech 

předchozích byl výtěžek z dobrovolného vstupného 

věnován vybrané organizaci. V letošním roce jsme to 

bylo ITY. Pan farář Pavel Prejda nám také umožnil 

prezentovat naši činnost a po skončení koncertu byl 

velký zájem a mnoho dotazů o tom co děláme a jaké máme plány do budoucna. Slavnostním 

podvečerem provázela hudba českých i světových mistrů v podání Komorního orchestru Pavla Josefa 

Vejvanovského. Jako dárek pro všechny zúčastněné napsal náš klient Peťa Večerek vánoční příběh. 
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 Respitní centrum s ambulantní odlehčovací službou 

Velkou část roku 2017 jsme usilovně pracovali na projektu vybudování respitního centra s 

ambulantní odlehčovací službou pro rodiny pečující o osoby s handicapem se zaměřením na děti s 

poruchou autistického spektra. Projekt byl připraven v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ve výzvě 

– Kolová výzva č. 30 

Projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002259 

Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování Respitního centra 

je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Hlavním cílem je řešit situaci rodičů a osob pečujících o děti s handicapem – převážně s poruchou 

autistického spektra. Dlouhodobě narůstá poptávka o sociální služby ve formě ambulantní. Jako 

hlavní důvod je uváděna potřeba rodin odpočinout si ve svém soukromí, věnovat se zdravým 

sourozencům klientů, postarat se o běžný chod a údržbu domácnosti, což je při péči o děti s těžkým 

handicapem velice náročné, často nemožné. 

 

Úspěšné ukončení projektu (plánované na rok 2019): 

▪ Umožní řešit problematiku v chybějící návaznosti odlehčovací služby pro osoby se 

středním, těžkým a kombinovaným postižením v regionu Novojičínska. 

▪ Výrazně podpoří posun v řešení problematiky oblasti zvýšení kvality a dostupnosti 

sociálních služeb v regionu Novojičínska. Projekt přispěje ke zkvalitnění poskytování a 

rozšíření nabídky sociálních služeb vzhledem k zvyšujícím se nárokům a potřebnosti dané 

sociální služby v okrese Nový Jičín. 

Držte nám place! 
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občanský průkaz ITY z.s. 

 
 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
předseda 

 

Mgr. Bohumír Večerek 
místopředseda 

 
 
 

adresa sídla: Starý Jičín 34, 742 31  

e-mail: ity@centrum.cz 

web: www.ity-os.cz 

Facebook www.facebook.com/ityzs/ 

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 soc. služba: Odlehčovací služby, identifikátor: 5948525 
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statistika nuda je … 

 

 registrovaná sociální služba – odlehčovací služby 

 

 
 

Celkový podíl klientů s poruchou autistického spektra je až 90 %. Jedná se o klienty se střední a 

vyšší mírou podpory. U kombinovaného handicapu se nejčastěji se jedná o kombinaci poruchy 

autistického spektra a střední mentální retardace. 

 

 Ekonomické ukazatele spolku ITY z.s. 

 v tis. Kč 

příjmy od uživatelů soc. služby 260 

příjmy od uživatelů (bez handicapu) 90 

dotace na podporu soc. služby 373 

granty a dary 60 

celkové příjmy 783 

  

celkové výdaje 780 

 

2
5

16

kombinované (mentální,
tělesně aj.)

PAS a těžká mentální
retardace

jiné kombinované s PAS

p
o

če
t 

kl
ie

n
tů

struktura klientů dle handicapu

 počet 
klientů 

terénní 
hlídání 

víkendové res. 
pobyty 

týdenní res. 
pobyty 

poskytnuté hodiny 
soc. služby  

2017 23 8 6 2 4336 
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 V roce 2017 nás podpořili: 

 

 

 

 

 
 

 

 

▪ paní Růžena Marková 

▪ paní Pavla Kravčenková 

▪  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


