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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.

Poslání 
Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., (dále jen Asociace) je zmírňovat 

důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a pomáhat zdravotně postiženým dětem a jejich 
rodinám v přístupu a využívání všech aktivit běžného života, v prosazování a naplňování jejich práva žít plnohod-
notný život, to je hlavním důvodem existence Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. 
Z tohoto kréda vychází činnost Asociace a je realizována jak v ústředí, tak i v regionálních klubech Asociace. 
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Základní údaje a organizační struktura

Asociace je otevřené, nepolitické a dobrovolné občanské sdružení s právní subjektivitou. Vznikla v roce 

1991 a má celorepublikovou působnost. Prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně 

pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. 

Základní jednotkou Asociace jsou regionální kluby, které vznikají z iniciativy rodičů zdravotně postižených 

dětí, za podpory přátel a odborníků. Kluby pracují samostatně a mají právní subjektivitu. Nejvyšším orgánem 

klubů je členská schůze, která volí výbor klubu a revizní komisi klubu. Výkonným orgánem klubů je výbor 
klubu ARPZPD, který volí předsedu a místopředsedu klubu a předsedu revizní komise klubu. 

Ústředí Asociace koordinuje činnost regionálních klubů, systematicky vytváří jejich síť a podporuje jejich 

činnost tak, aby poskytovaly kvalitní služby dětem se zdravotním postižením i jejich rodičům. 

V rámci Asociace bylo v roce 2008 registrováno a působilo 62 klubů ARPZPD v městských nebo obecních 

regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 14 krajích České republiky. 

Pro kontakt s Krajskými úřady byly ustaveny Krajské sněmy Asociace (v 7 krajích, bohužel ani jeden ne-

pracuje). 

Nejvyšším orgánem Asociace RPZPD v ČR, o. s., je Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně, vždy 

po ekonomickém ukončení roku a je zastoupená volenými delegáty z klubů. Valná hromada každoročně určuje 

koncepci činnosti Asociace, volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, o. s., a Republikovou revizní ko-

misi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který je zvolen členy Republikového výboru a Republikové revizní 

komise Asociace. 

Republikovému výboru Asociace podléhá sekretariát/ústředí Asociace, se sídlem v Praze 8, Karlínské 

nám. 12

Statutárními zástupci Asociace RPZPD v ČR, o. s., jsou předsedkyně a ředitelka. 

Funkci předsedkyně v roce 2008 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová, 

funkci ředitelky v roce 2008 vykonávala Marie Havlíčková. 

Asociace je sdružení, které má dvojí členství, a to řádné a registrované. 

Řádnými členy, tj. platícími, jsou rodiče a přátelé, registrovanými, neplatícími členy Asociace, jsou zdra-

votně postižené děti a mládež. 

Celkový počet řádných a registrovaných členů Asociace je 6 580. 

Členské příspěvky v minimální výši 50 Kč za rok, pokud členská schůze neurčí jinak, si kluby ponechávají 

pro svou potřebu. 

Služby, činnosti a pomoc, které Asociace zajišťuje a poskytuje na kterékoliv úrovni, jsou využívány zdra-

votně postiženými dětmi a jejich rodiči, a to bez ohledu na členství v Asociaci. 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí:
• hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů i dalších rodinných příslušníků, 
• pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí, 
• podporuje jejich nezávislý způsob života, 
• zajišťuje některé ze sociálních služeb, 
• provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost s životem rodin se zdravotně postiženým dítě-

tem, 
• šíří informace pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny, 
• prosazuje jejich zájmy ve státní politice a legislativě, 
• rozvíjí aktivity vycházející z potřeb a zkušeností rodičů zdravotně postižených dětí, 
• připravuje a realizuje specifi cké tuzemské a zahraniční rekondiční a rehabilitační pobyty, uskutečňuje 

projekty v oblasti výchovné a sociální rehabilitace, 
• organizuje vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče postižených dětí i pro dobrovolné aktivisty, 
• zajišťuje sociální služby, 
• spolupracuje se státními a nestátními institucemi, sdruženími, odbornými pracovišti i jednotlivci, zabýva-

jícími se problematikou zdravotně postižených dětí. 
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Zpráva předsedkyně 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o činnosti organizace za rok 2008
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 21. 3. 2009 ve Zderazu u Proseče). 

Je mou příjemnou povinností vyhodnotit činnost našeho sdružení za uplynulý rok a podat Vám o této čin-

nosti souhrnnou zprávu. 

Rok 2008 byl v pořadí 17. rokem činnosti Asociace jako samostatného sdružení s celorepublikovou působ-

ností pracujícího ve prospěch dětí s postižením a jejich rodin. Naše činnost je z velké části závislá na prostřed-

cích získávaných formou projektů. Stejně, jako i roky předchozí, byl rok 2008 rokem nejistot v oblasti státní 

dotační politiky. 

K významným zdrojům fi nančních prostředků je nutno zařadit též zdroje Evropských strukturálních fondů, 

ze kterých se podařilo na některé oblasti naší činnosti rovněž získat fi nanční prostředky. 

Ráda bych z tohoto místa poděkovala ředitelce paní Havlíčkové a celému sekretariátu ústředí za zpracování 

projektů předkládaných jednotlivým ministerstvům a za řízení celé související agendy. Dobrá příprava projektů 

nám zlepšila šance státní dotaci na naši činnost získat. 

Když jsem při svém prvním zvolení do funkce předsedkyně našeho skvělého sdružení vyjádřila zájem, aby-

chom se v budoucnu ve své činnosti věnovali oblasti vzdělávání, cítila jsem, že je to oblast, ve které může naše 

sdružení sehrát významnou úlohu. Dnes mohu říci, že naše společné iniciativy významně přispěly k zlepšení 

podmínek vzdělávání našich dětí, k zvýšení obecného povědomí o schopnostech našich dětí, ale i jejich potře-

bách a způsobech uspokojování těchto potřeb. Myšlenky Vás, rodičů, nalezly uplatnění v právních předpisech, 

které řeší oblast vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jsou zdrojem pokroku a inspirací při 

plánování dalších opatření a tvorbě koncepcí v této oblasti. 

Fenomén integrace a inkluze se stal nosným prvkem aktuálních změn ve vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením. Mnoho našich dětí se úspěšně vzdělává se svými vrstevníky v běžných školách s využitím podpůr-

ných opatření. Společně řešíme otázku propojení služeb osobní asistence a asistence pedagogické a naše úsilí 

přineslo první výsledky v podobě úpravy příslušného právního předpisu. 

