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Na následujících stránkách Vás seznámíme s naší činností v roce 2020. Byl to náročný a zvláštní rok, 

a tak tato výroční zpráva je zároveň i poděkováním našim kolegům, mnoha dobrovolníkům, 

finančním dárcům a pracovníkům státní správy a samosprávy, díky kterým jsme mohli pomáhat tam, 

kde je třeba.  

Všem Vám děkujeme! 
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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 u 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. Druh služby: 

odlehčovací služby, identifikátor: 5948525. 

 

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. Poskytujeme soc. služby ve 

formě ambulantní a terénní. 

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. 

 

◼ Ambulantní odlehčovací služba 

Odlehčovací služba ve formě ambulantní je poskytována v Respitním centru, Starý Jičín 34, 742 31 

osobám s poruchou autistického spektra a jiným handicapem ve věku 6–26 let.  

Projekt na zakoupení a rekonstrukci objektu 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 

byl spolufinancován Evropskou unií. 
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◼ Respitní vícedenní hlídání 

Respitní vícedenní hlídání (terénní forma služby) je určeno pro mobilní osoby s PAS a jiným 

handicapem ve věku 6–26 let. 

 

▪ 24. – 26. leden (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Ke krmelci, včelínu, vydali jsme se na procházku, 

potom hráli a pekli si, dobroty z těsta na ochutnávku. 

 

▪ 21. – 23. únor (Respitní centrum, Starý Jičín) 

V pátek po uvítání jsme zahájili turnaj ve skládání puzzle, při kterém jsme objevili nové talenty. V 

sobotu jsme se vydali na procházku po zatím neprobádaných částech Starého Jičína a Vlčnova. Při 

poobědním odpočinku a relaxaci jsme nabírali síly na odpolední maškarní rej. V nápaditých 

kostýmech jsme skotačili až do večera. Nedělní dopoledne zabralo prohlížení fotek z víkendu. 

Atmosféra fotek nás pohltila, že jsme si 

ještě zatancovali při písničkách z pohádek. 

 

▪ 5. – 7. červenec (Respitní centrum, Starý Jičín)  

Prázdniny začaly a my jsme se poprvé sešli, abychom 

spolu strávili nějaký čas. Počasí bylo velmi 

proměnlivé, ale i přesto jsme si užili na zahradě 

spoustu legrace a hry s míčky. V soutěži o nejlepšího 

bublifukáře nebylo vítěze, všem se dařilo a bubliny 

byly vidět až nad kopci. 
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▪ 8. – 10. červenec (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Tento pobyt se nesl v duchu terapií, nejen že jsme si obhlídli podhradí hradu Starý Jičín, zavítali jsme 

i do místních zahrádek a vyzkoušeli jsme si vůni bylinek, prožili jsme společně muzikoterapii, která 

byla pro všechny inspirativní, nechybělo ani kreativní tvoření s barvami. 

 

 

 

 

 

 

▪ 12. – 14. červenec (Respitní centrum, Starý Jičín) 

To budete koukat, co jsme všechno stihli: procházku a 

prohlídku hradu Starý Jičín, hry a soutěže na zahradě, 

hudební vystoupení všech odvážlivců, zpívání a hraní u 

kytary, tvoření z modelovací hmoty, vodní bitvu, turnaj 

v Člověče nezlob se …a to vše v duchu kamarádství a 

spousty nezřízeného smíchu a veselí. 

▪ 18. – 20. červenec (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Poslední prázdninová vícedenka se nesla v duchu proměnlivého počasí, ale i přesto jsme stihli 

několik výletů po okolí, hry a soutěže na zahradě i v herně. Příjemnou tečkou bylo posezení u ohně 

s kytarou i tancem.  
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▪ 18. – 19. září (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Díky téměř letnímu počasí se tento víkend nesl v duchu procházek a 

venkovních her. Byli jsme u Oční studánky, u rybníku, v lese, hráli jsme si 

na naší zahradě. Slavili 

narozeniny, tancovali a zpívali, 

hráli Člověče nezlob se a dívali 

se na pohádky. A pak zazvonil 

zvonec a víkendu byl konec. 

 

▪ 2. – 4. října (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Foukalo, až všechno lítalo, takže super barevná hra s krepákem byla velká zábava. Zdobením 

jablůňky jsme poděkovali za úrodu jablíček a ořechů. Vítr nás provázel i na procházce, o to lépe se 

nám pak hrálo v herně s barevným kouzelným pískem a pohádka na dobrou noc ukončila náš 

program. 
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Statistika nuda je … 

Zde naleznete naši sociální službu ve statistických údajích. Pro nás je za každým z čísel příběh 

rodiny s handicapovaným dítětem, kterým se snažíme pomoci. 

 

 
 

 

▪ Celkový podíl klientů s poruchou autistického spektra (PAS) je 78 %. Jedná se o klienty se 

střední a vyšší mírou podpory. 

▪ U klientů s kombinovaným handicapem (ne s PAS) se jedná ve čtyřech případech o kombinaci 

střední nebo těžké mentální retardace s jiným handicapem, která vyžaduje vyšší míru podpory. 

