
Výroční zpráva 
spolku RYBKA – Tábor, z. s.  

za rok 2021 
 

MOTTO: „Největší nouze, jakou může člověk zažít, spočívá v pocitu 

opuštěnosti.“                                                                      Matka Tereza 

 

 

  

Vydala členská schůze spolku RYBKA – Tábor, z. s. dne 16.2.2022 
   
Telefon 704 751 667 

 

Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 03 www.rybka-tabor.cz 

Rybka-tabor@seznam.cz 

    



Obsah 

Kdo jsme ______________________________________________________________________ 1 

Středisko pracovní a sociální rehabilitace _______________________________________ 2 

Aktivity pro děti v roce 2021 ____________________________________________________ 3 

Hospodaření v roce 2021 _______________________________________________________ 5 

Informace o spolku RYBKA – Tábor, z. s. __________________________________________ 6 

Poděkování ___________________________________________________________________ 7 

FOTOGALERIE__________________________________________________________________ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvodní slovo: 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi několik slov na úvod. 

I v roce 2021 zasáhla epidemie onemocnění virem Covid-19 provoz naší organizace. 

Naštěstí jsme nemusely naši službu uzavřít, od 1.3.2021 byl provoz pouze omezený. 

Služby byly poskytovány v nezbytné míře a v souladu se všemi opatřeními ochrany 

života a zdraví osob. Omezení pokračovala do 17.5.2021, v této době jsme rozdělily 

uživatele do menších skupin a zorganizovaly provoz organizace tak, aby se 

jednotlivé skupiny nepotkávaly. I nadále pokračovalo poskytování individuálních 

služeb. 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem uživatelům a zaměstnancům za 

ochotu a trpělivost při dodržování epidemiologických nařízeních, která 

znesnadňovala poskytování služby i běžný život. 

Věřím, že se tento rok vrátíme do světa bez epidemiologických opatření, do světa, 

ve kterém si budeme na základě dosavadních zkušeností snad i více vážit 

obyčejných věcí a hlavně zdraví. 

Ivana Turková 

předsedkyně spolku 
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Kdo jsme 

Spolek RYBKA – Tábor, z. s. 

je nezisková organizace, jež poskytuje služby dětem a dospělých s mentálním či 

kombinovaným postižením na Táborsku. Již 12. rok máme registrovanou službu – 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Poslání 

Posláním spolku RYBKA – Tábor, z. s. je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb 

poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do 

společnosti – rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností 

nezbytných pro samostatný život. Smyslem činnosti je vést uživatele k odpovědnosti 

a samostatnému rozhodování. 

Cíle 

Hlavním cílem sociálně 

aktivizačních služeb je 

prostřednictvím pravidelných 

schůzek a praktických nácviků 

zprostředkovat lidem s mentálním 

nebo kombinovaným postižením 

kontakt se společenským 

prostředím. Umožnit jim rozvoj 

dovedností, které podpoří jejich 

začleňování do většinové 

společnosti a pomohou prosadit 

jejich potřeby a přání.  

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří osoby 

s mentálním a kombinovaným 

postižením. Věková kategorie 

uživatelů je od 16 do 80 let.  
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Středisko pracovní a sociální rehabilitace 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

jsou realizovány ve formě skupinových setkávání uživatelů služby. 

Aktivity ve Středisku pracovní a sociální rehabilitace se střídají. Při tvoření plánu se 

vychází ze zájmu uživatelů, z individuálních plánů. 

Pracovní rehabilitace a tvořivé činnosti:  

Ruční práce: tvorba z filcu, práce s papírem, korálkování, tvorba z Fima, keramika, 

výroba velikonočních a vánočních dekorací. Textilní dílna: šití, háčkování, šití na 

stroji, vyšívání, batikování…. 

Páteční kurzy vaření a pečení, trénování paměti 

Další činnosti: domácí práce (úklid, drobné opravy), práce na zahradě, dřevodílna, 

péče o bylinkovou zahrádku a okrasné rostliny 

Vzdělávání: výuka práce na PC, opakování učiva, přednášky, výukové filmy, 

křížovky, doplňovačky, vědomostní, paměťové a postřehové hry, posilování finanční 

gramotnosti, nácvik nakupování, zásady bezpečnosti práce, prevence úrazů, 

pravidla silničního provozu, první pomoc, tísňová volání 

Sportovní aktivity: pravidelné rozcvičky, vycházky, posilování cviky, míčové hry, 

relaxační cvičení, ping-pong, hipoterapie 

Kulturní a společenské akce: výlet do ZOO Obora, vánoční večírek, oslavy 

narozenin uživatelů našich služeb 

 

 

sociálně 

aktivizační 

služby 

poskytujeme 

každý všední 

den od 9:30 

do 18:30 hod. 

jsou určeny pro 

osoby s mentálním 

a kombinovaným 

postižením 

služby poskytujeme 

bezplatně 
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Aktivity pro děti v roce 2021 

Hipoterapie 

Určena pro děti ze ZŠ speciální a MŠ speciální, 

pro zájemce ze Střediska pracovní a sociální 

rehabilitace Rybka. Probíhala 1x týdně v době 

pěkného počasí (jaro a podzim). Hipoterapii 

pomohl zajistit – Statek Náchod u Tábora a 

Sociální fond města Tábora 

 

 

Plavání v malém bazénu 

Celoroční plavání v malém bazénu bylo určeno pro děti ze ZŠ speciální a z MŠ 

speciální. Probíhalo 1x týdně, dotaci poskytlo město Tábor, Odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

Canisterapie 

Skupinové i individuální terapie pro děti ze ZŠ speciální a MŠ speciální zajistilo 

výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, dotaci poskytlo město Tábor (Sociální 

fond). 