Jsem ale též ráda, že se nám i s Vaší podporou, jako rodičů zdravotně postižených dětí, podařilo zachovat 

také systém škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a že naše děti mohou vzhledem ke 

svým potřebám profi tovat i z této formy vzdělávání. 

Vzdělávání není naší organizací ale vnímáno jako výzva pouze ve vztahu k dětem a jejich školnímu vzdě-

lávání. Asociace se díky svým zkušenostem a hlubokým znalostem potřeb osob se zdravotním postižením stala 

i významnou vzdělávací institucí, která realizuje akreditované a dalších vzdělávací programy pro dospělé, a to 

v oborech, které přímo souvisejí s náplní činnosti našeho sdružení. Vzdělávání se stalo nosným tématem naší 

práce a úspěšně se rozvíjelo i v roce 2008, a to jak v rámci klubů, tak na úrovni ústředí. 

Asociace pokračovala ve svém úsilí profi lovat se jako specializované vzdělávací centrum, které slouží ke 

zvyšování odborné způsobilosti vlastních členů, ale i zájemcům mimo naše sdružení. S potěšením konstatuji, 

že tato oblast se dynamicky rozvíjí, a to jednak na úrovni ústředí Asociace, ale také na úrovni základních člán-

ků – klubů. 

S potěšením Vás informuji, že se v roce 2008 podařilo akreditovat vzdělávací kurz pro vysokoškoláky za-

měřený na Sociální právo a mezinárodní dokumenty vztahující se k osobám se zdravotním postižením a kurs 

Sociální aspekty zdravotního postižení se zřetelem k výkonu činností sociálních pracovníků. 

V roce 2008 byl realizován kurz pro Poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem a kurz pro Asistenty 

osob se zdravotním postižením. Tyto kurzy mají ofi ciální akreditaci, poskytují odbornou způsobilost úspěšným 

absolventům k výkonu dané činnosti a zlepšují možnosti jejich vhodného pracovního uplatnění. Jsem velmi 

ráda, že se těchto školení zúčastnilo v uplynulém roce mnoho našich členů, kteří získané vědomosti účelně 

využívají, ať již v rámci činnosti klubu, či v rámci registrovaných sociálních služeb. 

Ústředí Asociace bude i v tomto roce usilovat o akreditaci dalších vzdělávacích kurzů, a to i ve spolupráci 

s dalšími partnery (školami) kterými bychom rádi doplnili „bílá místa“, využili svých znalostí potřeb osob se 

zdravotním postižením a nabídli účastníkům nejen zajímavé, ale též v praxi využitelné vzdělávací akce. 

Vzdělávací aktivity byly také realizovány pro vedoucí táborů zaměřené na zkvalitnění organizace prázdni-

nových a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením. 

Rozšiřuje se i spolupráce jednotlivých klubů s ostatními organizacemi, které v daném regionu působí. 

Spolupráce se daří nejen v rámci vzájemné účasti na jednotlivých akcích, ale též v rámci činností ovlivňujících 

místní politiku vůči osobám se zdravotním postižením. 

Naše sdružení se aktivně chopilo příležitosti, kterou vytvořil zákon o sociálních službách. 
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Dovoluji si na tomto místě také konstatovat, že aktivity naší organizace významným způsobem rozšířily 

oblast sociálních služeb. Tyto služby pomáhají rodinám s dítětem se zdravotním postižením překonávat tíživé 

životní situace a přispívají k jejich zapojení se do běžného života. 

V rámci sociálního poradenství jsme navázali na naše předchozí zkušenosti a činnosti, které vznikly spon-

tánně z naší spolkové činnosti, z iniciativy skupiny rodičů podělit se o dobré zkušenosti a potřebné informace, 

kde získat pomoc, kam se obrátit s žádostí, jak žádost formulovat atd. Dnes řada našich klubů tuto činnost koná 

profesionálně v rámci registrované sociální služby. 

Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb se mezi našimi kluby rozrůstá a rozšiřuje se také 

spektrum těchto služeb a v neposlední řadě i okruh jejich spokojených uživatelů. Naše kluby jsou poskytovateli 

komplexu profesionálních služeb poradenských, odlehčovacích (respitních), vzdělávacích i terapeutických. 

Je ale též vynikající vizitkou našich klubů, že tyto druhy činností konáte i v rámci standardní činnosti klubu, 

jakožto článku občanské vzájemnosti a pomoci. 

Neoddělitelnou a velmi významnou rovinu činnosti naší organizace tvořila spolková/klubová činnost s širo-

kou a pestrou škálou akcí, které přinášejí do života dětí s postižením a jejich rodin řadu nových a pozitivních zá-

žitků a nových poznání. V roce 2008 se podařilo zorganizovat řadu táborů, rehabilitačních a ozdravných pobytů, 

poznávacích akcí, volnočasových aktivit, sportovních akcí, milých a zajímavých setkávání, odborných předná-

šek, zorganizovat zajímavý společenský programu pro děti, jejich rodiče, přátele, pozvané ofi ciální hosty. 

Všechny aktivity Asociace přispěly k prohlubování vzájemných kontaktů, výměně zkušeností a posilování 

sounáležitosti, k zvyšování sebevědomí, ale též se staly platformou pro formování názorů na řešení určitých 

problémových okruhů, které se dotýkají života dětí s postižením. Je třeba si uvědomit, jak široce tyto spolkové 

aktivity přispívají ke smysluplnému, aktivnímu využití volného času dětí a umožňují jim také získávat nové 

a užitečné poznatky, informace a dovednosti pro život, získávat nové kamarády. O této skutečnosti jasně hovoří 

Vaše zprávy o činnosti. 

Tyto zprávy poskytují čitelný obraz Vaší práce a ukazují úlohu a postavení klubů Asociace jako význam-

ných subjektů realizace místní politiky vůči osobám se zdravotním postižením. Děkuji z tohoto místa za zaslání 

těchto zpráv, jejichž čtení je pro mne vždy velkým potěšením a silným zážitkem. Uvědomuji si, jak obětavě 

v rámci maxima svých možností naplňujete svou obětavou činností naše poslání pomáhat lidskosti a vzájemné-

mu porozumění vítězit nad netečností a sobectvím, přispívat k plnohodnotnému životu dětí s postižením 

Asociace v roce 2008 hrála úlohu uznávaného partnera při jednáních týkajících se života osob se zdravot-

ním postižením, specifi cky dětí se zdravotním postižením. Vaše znalosti a zkušenosti se uplatňují v rámci Vaše-

ho členství v poradních či expertních orgánech místní správy. Naše požadavky se ve zvyšující se míře uplatňují 

v procesu komunitního plánování. 