 

Celkový počet poskytnutých hodin sociální služby 

 

 

 

▪ V 25 případech jsme bohužel soc. službu nemohli poskytnout. Jednalo se o 2 klienty jiné cílové 

skupiny, než pro kterou je soc. služba určena; 2 klienty odmítnuté z kapacitních důvodů; 1 

klienta, kdy nebylo možné zajistit vhodného asistenta (klíčového pracovníka) a v případě 20 (!) 

klientů se jednalo o odmítnutí (zrušení objednané) služby z důvodů nezbytných opatření 

v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

6

2

15

5

ženy pod 18 let ženy nad 18 let muži pod 18 let muži nad 18 let

p
o

če
t 

kl
ie

n
tů

dle věkové kategorie

2

11

6

3

5

1

PAS PAS a střední
ment. retardace

PAS a těžká
ment.retardace

PAS kombinovaný s
jiným hand.

kombinovaný
hand. (ment.,

tělesný aj.)

jiný handicap
(ment., DMO aj.)

p
o

če
t 

kl
ie

n
tů

dle handicapu

 celkový počet klientů počet poskytnutých hodin   

2020 28 2902 



 

 9 

Co jsme ještě zažili 

▪ Zahrada Respitního centra 

Od 15. května 2020 je klientům k dispozici zrekonstruovaná zahrada Respitního centra s hracími 

prvky, kterou budeme postupně nadále zvelebovat. 

Rekonstrukci zahrady se podařilo realizovat díky dotaci Moravskoslezského kraje. Hlavní poděkování 

patří panu náměstkovi Jiřímu Navrátilovi, MBA. a odboru sociálních věcí pod vedením pana Mgr. 

Daniela Rychlíka. Projektovou dokumentaci rekonstrukce zahrady (stejně jako u Respitního centra) 

zpracoval pan Bohumil Kouba. 

▪ Automobil pro spolek ITY z.s. 
V rámci projektu „sociální automobil“ firmy Kompakt, spol. s.r.o. byl našemu spolku slavnostně 

předán zástupcem firmy, panem Břetislavem Božoněm, do užívání automobil. Mezi jinými 

sponzory projekt také podpořily Technické služby města Nový Jičín.  

Projekt i činnost spolku ocenili přítomní hosté Gabriela Lhotská, vedoucí oblasti Novojičínsko 

Slezské diakonie a Mgr. Richard Pešat, vedoucí OSPOD Nový Jičín. Jsme rádi, že díky novému 

automobilu zkvalitníme naše služby. 
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Doba koronavirová v ITY z.s. 

Rok 2020 nám přinesl řadu výzev spojených s onemocněním COVID-19. Všichni z týmu spolku ITY 

z.s. se snažili udržet nejen svou pozitivní náladu, ale především pozitivní náladu našich klientů. 

Ukázalo se, že největší předností není v konečném důsledku vysoká profesionalita, ale naše vztahy 

a soudržnost.  

V jarních měsících jsme museli uzavřít naše služby v ambulantní formě. Vždy jsme však byli 

k dispozici pro rodiče, i kdyby jen „radou na dálku“. Po uzavření speciálních škol v červnu, jsme vyšli 

vstříc pečujícím rodičům rozšířením provozní doby Respitního centra. 

Díky rozvolnění vládních opatření, jsme v létě, za zvýšených hygienických podmínek, mohli 

poskytnout terénní formu služby, tj. respitní vícedenní hlídání. Zájem ze strany rodičů byl obrovský 

a my i klienti jsme si všechny pobyty náramně užili. 

Na podzim jsme se mohli, vzhledem k vývoji situace, setkat ve větším počtu pouze dvakrát. 

Ambulantní forma služby fungovala až do konce roku. 

  

 

  

Naši zaměstnanci v home office 

nelenili a pilně pracovali na zábavě 

pro své klienty (Hasičská pohádka, 

zdroj YouTube.com) 

2. dubna jsme stylově oslavili 

Světový den porozumění autismu 
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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. Ivana Šrubařová 
 

účetní spolku 

Růžena Marková 
 

pracovníci v sociálních službách 

David Šrubař 

Alena Frydrychová 

Ing. et Bc. Anna Kalíšková 

Michal Kopecký 

Adam Král 

Bc. Petr Krečmer 

Bc. Emilie Rylková 

Bc. Petr Páleníček 

Matyáš Tomeček 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za 

824 dobrovolnických hodin 
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Hospodaření sociální služby ITY z.s. 

 Výnosy v Kč 

 příjmy od uživatelů registrované sociální služby 190 200,00 

 finanční dary (právnické a fyzické osoby), nadační fondy a ostatní dotace 331 930,00 

 dotace Moravskoslezského kraje na podporu soc. služeb z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 

360 000,00 

 dotace města Nový Jičín na podporu soc. služeb dle zákona o soc. službách 300 000,00 

 dotace – ostatní obce 40 614,00 

 Výnosy celkem 1 222 744,00 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje v Kč 

osobní náklady 914 499,00    

pracovníci v přímé péči 751 428,13 

ostatní pracovníci 159 470,87 

provozní náklady 210 477,48    

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40tis. 32 682,00    

nákup potravin – respitní vícedenní hlídání 19 304,00    

spotřebované nákupy a provozní materiál 37 986,14    

energie 120 505,34    

služby 90 829,88    

opravy a udržování 12 297,00    

cestovní náhrady 6 000,00    

školení a kurzy 6 980,00    

poštovné, IT služby, ekonomické služby 51 024,77    

ostatní služby 14 528,11    

daně a správní poplatky 3 100,00    

správní poplatky 3 100,00    

ostatní 25 995,00    

povinné ručení a pojištění soc. služby 23 499,00    

jiné ostatní náklady 2 096,00    

odpisy  17 151,00    

odpisy dlouhodobého majetku 17 151,00    

Výdaje celkem 1 258 052,36    
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V roce 2020 nás podpořili 

 

 

 

 

 
▪ MUDr. Stanislava Černá 

▪ pan Tomáš Chasák 

▪ Mgr. Lucie Ocelíková 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2020 


