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Na následujících stránkách bychom Vám chtěli představit naši činnost v roce 2018. Co všechno jsme 

zažili, a i díky pomoci a podpoře kolegů, mnoha dobrovolníků, finančních dárců a pracovníků státní 

správy a samosprávy, také dokázali.  

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

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

autistického spektra a osob s kombinovaným handicapem (ve věku od 6 do 26 let). 

Cíle ITY z.s. 

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

▪ s poruchou autistického spektra 

▪ s kombinovaným handicapem 

▪ děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Další činnost spolku je zaměřena na: 

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

znevýhodněním 

▪ prevenci společensky nežádoucích jevů dětí a mládeže 

Co náš spolek nabízí? 

▪ odlehčovací služby – zajišťování osobní asistence a hlídání dětí v Respitním centru a 

nabídku vícedenního respitního hlídání 

▪ konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem 

▪ vzdělávací aktivity pro rodiče i pedagogické pracovníky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Spolek ITY z.s. od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje 

registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služby.  

  

Občanský průkaz ITY z.s. 

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 
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Z naší činnosti 

◼ Odlehčovací (respitní) služby 

Cílem sociální služby je rodičům a osobám pečujícím o osoby s handicapem poskytnout čas potřebný 

k relaxaci a psychohygieně a prostor pro vyřízení osobních záležitostí. 

U dětí s handicapem má soc. služba za cíl snížení sociálních a zdravotních rizik a sociálního 

vyčlenění. Naší snahou je také rozvíjení schopností v oblasti komunikace, seberealizace a zachování 

či zlepšení soběstačnosti uživatelů sociální služby. 

 

◼ Respitní víkendové hlídání 

▪ 26. – 28. leden (VANAIVAN Kopřivnice) 

První víkendové hlídání roku 2018 jsme začali 

zvesela při kytaře a zpěvu, tím jsme také přivítali 

děti, které si s námi víkend užily poprvé. Zdolali 

jsme úskalí terénu při procházce lesem a závěr 

patřil tanečnímu večeru. 

▪ 23. – 25. únor (VANAIVAN Kopřivnice) 

Říká se „únor bílý, pole sílí.“ Tento pobyt, to byla 

taky síla! Naladěni olympiádou jsme fandili našim hokejistům a sami si hokej zahráli, sjezd na lyžích 

nahradilo sjíždění kopečku na bobech a bobku. Kostýmy na maškarním bále byly úchvatné, stejně 

jako taneční kreace a kytarové vystoupení Péti a Martina. Pohádka v podání Ivči (mimochodem naší 

nové sociální pracovnice) a Davida byla super, na konci našeho víkendu jsme se ještě pohádkově 

vydováděli s hudebními nástroji. 
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▪ 4. – 6. květen (VANAIVAN Kopřivnice) 

Jaro je fajn a jarní pobyt taky. Mohli jsme posedět u 

ohně a opéct si špekáčky, jít na procházku do lesa, 

stavět hráze na potůčku, obědvat venku, dát si 

nanuk, hrát a zpívat si, a nakonec i zajít se podívat 

na fotbalové utkání. 

 

 

▪ 12. – 14. květen (VANAIVAN Kopřivnice) 

To byl náš druhý květnový pobyt. Tak hurá na 

procházku lesem až na Červený Kámen! Jaro je 

krásné a nám bylo do tance. V sobotu dopoledne 

jsme s naší kamarádkou vykouzlili obrázky – všichni 

děkujeme za zážitek :) Odpoledne, když už zase svítilo sluníčko, jsme si venku hráli a hráli, večeřeli, 

a nakonec jsme tancovali a dobře se měli  

▪ 21. – 23. září (Komunitní centrum Klášter, Blahutovice) 

Přechod z léta do podzimu se nám vydařil. Víkend byl plný 

aktivit a začalo to hned v pátek v podvečer kreslením obrázků, 

pod vedením Amelie Gabrieli. Počasí nám přálo, a tak jsme 

mohli u kreslení dýchat místní čerstvý vzduch. V sobotu na nás 

čekalo překvapení v podobě závodu Derby na místní farmě, 

které všechny velice zaujalo. V neděli jsme po krásné sobotě 

zůstali v areálu místního kláštera, kde jsme s dětmi vytvářeli 

veselou atmosféru pomocí balonků a bublifuků. 