Prostřednictvím svého ústředí Asociace předkládala připomínky k návrhům právních předpisů, je konzul-

tačním orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením. 

Ve všech aktivitách Asociace se uplatňuje profesionalita organizace, dobrá znalost podmínek a celkové situ-

ace v dané oblasti, stejně tak i otevřenost, schopnost spolupracovat, vyjednávat, plánovat, koncepčně uvažovat. 

Toto je naše nesmírná deviza, kterou musíme chránit a nadále zhodnocovat. 

Lze konstatovat, že Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v uplynulém období svou prací 

přispívala k naplňování svého poslání, přispěla svým dílem ke zlepšení života dětí a mladých lidí se zdravotním 

postižením. Děkuji Vám všem za Vaši obětavou práci a doufám spolu s Vámi a všemi našimi dětmi, že budeme 

mít možnost společně tak konat i v roce následujícím a budeme moci společně hledat řešení v těch oblastech 

naší činnosti, ve kterých cítíme nedostatky a ve kterých bychom svou práci mohli společným úsilím zlepšit. 

Děkuji Vám za Vaši pozornost a možnost být v roce 2008 předsedkyní našeho skvělého sdružení. 

Praha, březen 2009

Dr. Zuzana Kaprová, 
předsedkyně 

Prezentace 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. 

K prezentaci Asociace RPZPD v ČR, o. s. a jejích aktivit jsou využívány hlavně www stránky a to jak ústře-

dí a Poradenského centra v Praze (www.arpzpd.cz), tak stránek regionálních klubů. 

Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována i přes regionální tisk, rozhlas a nebo prostřednictvím tele-

vizních pořadů. Ústředí zajistilo prezentaci celé Asociace RPZPD v ČR na akci HospiMedica 2008 v Brně. 
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Přehled aktivit regionálních klubů

Z činností a akcí regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR, uváděných v zaslaných výročích zprávách:

Beroun, klub Klubíčko – ve své činnosti dosáhl klub vynikajících výsledků a přispěl k zvýšení kvality života 

rodin se zdravotně postiženým dítětem. Činnost klubu je velice rozsáhlá – od široké škály promyšlených speci-

fi ckých klubových činností pro děti a jejich rodiče, široké nabídky vzdělávacích činností, prázdninových a vol-

nočasových aktivit k profesionálním sociálním službám poskytovaným v Integračním centru Klubíčko Beroun. 

Klub se rovněž stal významným a respektovaným partnerem při koordinaci komunitních služeb a přípravě 

komunitního plánování, významným způsobem se podílí na zlepšování vzdělávacích příležitostí a podmínek 

pro děti se zdravotním postižením na Berounsku. 

Blansko – klub organizoval během roku psychorehabilitační pobyty, rekondiční pobyt zdravotně postiže-

ných dětí, aktivně spolupracoval s oblastní charitou Blansko, partnerství v projektu Dárek, zaměřeného na soci-

álně slabé rodiny, na pomoc postarat se jim o dítě, aby nemuselo být svěřeno do ústavní péče. Klub připravoval 

projekt ze zdrojů Evropských fondů se zaměřením na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Klub má 

svého lektora ve vzdělávacích aktivitách v rámci akreditovaných kursů Asociace. 

Český Krumlov – v roce 2008 proběhly zdařilé klubové aktivity, zimní a letní ozdravný pobyt, vodácký 

tábor, klub uspořádal benefi ční koncert, proběhla úspěšná prezentace činnosti klubu na Veletrhu neziskových 

organizací. 

Domažlice – proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce společenské, ozdravné pobyty, motivační pobyt pro 

rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem, sportovní a volnočasové akce, návštěvy divadelních představe-

ní. 

Frýdek-Místek, klub Míša – pestrá klubová činnost, společenské akce. Aktivní účast v komunitním plánová-

ní sociálních služeb. Klub spolupracoval na přípravě Dne sociálních služeb. 

Jablonec nad Nisou – klub zajišťoval širokou škálu významných aktivit, je poskytovatel sociálně aktivizační 

služby pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče. Klub provozoval celoročně sociální automobil, který za-

jišťoval svoz dětí z Jablonce a jeho okolí do škol. Klubu se podařilo tento automobil odkoupit a bez přerušení 

provozu zajistit fi nance na jeho další provoz. Poskytuje poradenské služby a dlouhodobě provozuje půjčovnu 

invalidních vozíků a dalších kompenzačních pomůcek. 

Klub zorganizoval letní rekondiční pobyt, Den zdravotně postižených, spolupracuje s městem, skupinou 

Bariéry při zpřístupňování prostor Jablonce pro osoby se zdravotním postižením, ve spolupráci s Městským 

divadlem byla nastudována divadelní hra Všichni společně nejen na jevišti, ředitelem projektu byl pan Jan Po-

tměšil. Pro klub Jablonec byl rok 2008 velice úspěšný. 

Kutná Hora, klub Sluníčko – bohatá klubová činnost, krásné akce pro děti a rodiče během celého rok, 

probíhalo rehabilitační plavání a uskutečnil se prázdninový pobyt pro zdravotně postižené děti. Klub aktivně 

zorganizoval petici ministru Nečasovi proti nevyplácení příspěvku na péči po dobu hospitalizace dítěte. 
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Litoměřice, klub Plamínek – úspěšná spolupráce s Domem dětí a mládeže, společně pořádali Běh naděje. 

Získali prostory pro celoroční klubovou činnost, účastnili se na komunitním plánu, spoluúčast na prezentační 

akci výrobků pro zdravotně postižené, zahájili spolupráci se Domem Sociální péče ve Skalici, kde se sezámili 

s metodami Snoozelenu. 

Nové Město nad Metují, klub Vánek – v roce 2008 proběhly zdařilé klubové akce, klub zaregistroval aktivi-

zační služby a otevřel výtvarné dílny, pořádal plavecké závody, rekondiční pobyty, návštěvu muzea a divadla 

a benefi ční koncert. Klub má účast v komunitním plánování. 

Odry, klub Zvoneček – vedle spolkové činnosti, která zahrnovala akce pro děti i rodiče, zrealizovali i zahra-

niční pobyt. Klub je poskytovatelem sociálních služeb prostřednictvím Centra denních služeb – registrované 

sociální služby sociálně aktivizační. 

