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Na následujících stránkách Vás seznámíme s naší činností v roce 2021. Celý rok jsme se museli 

průběžně přizpůsobovat aktuálním opatřením spojených s epidemií koronaviru. Proto je tato výroční 

zpráva zároveň i poděkováním všem, díky kterým se nám podařilo vše zvládnout – našim kolegům, 

mnoha dobrovolníkům, finančním dárcům a pracovníkům státní správy a samosprávy. 

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 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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▪ únor – duben 

Z důvodu mimořádných opatření, v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, neprobíhalo v tomto 

období vícedenní hlídání. O to více jsme si naše klienty užívali při ambulantní odlehčovací službě v 

Respitním centru. Během uzavření škol a školek, z důvodu mimořádných 

opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, ambulantní odlehčovací 

služba v Respitním centru byla stále v provozu. To nejen v určených hodinách, 

ale v případě potřeby na základě domluvy také mimo uvedené hodiny. 

Snažili jsme se mít úsměv na tvářích, bez ohledu na to, co se děje venku – od 

počasí po aktuální společenské dění. To nejpodstatnější bylo pro nás udržet 

nejen svou pozitivní náladu, ale především pozitivní náladu našich klientů. 

V tom nám pomáhaly procházky, krásné výhledy z Hradu Starý Jičín a hraní her.  

 

Také takto může vypadat naše odlehčovací služba, 

když klientem je "šotouš" (ten, který rád fotí a natáčí 

vlaky) a asistent je vybaven dronem :). Vyrazí spolu 

na železnici natočí krásné video, na které se můžete 

podívat na YouTube: https://youtu.be/Ktn2j5uMusE 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aneb když se odlehčovací služba 

promění v „ergoterapii““ 

 

Když jsme se dívali na obrázky, které nám 

namalovala Soňka, jen nás napadlo: „už se moc 

těšíme, až se všichni zase spolu sejdeme...“ 

 

https://youtu.be/Ktn2j5uMusE
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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. 

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

Po dlouhé předlouhé době jsme se mohli opět společně sejít a prožít 

společně víkend v dobré náladě. Prošli jsme se na místa, které jsme ještě 

neznali, užívali si sluníčka na zahradě. Turnaj v Člověče nezlob se obhájila 

opět naše šampiónka Soňka a v soutěžích na zahradě nebylo poražených. 

Večer jsme strávili u kytary a pohádek. 

▪ 9. – 11. červenec (Respitní centrum, Starý Jičín)  

Letošní prázdninové pobyty jsme zahájili 9. července v našem Respitním centru ve Starém Jičíně. 

Přijelo prvních osm účastníků, užívali si pěkné počasí na zahradě, nechyběl výšlap na hrad. Hlavní 

součástí programu byla přednáška o zážitcích z výletu do Děčína s prezentací fotografií a videa. Trhli 

jsme také rekord-jedna hra v Člověče nezlob se nám trvala dvě a půl hodiny. Všem hráčům velký 

obdiv. Druhý den nám zpestřila oblíbená muzikoterapie, kde měl každý možnost projevit svůj talent 

a předvést co umí. 

▪ 11. – 13. červenec (Respitní centrum, 

Starý Jičín) 

Tyto dny se nesly v duchu soubojů a bitev. 

Pod vedením našich asistentů, kteří se 

proměnili v rytíře a bojovnice, jsme si 

vyzkoušeli umění meče. Jelikož nám počasí 

přálo, společná příprava pikniku na zahradě, 

poslech a zpěv písniček při kytaře byly 

báječným zakončením nevšedního dne. Nebylo vítězů ani poražených, všichni jsme zůstali dobrými 

kamarády. 

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

Začalo to pořádnou bouřkou venku, ovšem u nás vládla dobrá nálada a pohoda. Tuto chvilku jsme 

se při videích a fotkách zatoulali do minulosti a připomněli 

si zážitky z „dob minulých“. Po bouřce a dobré večeři nám 

přišla vhod osvěžující večerní procházka. Během druhého 

dne šli někteří prozkoumat okolí Starého Jičína a ostatní si 

hráli na naší zahradě. Odpoledne jsme strávili už všichni 

společně soutěžemi, turnajem v šipkách. Taneční večer 

ukončil hezký den. Ale večerem to nekončilo, v pátek také 

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

Při posledním prázdninovém setkání jsme si hráli, soutěžili, 

relaxovali, procházeli se po okolí, zpívali, tančili a veselili. Všichni byli 

spokojení a z toho máme radost.  

 

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

Začal krásný podzim. A na podzim se dá dělat spousta věcí. 

Třeba jít na procházku do lesa a dojít až k Oční studánce, 

omrknout výstavku a výzdobu místních zahrádkářů, sledovat 

průběh místní oslavy svátku svatého Václava, sbírat ořechy 

nebo slunečné odpoledne strávit s kamarády na zahradě. 