▪ 12. – 14. říjen (Komunitní centrum Klášter, Blahutovice) 

Babí léto je tu! Celý víkend nám bylo dopřáno skvělé počasí, díky kterému jsme si venku užili plno 

aktivit. Páteční slunečné odpoledne jsme završili 

filmovým večerem a v sobotu na nás pak čekala 

příjemná vycházka po stezce sv. Františka, která vede 

kolem Blahutovic. Odpolední diskotéka nám rozproudila 

rytmus v těle, což vedlo k perfektním tanečním 

výkonům :) V neděli byla pro děti nachystána 

canisterapie pod vedením Aničky Kalíškové. 
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▪ 9. – 11. listopad (VANAIVAN Kopřivnice) 

V listopadu jsme se zase sešli na našem oblíbeném Vanaivanu v Kopřivnici. Ze sobotní procházky se 

nakonec stala exkurze na nádraží, prošli jsme také 

město a spěchali jsme zpátky, protože na nás čekalo 

překvapení. Přijeli Markéta a Jakub a připravili pro 

nás taneční odpoledne, které si v ničem nezadalo se 

Star Dance. Byl to zábavný a skvělý podvečer. 

 

 

▪ 7. – 9. prosinec (VANAIVAN Kopřivnice) 

Prosinec nás opět zavedl do Kopřivnice na 

Vanaivan. Celý víkend se nesl v duchu Vánoc. V 

sobotu na nás po dopolední vycházce čekal 

slavností oběd. Řízky a bramborový salát vykouzlil úsměv na nejedné tváři. Odpoledne jsme měli 

návštěvu z nebe i pekla, která donesla hodným dětem drobné dárečky – tedy všem. K večernímu 

hraní nás doprovázely vánoční koledy a také promítání vánočních filmů. 

  

◼ Respitní týdenní hlídání 

▪ 9. – 13. července (Domeček Pohoř, Pohoř u Oder) 

Začaly prázdniny, hurá! Celý týden jsme si užívali prima prázdninové dny. Sportovali jsme – hráli 

fotbal a chodili na túry. Užili si kulturu – koncert pana Frydrycha s elektrickou kytarou a představení 

pohádky O zakleté princezně. Tančili jsme, hráli si, zpívali, 

opékali buřty, bavili se a dobře se měli. 
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▪ 30.7. - 3. 8. (Objekt bývalé mateřské školy, Dobešov u Oder) 

 V Dobešově jsme byli už po páté a jsme tam jako 

doma. Těšili jsme se na projížďku bryčkou, 

procházku za zvířátky na statek, dopoledne 

s keramikou, hry na zahradě (díky slunečným 

dnům vyšla i vodní bitva), opékání, posezení u 

ohně a předávání diplomů. Letos do programu 

přibyl také super koncert, rybaření a kreslení 

kouzelných obrázků. 

 

 

 

Statistika nuda je … 

 Zde naleznete naší sociální službu v statistických údajích. Za každým z těchto čísel je příběh rodiny 

s handicapovaným dítětem, kterým se snažíme pomoc. 

 

▪ Celkový podíl klientů s poruchou autistického spektra (PAS) je 69 %. Jedná se o klienty se 

střední a vyšší mírou podpory. 

▪ U klientů s kombinovaným handicapem (ne s PAS) se jedná v 6 případech o kombinaci těžké 

mentální retardace s jiným handicapem vyžadující vyšší mírou podpory. 

▪ V 9 případech jsme bohužel soc. službu nemohli poskytnout. Jednalo se o klienty imobilní, 

kterým prozatím služby neposkytujeme, s velmi těžkou formou autismu, kteří nezvládají 

kolektiv, klienty odmítnuté z kapacitních důvodů a klienti, kteří požadovali ambulantní formu 

soc. služby. 

7
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◼ Respitní centrum s ambulantní odlehčovací službou 

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. 

 

 

Celý projekt začal v roce 2017 zakoupením nemovitosti ve Starém Jičíně. V květnu 2018 pak byla 

ve výběrovém řízení vybrána stavební firma, která rekonstruovala objekt centra a v listopadu 

úspěšně proběhla jeho kolaudace. Otevření Respitního centra je plánováno na rok 2019. 

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

poruchou autistického spektra, kteří si potřebují odpočinout 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. 

Respitní centrum s ambulantní formou odlehčovací služby: 

▪ 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. 
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◼ Letní pobyt pro děti bez handicapu 

Naše letní pobyty probíhají dle pravidel LARPu. LARP je jakousi hrou podobnou herectví, kdy každý 

účastník (hráč) představuje určitou roli či postavu v zadaném tématu nebo příběhu. Úkolem 

každého hráče je držet se linie odehrávající se hry a improvizovat při reakcích na akce ostatních. 

LARP by se dal také nazvat jakýmsi improvizovaným herectvím či divadelní hrou. 

Letní týdenní pobyt pro děti a mládež bez handicapu od 10 do 17 let zajistili členové skupiny 

příznivců LARPu a dřeváren Post Mortem. 