Ostrava, klub Stonožka – klub věnoval velké úsilí dobudování celoročního integrovaného tábora v obci Dív-

čí hrad. Zaregistroval a realizoval sociální aktivizační služby, zajišťoval odlehčovací služby a poradenství. Při-

pravil během roku 2008 mnoho rekondičních a rehabilitačních aktivit pro zdravotně postižené děti a mládež. 

Praha 3, klub ROaD – klub pokračoval ve své úspěšné činnosti a zorganizoval zajímavou a pravidelnou 

klubovou činnost, výlety, pobytové akce, dva integrované tábory, pobyt rodičů s dětmi. Rehabilitační plavání 

a další rehabilitační aktivity. 

Praha 4 a 12, klub Hornomlýnská – klub se stal poskytovatelem sociálních služeb, jedná se o odlehčovací 

služby, osobní asistenci, a aktivizační služby. Připravil nabídku terapeutických programů jako psychorelaxace, 

canisterapie a vzdělávacích a konzultačních aktivit. Kromě poskytování sociálních služeb klub pokračoval ve 

spolkové činnosti se zaměřením na podporu rodin se zdravotně postiženým dítětem. Jde o společenská setkává-

ní, tématické přednášky, výměna zkušeností, kroužky pro děti, půjčovna pomůcek a literatury. 

Prostějov, klub Radost – klub zajišťoval pravidelnou klubovou činnost pořádáním pestrých zájmových akti-

vit, prohluboval počítačovou gramotnost svých členů, realizoval pro své členy rehabilitační plavání a cvičení. 

Přerov, klub Korálek – klub realizoval úspěšné klubové a společenské akce, včetně zahraničního pobytu 

v Chorvatsku a rehabilitační pobytu pro rodiče a zp děti. Klub prezentoval svou činnost na výstavě v Městské 

knihovně v Přerově, zorganizoval návštěvu divadelního představení a zúčastnil se prezentační akce HospiMe-

dica v Brně. 

Rokycany, klub Korálky – ve spolupráci s MěÚ a Oblastní charitou vybudovali terapeutickou dílnu a denní 

stacionář Pohodička, který se bude otvírat 1. 5. 2009. Klub uspořádal zahraniční pobyt v Chorvatsku, probíhala 

pestrá klubová a zájmová činnost. 

Svitavy, klub Pohoda – v roce 2008 proběhl krásný charitativní koncert, klub se angažoval ve hnutí rodičů 

Za lano, aktivně působil na politiky a prostřednictvím paní poslankyně Páralové informoval o potřebách rodičů 

a dětí s postižením a možnostech řešení těchto problémů. Provozuje poradnu specifi ckého poradenství pro ro-

diny pečující o dítě se zdravotním postižením, půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

V roce 2008 zorganizoval psychorehabilitační pobyt a relaxační víkend pro rodiče a jejich zdravotně po-

stižené děti. 
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Tábor, klub Naděje – v bilanci za rok 2008 je pravidelná klubová činnost, sportovní, společenské akce v prů-

běhu celého roku, kulturní akce, schůzky maminek, kroužky, plavání, relaxační aktivity. 

Šumperk, klub Čtyřlístek – během roku pořádal klub tradiční klubová setkání, která byla provázena zají-

mavým program. Podařilo se zorganizovat úspěšně ozdravný pobyt, výlet do Olomouce, kterého se s rodiči 

a zdravotně postiženými dětmi zúčastnili i senioři. 

Ústí nad Orlicí, klub Hvězdička – v roce 2008 se klubu podařilo zorganizovat řadu krásných akcí a tématic-

kých setkání využitých i jako pobídky pro představitele samosprávy i vedení školy. Byl uspořádán rehabilitační 

pobyt, klub se zúčastnil akcí pořádaných jinými organizacemi, aktivně se zapojil do přípravy projektu Mobilita 

pro všechny pro Ústí nad Orlicí. 

Velké Meziříčí – z bilance činnosti klubu v roce 2008, kdy se podařilo zorganizovat pěkné klubové akce 

během celého roku, hiporehabilitace, canisterapie, tématické společenské akce, zopracovali a zajistili vydání 

Sociální mapy regionu, kterou uvítají všichni potenciální i skuteční uživatelé sociálních služeb.

Vsetín, Klub Auxilium – klub v rámci Centra Auxilium poskytoval tyto sociální služby: osobní asistenci, 

ranou péči, sociálně aktivizační a odlehčovací služby. Připravil a zrealizoval širokou škálu dalších společných 

klubových akcí ve volném čase rodin i zdravotně postižených dětí, rehabilitační cvičení, zajišťoval podporova-

nou dopravu zdravotně postižených dětí do škol apod. Z předcházejícího roku proběhl a byl ukončen projekt „ 

Dítě patří do rodiny“ podpořený EHP/Norsko. 

Vyškov, klub Paprsek – klub zajišťoval půjčovnu rehabilitačních pomůcek a poradnu a provozoval informač-

ní centrum. Z velkého výčtu dalších aktivit organizoval psychorehanilitační pobyty, ozdravné pobyty, víkendo-

vá setkávání, rehab. cvičení, hipoterapie. 

Znojmo, klub Pharos – podařilo se zorganizovat menší, ale krásné a zajímavé společné akce, jednodenní 

setkávání, klub se zapojil do komunitního plánovní se záměrem vybudovat chráněné bydlení. 

Žďár nad Sázavou, klub Úsměv – klub zajišťoval pravidelnou klubovou činnost, jednalo se o rehabilitační 

cvičení a plavání, kulturní akce, program hipoterapie, návštěvu divadelního představení, tvořivé dílny, práce 

s počítačem, programy pro děti. Pracovala půjčovna kompenzačních pomůcek, které klub půjčoval i dětem do 

škol, pokračovaly akce v rámci družby s motorkáři, úspěšně byl realizován psychorehabilitační kurz. 
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Činnost ústředí Asociace 

Během roku 2008 pokračovalo ústředí v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žádostí 

o státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové akce. Zajistilo všechna požadovaná vyúčtování poskytnu-

tých státních dotací. 

Prostřednictvím Centra poradenství byla zajišťována sociální služba (registrovaná) na právní a sociální po-

radenství. 

Podařilo se získat fi nanční prostředky na rozšíření informačních služeb, zpracování a vydávání bulletinu 

a tvorbu nových webových stránek. 

Dále ústředí zaměřilo svoji pozornost na realizaci projektů fi nancovaných z prostředků ESF a EHP a Nor-

ska. 

Ústředí připravilo školení hospodářů, byla zpracována metodika pro účetnictví a provádění revizní činnos-

ti klubů. Proběhlo speciální školení vedoucích táborů a rehabilitačních pobytů pro zdravotně postižené děti 

a mládež. 

