Výroční zpráva za rok 2009
Sdružení Petrklíč-na pomoc postiženým dětem ze Sušice a okolí vznikl v roce 2000 a pracuje na
bázi občanského sdružení. Jeho úkolem a cílem je ve volném čase organizovat programy pro
děti, mladistvé a dospělé s mentálními, motorickými a kombinovanými vadami tak, aby se podle
svých možností a schopností mohli úspěšně zapojit do produktivní činnosti a mohli tak prožít
uspokojivý život.
Účelově se snažíme propojovat zájmovou činnost s péčí sociální, výchovně vzdělávací a
rehabilitační. Naší myšlenkou je najít cestu ke spolupráci s těmito handicapovanými dětmi, jejich
rodinami a okolím.
Výbor se schází podle potřeb, vybírá a připravuje jednotlivé akce, na které získává finanční
prostředky od sponzorů a formou grantů - všem patří upřímné poděkování. Věkové rozmezí členů
Petrklíče je od předškoláků až po dospělé. Veškeré akce jsou zaznamenány v naší kronice a na
webových stránkách. Ty nejúspěšnější byly zveřejněny v tisku. Při celkovém hodnocení práce
našeho sdružení za rok 2009 lze konstatovat uspokojivý výsledek.
Ve sdružení, čítajícím 25 členů, byl v roce 2009 již tradičně největší zájem o návštěvu bazénu v
Horažďovicích a malý o kurz hippoterapie v Habarticích u Klatov a návštěvu solné jeskyně v
Sušici. V každém měsíci roku 2009 jsme uspořádali minimálně jednu akci zaměřenou na kulturní,
pracovní, společenskou a sportovní aktivitu. Opakovaně jsme navštívili Dům dětí v Sušici, kde
jsme ve spolupráci s pí. Ptáčkovou pracovali s hlínou v keramické dílně, vyráběli gelové svíčky ,
osvojili si techniku batikování na trička a šály a vyráběli masážní mýdla.
V klubovně Nemocnice o.p.s. v Sušici s pomocí slečny Motlové s tématikou Velikonoc jsme
zhotovovali ozdobné předměty.
Na závěr roku 2009 byla zajímavá návštěva ZŠ v Nuželické ulici, kde jsme se seznámili s prací s
pedigem. Tuto techniku nám předvedly pí.Chmelíková a Růžičková.
V první polovině roku jsme uspořádali autobusový zájezd do ZOO v Praze. Na tuto akci jsme
čerpali finanční prostředky z grantu od města Sušice.
Zajímavá byla přednáška o problematice dospívání a sexualitě u handicapovaných dětí s
psycholožkou pí. Kutilovou , která se uskutečnila v budově gymnázia.
Na Den dětí naše sdružení uspořádalo sportovní odpoledne s opékáním špekáčků. Velký zájem,
jako tradičně, byl o víkendový pobyt v Petrovicích u Sušice v penzionu Tereza. Dobře jsme se
pobavili při sportovním dopoledni, večeru s grilováním masa, při návštěvě jízdárny v Jiřičné a
bowlingu v Braníčkově. Každý účastník byl náležitě odměněn diplomem. Na tuto akci jsme dostali
částečnou finanční podporu opět od města Sušice.
Na období prázdnin měl každý svůj program a opět jsme se sešli v září 2009, kdy jsme
autobusem vyjeli poznávat krásy Šumavy. Jednalo se o první z plánovaných výletů z projektu
"Šumava pro každého", na který jsme získali finanční příspěvek z grantu od ČSOB za pomoci pí.
Ing.Stárkové. V roce 2010 budeme v realizaci tohoto projektu pokračovat.
A pak už následovalo divadelní loutkové představení v Husově sále sušické Sokolovny, kde nám
místní loutkáři zahráli pohádku O smutné princezně. Zazpívali jsme si, rozluštili hádanky, dostali
na památku obrázek Kašpárka a na závěr přišly loutky mezi nás. Byl to opravdu skvělý zážitek.
Na závěr roku 2009 proběhla tradiční Mikulášská besídka, kterou připravili studenti gymnázia se
svými učitelkami. Tentokrát připravili loutkové představení s tématikou Vánoc, Pastýřskou hru o
narození Ježíška. Každé dítě včetně sourezenců dostalo mikulášskou nadílku.
Program občanského sdružení Petrklíč v roce 2009 byl velice pestrý a v dalším roce 2010
budeme v našich aktivitách pokračovat.
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