▪ Gothic: Kolonie (táborová základna Centra Synodos Bystřička, 30.6. – 7. 7.) 

Skupina Post Mortem zajistila skvělý program pobytu, kdy se mohly děti vžít do rolí postav ze světa 

fantasy videohry s názvem Gothic. Uvězněni v magické bariéře, ze které zdánlivě nebylo úniku, 

museli naši mladí dobrodruzi využít všech svých schopností a znalostí a čelit neúprosným 

podmínkám kolonie, aby spojili všechny znepřátelené tábory. S využitím společným sil se všem 

podařilo z bariéry uniknout. 

Velké díky všem válečníkům a Post Mortem! 
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Co jsme ještě zažili? 

 

▪ Charitativní snídaně 

Oslovili nás studenti gymnázia v Novém 

Jičíně s nabídkou, že na den dětí 1. června 

uspořádají charitativní snídani a celý její 

výtěžek poputuje na činnost spolku ITY z.s.  

Vše se uskutečnilo za krásného počasí a díky 

všem, kteří přišli posnídat, se vybrala až 

neskutečná částka patnácti tisíc korun. 

 

▪ Den sociálních služeb 2018 
Ve středu 12. září 2018 proběhl na Masarykově náměstí v Novém Jičíně 9. 

ročník Dne sociálních služeb s podtitulem "Den s prožitkem“.  Počasí nám 

přálo a vítr, který nám vždy zpestřoval dopoledne, se tentokrát nedostavil. 

Letošní ročník byl zaměřen na prožitek. Přes dvacet organizacích 

poskytující služby v sociální oblasti umožnilo prožít návštěvníkům jaké je 

to mít handicap, být osamělým seniorem, bezdomovcem apod. Náš spolek 

se snažil přiblížit pocity dítěte s poruchou autistického spektra. Byli jsme 

rádi, že si k nám přišlo tento zážitek zkusit mnoho návštěvníků. 

 

▪ Charitativní piknik 2018 

Když nás oslovila paní Plevová z Agentury Poznání, 

pochopili jsme, že na podporu ITY z.s. se bude v roce 2018 

hlavně jíst. Charitativní piknik se uskutečnil za krásného 

počasí v sobotu 15. září před budovou Městského úřadu 

Kopřivnice. Byl připraven pestrý a zábavný program a 

spousta dobrot… V rámci pikniku proběhla sbírka, jejíž 

výtěžek byl určen na pořízení vnitřního vybavení Respitního 

centra. 
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Náš tým 

předseda spolku 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
 

místopředseda spolku 

Mgr. Bohumír Večerek 

 

koordinátoři sociální služby 

Mgr. Iva Králová 

Mgr. Iva Obadalová 

 

 

sociální pracovník 

Mgr. Ivanka Šrubařová 
 

účetní spolku 

Růžena Marková 
 

pracovníci v sociálních službách 

David Šrubař 

Alena Frydrychová 

Martin Chovanec 

Ing. Anna Kalíšková 

Michal Kopecký 

Adam Král 

Bc. Petr Krečmer 

Bc. Emilie Rylková 

Petr Páleníček 
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Hospodaření spolku ITY z.s. 

 Výnosy spolku ITY z.s. v Kč 

 příjmy od uživatelů registrované sociální služby 383 060,00 

 dotace Moravskoslezského kraje na podporu soc. služeb z kapitoly 313 - MPSV 200 000,00 

 dotace města Nový Jičín na podporu soc. služeb dle zákona o soc. službách 195 000,00 

 příjmy od klientů bez handicapu 103 200,00 

 finanční dary (právnické a fyzické osoby), nadační fondy a ostatní dotace 79 625,00 

 výnosy celkem 960 885,00 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výdaje spolku ITY z.s. v Kč 

materiálové náklady  

spotřebované nákupy a provozní materiál 31 532,00 

energie 18 711,00 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 53 219,00 

nákup potravin 60 441,00 

osobní náklady  

osobní náklady – sociální služby 647 596,00 

osobní náklady – pobyt pro děti bez handicapu 40 000,00 

služby  

opravy a údržba automobilu 14 044,00 

ubytování 58 874,00 

poštovné, IT služby, bankovní poplatky 12 561,00 

ostatní služby 47 061,00 

ostatní  

povinné ručení a pojištění soc. služby 12 395,00 

výdaje celkem 996 434,00 
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V roce 2018 nás podpořili 

 
 

 ▪ paní Růžena Marková  

▪ Ing. Eva Ondrejková  

▪ RNDr. Martin Radina 

 

 

 

▪ paní Lenka Šablaturová  

▪ paní Michaela Hradcová 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2018 