Dále byl realizován rekondiční pobyt pro těžce postiženou mládež. a první benefi ční akce ve prospěch 

mládežnického tábora. 

Činnost ústředí byla zaměřena na rozšíření poradenských služeb, formou doškolovacích kurzů na odborná 

témata na další vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících a pomáhajících v klubech, na zlepšení ko-

munikačního systému s kluby, zejména prostřednictvím informačního zpravodaje. Asociace prostřednictvím 

svého ústředí se aktivně a pozitivně zapojila do diskusí nad strategickými materiály a připomínkování legisla-

tivních předpisů, při kterých hájí zájmy našich dětí a jejich rodičů. 

Ústředí připravilo a předložilo žádost o akreditaci vzdělávacích programů pro sociální pracovníky. Zajiš-

ťovalo běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově zajišťovalo zasedání Republikového 

výboru Asociace, zástupce organizace se zúčastňoval akcí, kde byla Asociace zvána z titulu členství, nebo když 

šlo o propagaci a zájem organizace. 

Předsedkyně Asociace prezentovala činnost Asociace na zasedání Evropské Agentury pro rozvoj speciál-

ního vzdělávání v Budapešti, na jednání se zástupci Ministerstva školství Bádenska Virtenberska, ze kterého 

vzešla iniciativa o spolupráci. 

Ústředí se rovněž věnovalo rozvoji možností alternativního fi nancováním neziskových organizací, dále na 

záležitosti související s agendou fi nanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování státních dotací, 

na získávání dotací a fi nančních příspěvků z jiných zdrojů, na rozšíření kontaktů a spolupráce s organizacemi 

se stejným zaměřením, na uzavírání smluv a na celkové organizační zajištění chodu Asociace. 

Finanční zpráva za rok 2008

V roce 2008 zajišťovala účetnictví Asociace RPZPD v ČR fi rma S. Gracias, Praha 10, Kodaňská ul. 

Hlavním zdrojem příjmů Asociace RPZPD v ČR, o. s., byly státní dotace a to od MZ, MŠMT, MPSV a Úřa-

du vlády ČR. Další příjmy Asociace byly z ESF a fondů EHP/Norsko. 

Tabulka s přehledem příjmů a výdajů ze státních i jiných dotací je součástí Výroční zprávy. Vlastní pro-

středky Asociace, jejich získávání a vydávání je rovněž v přehledné tabulce Výroční zprávy. 

Regionální kluby i ústředí Asociace RPZPD v ČR byly během roku namátkově kontrolovány Republikovou 

revizní komisí a proběhla kontrola auditora a dále kontrola z Finančního úřadu pro Prahu 8. 

Audit hospodaření se státními dotacemi za rok 2008 provedla auditorka Ing. A. Škodová (č. osv. 1161) 

s tímto výrokem: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. dodržela podle jejího názoru ve všech 
významných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ, MŠMT o poskytnutí neinvestičních 
dotací ze státního rozpočtu na rok 2008 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č. 218/2000 
Sb. Poskytnuté dotace za rok 2008 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednot-
livé schválené projekty a akce roku 2008 včetně přiloženého vyúčtování dotací ve všech významných ohledech 
věrně zobrazuje čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. 
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Ze zprávy o hospodaření Asociace za rok 2008

Rekapitulace státních dotací v roce 2008:

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 

postižených dětí 

1 950 000 1 950 000 –

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD  700 000 700 000 –

Rehabilitační cvičení a plavání 243 000 243 000 –

Správa služeb a administrativní zajištění ústředí 

Asociace
400 000 400 000 –

Celkem 3 293 000 3 293 000 –

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Sociálně právní poradenství 390 000 390 000 –

Celkem 390 000 390 000 –

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Táborová činnost 477 170 477 170 –

Školení vedoucích 41 250 41 250 –

Režijní náklady 106 580 106 580 –

Celkem 625 000 625 000 –

 

Státní dotace za rok 2008 celkem
schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Státní dotace za rok 2008 celkem 4 308 000 4 308 000 –

Evropský sociální fond

Projekt č. 1024
schválená dotace vyúčtováno

Rekvalifi kace osob a vytvoření opracovních míst na pozice asistentů 
zdravotně postižených dětí

390 000,00 390 000,00

Projekt ukončen 31. 5. 2008

Projekt č. 44/3
schválená dotace vyúčtováno

Vzdělávací kurzy členů Asociace na pozice poradce rodin 
se zdravodně postiženým dítětem a asistent zdravotně 
postižených dětí a mládeže

1 782 710,00 1 760 667,66

Projekt ukončen 29. 2. 2008
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Projekt č. 1109
schválená dotace vyúčtováno

Rekvalifi kace osob na pozici asistent zdravotně postižených 
dětí a mládeže 953 270,00 861 375,60

Projekt ukončen 31. 8. 2008

schválená dotace vyúčtováno

Celkem z ESF 5 372 450,00 5 255 589, 31

Finanční mechanizmy EHP/Norsko

Projekt č. 332082
schválená dotace vyúčtováno

Motivační pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem 
a mladistvím 75 000 EUR

Projekt bude 
ukončen 

31. 12. 2009
Celkem 75 000 EUR

Sponzorské dary 
ZF Engineering Plzeň 25 000 fi nanční dar

Benefi ční akce 58 870 fi nanční dar 

Nadace Divoké husy  40 000 fi nanční dar

MBtech Bohemia, s. r. o. 50 000 fi nanční dar

A. Piváková, P. Pivák 59 500 nefi nančnídar ve službách 

Lec, s. r. o. 40 000

Celkem 273 370

Vlastní prostředky 2008 

Příjmy
Úrok KB 755,34

Tržby z prodeje brožur 1 000

Finanční převod z klubu 45 000

Příspěvky klubů 9 638

Ostatní příjmy vrácené 153 473

Celkem 63 674
Výdaje

Dary a pohoštění 2 096

Spoluúčast hrazená z vl. prostředků 49 394

Výdaje celkem 51 490
Zisk roku 2008 158 376, 34
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Projekty realizované v roce 2008 

– podporované státní dotací

Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2008 se uskutečnilo 27 rekondičních pobytů zdravotně postižných dětí a mládeže s rehabilitačním 

programem pro jednu vadu zdravotně postižených dětí. Pobytů se zúčastnilo celkem 733 zdravotně postiže-

ných dětí a mládeže a 307 asistentů a odborného personálu. 