Muzikoterapie 

Terapie proběhla pod 

vedením paní Adély 

Slachové. Tento 

aktivita byla 

podpořena z 

dotačního programu 

města Tábora (Sociální 

fond). 

 

Jóga pro děti 

Jógu pro děti připravovala paní Petra Babinská, dotaci poskytlo město Tábor 

(Sociální fond). 

RYBKA-Tábor, z. s. 

poskytuje dětem s 

mentálním a 

kombinovaným 

postižením tzv. 

doplňkové sociální 

služby, 

nedefinované v 

zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních 

službách.  
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Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská besídka a vánoční nadílka - se uskutečnila za pomoci 

dobrovolnice Petry Opičkové, která zajistila nadílku a vánoční dárky. 

Zájmové kroužky – pravidelně probíhaly tzv. tvořivé dílny s dobrovolnicí 

Petrou, vyučující z MŠ a ZŠ Tábor zajistili zájmové kroužky se zaměřením na práci s 

keramickou hlínou a tvoření. 

 

Většina těchto aktivit byla určena dětem z MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády 925/33. 

Některé z nich však byly v tomto roce negativně ovlivněny pandemií COVID–19.                                   

Nemohl se uskutečnit tradiční čtyřdenní ozdravný a rehabilitační pobyt v Chlumu u 

Třeboně, terapie a zájmové kroužky byly částečně omezeny, stejně tak plavání 

v malém bazénu. 

Věřím, že se situace v roce 2022 zlepší. 

Alena Doušová 

vedoucí služby 

 



Str. 05 
 

RYBKA – Tábor, z. s. 
   

 

Hospodaření v roce 2021 
 

 

 

 

  

Příjmy  

Dotace MÚ 159 700,00 

Dotace KÚ-JČ 997 646,00 

Dary  23 500,00 

Tržby  3 025,00 

Úroky z vkladů 1 255,49 

Příspěvky účastníků 3 120,00 

Celkem  1 188 246 

  

Výdaje  

Materiál  52 960,70 

Energie  13 574,19 

Cestovné  ---------- 

Služby  41 739,72 

Opravy a udržování ---------- 

Osobní náklady  1 051 087,00 

Ostatní sociální náklady 3 047,11 

Odpisy majetku 2 664,00 

Pojištění služby 3 888,00 

Ostatní náklady celkem 3 204,00 

Celkem  1 172 164,72 

Hospodářský výsledek 16 081,77 

Sem zadejte titulek.

Pokud chcete 
obrázek nahradit 
svým vlastním, 
vyberte ho a potom 
stiskněte Delete. 
Zobrazí se zástupný 
symbol, na který 
můžete kliknout a 
vybrat vlastní 
obrázek.
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Informace o spolku RYBKA – Tábor, z. s. 
Nejvyšším orgánem je členská schůze, předsedkyně spolku je Ivana Turková 

V roce 2021 došlo ke změně stanov spolku. 

Členská schůze se konala 4.2.2021. 

Kontrolu hospodaření provedla členská schůze 4.2.2021. 

 

Kontaktní informace: 

RYBKA – Tábor, z. s.  

Čsl. armády 925/33, Tábor, 390 03 

 

Telefonní spojení: 704 751 667, 722 007 625 

E-mail: rybka-tabor@seznam.cz 

web: www: rybka-tabor.cz 

IČO: 69113602 

 

Číslo účtu: MONETA Money Bank: 189114019/0600 

 

Registrovaná služba: sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

Registrace ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB 

L2665/RD6/KSCB 

 

 

mailto:rybka-tabor@seznam.cz
http://www.rybka-tabor.cz/
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Poděkování 
Někteří nám věnovali své peníze, jiní svůj čas nebo dovednosti bez nároku na 

honorář. Podpora některých lidí a institucí nám dodává sílu pokračovat dál ve 

zkvalitňování života dětí a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Bez jejich pomoci bychom řadu aktivit nemohli uskutečnit. 

Velice si vážíme každé projevené podpory a pomoci. Pomáhá nám udržet a rozvíjet 

naši činnost a často také překonat obtížná období. Vnímáme ji jako projev 

spolupráce, důvěry a respektu ke spolku RYBKA – Tábor, z. s. 

DARY a DOTACE: 

Krajský úřad Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV 

Město Tábor 

Lions Club Tábor 

C – Energy Bohemia s.r.o. 

Českobratrská církev evangelická v Táboře 

Good Data s.r.o. (mikulášská nadílka pro děti) 

Vojtěch Pasler (vánoční dárky) 

Jana Zelenková (vánoční dárky) 

Petra Opičková (vánoční dárky a tvořivé dílny) 

 

PREZENTACE SPOLKU 

Děkujeme Všem, kteří nám umožňují prezentovat činnost a výrobky spolku RYBKA na 

prodejních výstavách. 

- Knihovna Tábor 

- MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925/33 – L. Holomková 

- Mgr. Lenka Knotková 

- Tomáš Poddaný 
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FOTOGALERIE 
 

www.rybka-

tabor.cz 

 

 

 

 

 

 

 