▪ 22. – 24.  říjen (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Podzim začíná hrát všemi barvami. V pátek jsme stihli procházku a hry na 

zahradě. V sobotu proběhla soutěž v hrabání listí a sběru oříšků, procházka 

na hrad. Večerním dlabáním a 

slavnostním rozsvícení dýně jsme 

zakončili příjemný podzimní den. 

 

 

 

▪ 19. – 21. listopad (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Tímto víkendem nás provázely písničky, zpívání a soutěže. Na zahradě jsme vyzkoušeli a trénovali 

obratnost, při vycházce k Oční studánce výdrž a kondičku a při slavnostním večeru udělování ITY 

slavíka zpěv, hru na hudební nástroje a tanec.  
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▪ 3. – 5. prosince (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Zimní procházka, výborný sváteční oběd, pískohraní, muzikohraní a Mikulášská nadílka nás vtáhla 

do předvánoční atmosféry. Čert odešel s prázdným pytlem, Mikuláš s prázdným košíkem a my s 

plnou náručí pohody. 
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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 počet poskytnutých hodin sociální služby 

 

 

 

▪ Ve 14 případech jsme bohužel soc. službu nemohli poskytnout. Jednalo se o klienty odmítnuté 

z kapacitních důvodů. 

 

 

 

 
▪ Celkový podíl klientů s poruchou autistického spektra (PAS) je 84 %. Jedná se o klienty se 

střední a vyšší mírou podpory. 

▪ U klientů s kombinovaným handicapem (ne s PAS) se ve všech 3 případech jednalo o 

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

3

7

4

7

3

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.)
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o
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t 

kl
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n
tů

dle handicapu

 celkový počet klientů počet poskytnutých hodin   

rok 2021 25 3826 

7

2
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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



 

 10 

I ty můžeš poznat můj svět 

V edici I TY můžeš poznat můj svět jsou vydávány díla autorů s poruchou autistického spektra nebo 

s mentálním či kombinovaným handicapem. Přiblížením vidění světa osob s handicapem chceme 

přispět k vzájemnému naslouchání si, a tak k porozumění a respektu. 

 

 

 

V letošním roce vyšla v této edici kniha Radost mého života – Železniční stanice, a to za podpory 

Správy železnic, státní organizace.  

Autor Petr Večerek, mladý muž s autismem, o knize napsal:  

„Rozhodl jsem se napsat další publikaci na téma radost mého života, 

tentokrát nádraží. Když se zamyslím, kde nejraději trávím čas, jsou to právě 

nádraží. Nejen že zde „šotím“, ale mám na nich již mnoho známých a přátel. 

Také se mi líbí, že je každé nádraží jiné a má svoji originální atmosféru. Ať je 

velké nebo malé, staré nebo moderní. Nádraží je vstupní branou každého 

města a je to zároveň místo, kde se lidé potkávají, loučí se nebo vítají. Chtěl 

bych vás inspirovat k návštěvě některého z nich.“ 

ukázka: 
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Náš tým 

předseda spolku 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
 

místopředseda spolku 

Mgr. Bohumír Večerek 

 

koordinátor sociální služby 

Mgr. Iva Králová 
 

sociální pracovník 

Mgr. Ivana Šrubařová 
 

účetní spolku (a taky osobní asistent) 

Růžena Marková 
 

speciální pedagogové a osobní asistenti 

David Šrubař 

Mgr. Ivana Obadalová 

Alena Frydrychová 

Michal Kopecký 

Adam Král 

Bc. Petr Krečmer 

Bc. Emilie Rylková 

Bc. Petr Páleníček 

Matyáš Tomeček 

Aneta Figarová 

Marie Lančová 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za 

1130 dobrovolnických hodin 
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Hospodaření sociální služby ITY z.s. 

 Výnosy v Kč 

 příjmy od uživatelů registrované sociální služby 268 600,00 

 finanční dary (právnické a fyzické osoby), nadační fondy a ostatní dotace 389 255,00 

 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,- 

 Výnosy celkem 1 317 855,00 

 

 

Výdaje v Kč 

osobní náklady  

pracovníci v přímé péči 875 530,60 

ostatní pracovníci 145 275,40 

provozní náklady  

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40tis. 32 356,00 

nákup potravin – respitní vícedenní hlídání 24 172,00 

spotřebované nákupy a provozní materiál 27 563,00 

energie 94 528,21 

služby  

opravy a udržování 4 152,15 

cestovní náhrady 500.00 

školení a kurzy 8 640,00 

poštovné, IT služby, ekonomické služby 45 066,77 

ostatní služby 11 332,32 

ostatní služby – tisk knihy 19 999,99 

ostatní  

pojištěn soc. služby a vozidel 26 380,00 

jiné ostatní náklady 2 097,15 

odpisy   

odpisy dlouhodobého majetku 17 151,00 

Výdaje celkem 1 334 744,59 
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V roce 2021 nás podpořili 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Ocelíková 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2021 