Z jednotlivých hodnocení je zřejmé, že činnost na většině pobytů byla zaměřena hlavně na komplexní reha-

bilitaci, tj. spojení rehabilitačních programů se sportovními a herními aktivitami. 

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
Z původně plánovaných 36 týdenních pobytů rodičů a zdravotně postižených dětí se po schválení dotace 

upřesnily požadavky a realizováno bylo pouze 20 pobytů za účasti 297 zdravotně postižených dětí a 233 

rodičů, kteří měli nárok na dotaci jako doprovod. 

Ze závěrečných zpráv a zpětné vazby od rodičů zdravotně postižených dětí splnily psychorehabilitační po-

byty jejich očekáván,í a to ve velmi dobré programové přípravě – na každém pobytu byly denně nejméně tři ho-

diny odborných přednášek, na některých pobytech byla přítomna psychoterapeutka, která formou skupinových 

sezení nebo individuálních konzultací pracovala s rodiči, v průběhu dne rehabilitační pracovnice zajišťovala 

cvičení jak s rodiči, tak samostatně se zdravotně postiženými dětmi. 

Rehabilitační cvičení a plavání 
Podpořeno státní dotací z MZ, využilo 11 regionálních klubů Asociace. 

Účast 467 dětí (v doprovodu rodičů nebo osobních asistentů) na rehabilitačním plavání nebo cvičení byla 

většinou z řad TP dětí nebo dětí s kombinovanou vadou. 

Rehabilitační cvičení i plavání probíhalo vždy pod vedením rehabilitační pracovnice, v některých případech 

ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky a rodiči. Děti se naučily jak aktivitě a samostatně využívat pohyb 

ve vodě. Cvičení bylo u většiny účastníků velmi přínosné po stránce zdravotní, na posílení svalové činnosti, 

uvolnění spasmů, k utužování organismu a posílení imunity. 

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR, o. s. 
Během roku 2008 zajišťovalo CP Asociace běžnou administrativní a účetní agendu, připravilo metodické 

materiály k využití státních dotací, realizovalo školení pro regionální kluby k dodržování zásad jednotlivých 

ministerstvem při čerpání státní dotace na pobytové akce a další činnosti. 

Vedení Asociace zaměřilo své pracovní programy na poradenství, rozšíření poradenských a metodických 

služeb a zlepšení komunikačního systému prostřednictvím informačních a komunikačních metod. Bylo reali-

zováno školení vedoucích pobytů pro zdravotně postižené děti a mládež a asistenty na psychorehabilitačních 

pobytech rodičů a zdravotně postižených děti. Uskutečnilo se pravidelné školení účetních z regionálních klu-

bů, organizačně byly zajištěny pobytové akce pořádané celorepublikově z Centra Asociace RPZPD v Praze. 

Během roku se pracovníci zúčastňovaly odborných seminářů, ke zvýšení své kvalifi kace a svých znalostí. 

Organizačně se podíleli na zasedáních Republikového výboru a Valné hromady Asociace, podíleli se na tvorbě 

a realizaci jednotlivých projektů, zajišťovaly realizaci odborných seminářů a školení. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 1 projekt

Služby sociálního poradenství
pro rodiče zdravotně postižených dětí a pro zdravotně postižené děti a mládež samotné má v Asociaci 

dlouholetou tradici formou dobrovolných aktivit. Od roku 2003 je tato služba v rámci projektu fi nančně podpo-

řena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a v roce 2007 tuto službu zaregistrovala Asociace jako sociální 

poradenství (Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10. 9. 2007 č. j. 240634/07). 

V roce 2008 probíhalo sociální poradenství zaměřené na rodinu se zdravotně postiženým dítětem cca ve 

20 regionálních klubech, kde pracovníci nebo i dobrovolníci prošli kvalifi kačním kurzem s akreditací MPSV 

a nadále byli doškolováni jak v oblasti nových právních předpisů, psychologie a sociologie, spec. pedagogiky 

apod. Jednotlivý poradci byli napojeni na právní poradnu v Praze, kde měli možnost konzultovat s právníkem 

řešení složitějších případů právního charakteru, konzultace probíhaly i s dalšími odborníky nebo speciálními 

pracovišti. Poradna poskytovala sociálně právní poradenství rodinám a zdravotně postiženým mladým lidem 

z celé České republiky. 

Nedílnou součástí poradenství bylo i iniciativní jednání pracovníků s příslušnými resorty, poslanci a senáto-

ry Parlamentu ČR o nutnosti změn některých právních předpisů z oblastí, které se přímo dotýkají života rodin 

se zdravotně postiženým dítětem. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 2 projekty

Prázdninové tábory pro zdravotně postižené děti a mládež 

Táborů pro zdravotně postižené děti a mládež do 18 let se během prázdnin vyhlášených MŠMT uskutečni-

lo 14, zúčastnilo se celkem 327 postižených a chronicky nemocných dětí a 50 dětí zdravých, a to na táborech, 

které byly koncipovány jako integrační. 

Z vyhodnocení jednotlivých zpráv od hlavních vedoucích táborů a odborného personálu: 

Pro dětské a mládežnické účastníky do 18 let byly připravovány herní a sportovní činnosti se zřetelem 

na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, podporu a posílení jeho zdravotního stavu. Rukodělné práce, výtvarné 

činnosti, poznávací a vzdělávací programy, ale i aktivní odpočinek formou procházek do okolí, společenské 

aktivity jako táboráky a diskotéky, sportovní soutěže a další činnosti pro rozvíjení kreativity dětských účastníků 

vše bylo připravované podle skladby zdravotně postižených účastníků. 

Na všech táborech byl zajištěn zdravotnický personál, tj. zdravotní sestra nebo rehabilitační pracovnice 

a pokud nebyl osobně účasten lékař, tak formou smlouvy byl zajištěn v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Během pobytů byla velmi dobře ošetřena osobní hygiena účastníků, jak vyplynulo z kontrol místně přísluš-

ných Hygienických stanic a ze zprávy lékaře nebo zdravotní nebo rehabilitační pracovnice. Na většině táborů 

proběhla kontrola ze strany pracovníků ústředí nebo členů Republikového výboru Asociace. Všechny uváděné 

tábory byly vedeny hlavním vedoucím s osvědčením akreditovaným od MŠMT. I pro oddílové a programové 

vedoucí táborů bylo připraveno školení, které organizovalo ústředí Asociace. Součástí projektu bylo i meto-

dické a ekonomické zajištění táborů ze strany ústředí Asociace, příprava metodických materiálů na podporu 

a profesionální průběh všech aktivit pořádaných pod dotací z MŠMT. 

Speciální odborná příprava pro vedoucí táborů zdravotně postižených dětí a mládeže
Školení oddílových vedoucích táborů pro zdravotně postižené děti se uskutečnilo v RS Švagrov ve Vejní-

řovicích u Velkých Losin ve dnech 24. – 28. 10. 2009 za účasti 33 frekventantů z celé ČR. Všichni účastníci 

ukončili školení závěrečnou zkouškou formou testu a byla jim předána legitimace pro vedoucího táborů zdra-

votně postižených dětí. 
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Úřad vlády ČR – 1 projekt

Odborný růst pracovníků Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a zkvalitnění informační sítě
Záměrem projektu byl průběžný odborný a kvalifi kační růst pracovníků a dobrovolníků Asociace RPZPD 

v ČR, zkvalitnění informačního servisu a propagace činností a služeb Asociace.

Během roku 2008 bylo realizováno 6 odborných seminářů a doškolovacích kurzů jak pro pracovníky ústře-

dí, tak pro pracovníky a dobrovolníky regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR v jejich zařízeních. V rámci 

projektu byla zahájena příprava na vytvoření nových internetových stránek Asociace, byl zpracován a vytištěn 

nový propagační leták Asociace, pravidelně jednou měsíčně vycházel Zpravodaj 2008. Byla připravena databá-

ze poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu zdravotně postižených dětí, mládeže a jejich rodiny. Projekt splnil 

a fi nančně podpořil plánované aktivity.

Projekty podporované v roce 2008 z ESF 

Během roku 2008 probíhaly za fi nanční podpory z Evropských sociálních fondů projekty

Rekvalifi kace osob a vytvoření pracovních míst na pozice asistent zdravotně postižených osob 

Cílovou skupinou tohoto projektu byly osoby pečující o osobu blízkou, nezaměstnaní a evidovaní na Úřadu 

práce hl. m. Prahy. 

 Během roku 2008 byly v rámci tohoto projektu ukončeny dva rekvalifi kační kurzy, a to pro sociální a pra-

covní poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem a pro asistenty zdravotně postižených dětí a mládeže. 

Kurzy úspěšně absolvovalo 37 frekventantů. Z řad absolventů kurzu pracovalo až do května 2008 6 osob na 

pozicích osobní asistent zdravotně postižených dětí a mládeže. Projekt byl ukončen 31. května 2008. 

Rekvalifi kace osob na pozici Asistent zdravotně postižených dětí v ČR
byl další projekt, jehož cílovou skupinou byli zájemci i z cizích organizací, zaměstnaných nebo orientují-

cích se na zaměstnaní v sociálních službách. 

V lednu 2008 proběhly závěrečné zkoušky a úspěšně absolvovalo 21 osob, kterým byla tímto zajištěna 

rekvalifi kace na pozici osobní asistent zdravotně postižených. Projekt byl ukončen v únoru 2008. 

Vzdělávací kurzy pro členy Asociace RPZPD v ČR na Poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem 
a Asistenty zdravotně postižených dětí a mládeže 

Cílovou skupinou byli členové Asociace RPZPD v ČR, většinou matky pečující o své zdravotně postiže-

né dítě. Projekt zajistil rekvalifi kaci 22 osobám na pozici „Poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem“ 

a 22 osobám na pozici „Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže. Projekt byl ukončen závěrečnou kon-

ferencí v srpnu 2008. 

Projekt podporovaný v roce 2008 z FM EHP a Norského fi nančního mechanismu, prostřednictvím NROS

Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem/mladistvým 

Projekt byl zahájen v červenci 2008 organizační přípravou. V listopadu 2008 proběhl první týdenní moti-

vační pobyt rodin se zdravotně postiženým dítětem/mladistvým, pořádaný ve Střelských Hošticích. V průběhu 

projektu, tj. v roce 2009, se uskuteční dalších pět motivačních pobytů pro zájemce z řad rodin s postiženým 

dítětem. Jedním z hlavním cílů projektu je prevence v umisťování zdravotně postižených dětí/mladistvých do 

zařízení s týdenním nebo celoročním pobytem, posílení udržitelnosti těchto dětí v rodině. Ukončení projektu 

je plánováno na prosinec 2009. 
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Zasedání Republikového výboru 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR za rok 2008

Ve volebním roce 2008 proběhlo zasedání Republikového výboru ARPZPD v ČR v termínech 29. 3. 2008, 

12. – 13. 9. 2008, 10. 12. 2008, 16. – 18. 1. 2009 a 20. 3. 2009. 

Hlavní diskutované a schvalované úkoly:

• sledování a připomínkování legislativních norem a jejich změn, 

• průběh projektů z ESF, 

• dotační programy a schválení zpracovaných projektů na jednotlivá ministerstva, 

• vzdělávání pracovníků a dobrovolníků z regionálních klubů Asociaci i z řad cizích zájemců, 

• zpracování žádosti o akreditaci vzdělávacích programů pro sociální pracovníky, 

• realizace doškolovacích kurzů, 

• rozdělení kontrol jednotlivých rekondičních a rehabilitačních akcí mezi členy RV ARPZPD, 

• schválení projektů na jednotlivá ministerstva pro rok 2009, 

• příprava Valné hromady za rok 2008 a zhodnocení činnosti RV ARPZPD v ČR a návrh kandidátky na 

rok 2009. 

Ze zprávy Republikové revizní komise ARPZPD v ČR

Na základě předcházejících rozhodnutí z Valné hromady, Republikového výboru Asociace bylo v roce 2008 

naplánováno pokračovat v kontrolách stagnujících regionálních klubů. Kontrola účetnictví proběhla v 5 regio-

nálních klubech, které delší dobu nevyvíjely činnost. 

Členové RRK při kontrolách v aktivních klubech zjistili pouze drobné závady, celková kvalita vyúčtování 

státních dotací i vedení účetnictví v těchto klubech je na velice dobré úrovni. Republiková revizní komise 

ARPZPD v ČR děkuje všem účetním, hospodářům a předsedům klubů za odpovědný přístup k hospodaření 

organizace. 

Usnesení z Valné hromady

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. 
konané 20. – 22. 03. 2009 ve Zderazu u Proseče, v hotelu Renospond 

Valné hromady se podle presenční listiny uložené na ústředí Asociace RPZPD v ČR v Praze zúčastnilo 

61 zástupců regionálních klubů, členů RV a RRK Asociace a hostů, z toho s hlasem rozhodujícím 32 delegátů 

za regionální kluby Asociace. 

Účastníci VH byli seznámeni s programem, který byl delegáty schválen. 

Valná hromada Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. (dále jen ARPZPD v ČR, 

o. s.) na svém zasedání:

I. Odsouhlasila 
Mandátovou komisi ve složení: A. Rozsypalová, M. Hruboš, J. Sedláček.

Návrhovou komisi ve složení: J. Štrausová, J. Tajovská, K. Krčíková.

Volební komisi ve složení: J. Hlinovská, R. Filo, L. Mottlová.

II. Schválila
1. Výroční zprávu o činnosti Asociace RPZPD v ČR za rok 2008. 

2. Zprávu o hospodaření Asociace RPZPD v ČR za rok 2008. 

3. Zprávu o hodnocení projektů Asociace RPZPD v ČR za rok 2008. 
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4. Zprávu o činnosti Republikového výboru Asociace RPZPD v ČR za rok 2008. 

5. Zprávu o činnosti Republikové revizní komise Asociace RPZPD v ČR za rok 2008. 

6. Příspěvek klubů na činnost ústředí Asociace RPZPD v ČR na rok 2009 ve výši 1 500 Kč klubům, které 

čerpají státní dotace přes ústředí, a 1 000 Kč ostatním klubům. 

III. Zvolil a v tajném hlasování
Republikový výbor ARPZPD v ČR v tomto složení:

Marie Havlíčková, 

PaedDr. Zuzana Kaprová, 

Mgr. Miroslav Šamalík, 

Jan Pucher, 

JUDr. Zdeňka Cupková, 

Bohuslava Zikmundová, 

Mgr. Luboš Milichovský, 

Alena Pecková, 

Martina Čížková, 

Denisa Sedláčková, 

Lenka Heiserová. 

Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR v tomto složení:

Jaroslava Bednářová, 

Ing. Dominika Paulová, 

Josef Štich, 

Ing. Pavel Kolmačka, 

Miloslav Hruboš. 

Na 1. zasedání Republikového výboru Asociace RPZPD v ČR dne 21. 3. 2009 byli zvoleni a potvrzena:

PaedDr. Zuzana Kaprová, předsedkyní – (statutární zástupce Asociace RPZPD v ČR)

Mgr. Miroslav Šamalík, místopředsedou 
Marie Havlíčková, ředitelkou – (statutární zástupce Asociace RPZPD v ČR). 

Na 1. zasedání Republikové revizní komise Asociace RPZPD v ČR byla zvolena

Jaroslava Bednářová, předsedkyní. 

IV. Ukládá
1.  Republikovému výboru ARPZPD v ČR, o. s.:

– aktivizovat činnost regionálních klubů ARPZPD v ČR, o. s., v dohodnuté spádové oblasti a pomáhat 

řešit konkrétní problémové situace jednotlivých klubů. 

2.  Ústředí ARPZPD v ČR, o. s.:

– využít všech vyhlášených programů pro realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů, 

– připravit školení pro hlavní vedoucí pobytových akcí, 

– připravit školení hospodářů a předsedů regionálních klubů, 

– upozornit příslušné orgány státní správy, Parlamentu ČR a dalších instituce na problémy vznikající 

v souvislosti s krácením dotací na jednotlivé formy registrovaných sociálních služeb, poskytovaných 

organizačními jednotkami ARPZPD v ČR, o. s., 

– iniciovat posunutí horní hranice věku z 18 na 26 let u účastníků s mentálním postižením na volno-

časových aktivitách, fi nancovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími minis-

terstvy k vyhlašovaným grantům. 

3.  Regionálním klubům ARPZPD v ČR, o. s.:

– zaplatit Valnou hromadu ARPZPD v ČR, o. s., schválené příspěvky pro rok 2009 na činnost Ústředí 

ARPZPD v ČR, o. s., 

– zaktivizovat činnost svých Revizních komisí, 

– dodržet metodiku vyúčtování akcí a termíny pro zaslání vyúčtování akcí, 

– průběžně elektronicky zasílat Ústředí ARPZPD v ČR, o. s., kopie všech překládaných projektů. 

Zapisovatel a ověřovatel usnesení:  J. Štrausová

J. Tajovská
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Perspektivy činnosti Asociace na léta 2008 – 2010

Asociace hodlá kontinuálně pokračovat ve své práci ve prospěch dětí a mladých lidí s postižením a jejich 

rodičů. V horizontu let 2008 – 2010 je činnost Asociace zaměřena na následující priority:

• aktivně přispívat k odbourávání bariér mezi majoritní a minoritní částí populace, 

• posilovat vzájemné porozumění a soudržnost společnosti na národní a mezinárodní úrovni s vědomím 

členství ČR v Evropské unii, 

• naplňovat Úmluvu o právech dítěte, Pakt o občanských a politických právech a další dokumenty vzta-

hující se v obecné rovině k ochraně lidských práv, 

• zajišťovat široké spektrum aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením formou ozdravných, reha-

bilitačních, volnočasových a sportovních akcí, 

• poskytovat a rozšiřovat okruh služeb, které byly přijetím zákona č. 108/2006 Sb. zahrnuty mezi sociální 

služby, zejména v oblasti poradenství, asistenčních služeb a včasnou pomoc rodině s dítětem raného 

věku, 

• realizovat a rozšiřovat činnost vzdělávacího, metodického a osvětového centra, 

• pořádat vzdělávací kurzy zaměřené k získání či rozšíření odborné způsobilosti pro výkon a poskytování 

sociálních služeb, pro pracovníky zajišťující mimoškolní a volnočasové aktivity pro děti a mládež s po-

stižením, vytvářet modelové programy specifi ckých pobytů pro děti a mládež se zdravotním postiže-

ním, 

• pořádat osvětovou činnost a působit na majoritní společnost s cílem zvýšit informovanost o životě osob 

se zdravotním postižením. 

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem sponzorům, kteří se fi nančně i materiálními dary, nebo jinou formou pomoci snažili a pod-

pořili naší činnost a přispěli k prezentaci organizace, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni. Velmi si této 

spolupráce a pomoci vážíme a věříme ve Vaši podporu a pomoc i v dalších letech. 

Zvláštní poděkování patří těmto institucím, které nás v roce 2008 nejvíce podporovaly:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Úřad vlády ČR

EU prostřednictvím ESF a 

FM EHP/Norsko. 
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… Důležité je nebýt sám … 

Kontakt:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8 - Karlín

Telefon 224 817 438, 224 817 393
Fax 224817438

e-mail: asociace@arpzpd.cz
www.arpzpd.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha

číslo účtu: 22535-081/0100
IČO: 43002455
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