ZPRÁVA O TÁBOROVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V ROCE 2020
USKUTEČNĚNÉ S PODPOROU DOTACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY
Obecným cílem naší činnosti s dětmi a mládeží a v jejich prospěch bylo přispět k
rozšíření přístupu znevýhodnění dětí a mladých lidí se závažným zdravotním
postižením k táborovým a volnočasovým aktivitám běžným pro jejich zdravé
vrstevníky a nabídnout jim strukturované činnosti přispívající k orientaci k
zdravému a aktivnímu životnímu stylu přizpůsobené možnostem a specifickým
potřebám účastníků. Konkrétní záměr byl realizovat v regionálních klubech
Asociace zájmovou činnost pro nejméně 100 účastníků v pravidelných 8 – 10
kroužcích s různým obsahovým zaměřením a uskutečnit 6 – 7 prázdninových
táborů pro ca 150 dětí a mládeže
Celoroční zájmová činnost se konala prostřednictvím zájmových kroužků
pořádaných regionálními kluby Asociace. Realizace kroužků v roce 2020 byla
ovlivněna pandemií COVID 19. Regionální kluby Asociace ale flexibilně reagovaly
na vládní opatření a přizpůsobily organizaci plánovaných zájmových aktivit v
souladu s platnými pravidly a podmínkami pro shromažďování. Byla učiněna
opatření k eliminaci rizik nákazy a zajištění ochrany zdraví, dodržována
hygienická pravidla, zajištěny ochranné pomůcky a desinfekce.
Při respektování vládních opatření a dodržení hygienických pravidel se podařilo
kroužky v těch částech roku 2020, kdy to bylo možné, realizovat. Ve vyšší míře byl
využíván pobyt v otevřeném prostoru, v přírodě, vyloučeny byly rizikové aktivity.
Dotací MŠMT byla v roce 2020 podpořena realizace celkem 9 pravidelných
zájmových kroužků pro celkem 139 dětí a mládeže, včetně vozíčkářů.
V roce 2020 se konaly kroužky se zaměřením na přírodu (zvířata, rostliny, neživá
příroda), její poznávání a ochranu, pohyb a orientaci v přírodě, turistickopoznávací, vaření a stolování. Realizovány byly tematické vycházky, výlety, při
nich byla zajištěna pomoc (asistenční služby) k podpoře pohybu účastníků.
Dalším tématem zájmové činnosti v kroužcích byly výtvarné činnosti a tvoření,
kroužky dovedných rukou, při kterých si účastníci osvojovali různé výtvarné
techniky, seznamovali s využitím různých materiálů, včetně keramiky, a kroužky
divadelní. V dvou klubech pokusně probíhaly zájmové aktivity on-line jako
vědomostní hry a soutěže.
Personálně kroužky zajišťovalo celkem 34 dobrovolníků (vedoucí a asistenti).
Všichni vedoucí a asistenti splňovali základní způsobilost pro práci s dětmi a
mládeží, mezi vedoucími byly i osoby s pedagogickou/speciálně pedagogickou
kvalifikací.
Pověřený vedoucí kroužku byl odpovědný za dodržování principu přístupnosti,
zapojení všech účastníků a dodržování pravidel bezpečnosti. Organizace kroužku
zahrnovala fáze seznamovací, informační a adaptační a umožnila dětem a mládeži
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orientovat se v novém prostředí, seznámit se s kolektivem dětí i vedoucích, s
pravidly, obsahem a organizací aktivit.
Kroužky probíhaly v sídle klubu a ve velké míře v přírodě, v dalších vhodných
prostorách.
Regionální kluby Asociace při pořádání zájmové činnosti využívaly služby a
metodickou podporu Poradenského centra Asociace.
Tábory organizovaly regionální kluby Asociace a Poradenské centrum Asociace.
Tábory představovaly vyvrcholení celoroční činnosti Asociace s dětmi a mládeží.
Regionální kluby Asociace při pořádání táborů pro děti a mládež se zdravotním
postižením využívaly služby, poradenskou podporu a metodické materiály
Poradenského centra Asociace a rovněž využily služby půjčovny Poradenského
centra Asociace a možnost zapůjčení tábornického a sportovního vybavení a
kompenzačních pomůcek pro potřeby pořádání táborů.
Organizaci a konání táborů v roce 2020 narušila pandemie COVID 19 a v její
souvislosti přijatá vládní opatření. Při konání táborů byla uplatňována přísná
hygienická opatření, byly k dispozici ochranné pomůcky a desinfekce.
Navzdory nepříznivé situaci se z původně plánovaných minimálně šesti
táborových pobytů pro předpokládaný počet ca 150 dětí a mládeže podařilo v roce
2020 uskutečnit celkem 5 táborů, z toho 2 tábory v období jarních prázdnin a 3 v
období hlavních prázdnin. Celkem se účastnilo 129 dětí a mladých lidí. Z dotace
MŠMT bylo podpořeno celkem 118 účastníků, z toho 65 dívek, 53 chlapců.
Účastníků do 18 let bez zdravotního postižení bylo 69, účastníků se zdravotním
postižením do 18 let věku bylo 9, účastníků s těžkým zdravotním postižením
včetně vozíčkářů do 26 let věku bylo celkem 40. Strukturovaných pobytů na
táborech využilo rovněž 11 účastníků se závažným a kombinovaným zdravotním
postižením starších 26 let. Tábory zajišťovalo celkem 65 vedoucích včetně
asistentů, kteří zajišťovali pomoc účastníkům se zdravotním postižením při
pohybu a orientaci. Všichni hlavní vedoucí splňovali kvalifikaci požadovanou
programem.
Zúčastněné děti a mládež byli rozděleni do oddílů. Počty dětí v oddílu byly
stanovovány v souladu s pravidly pro shromažďování v kontextu aktuálních
vládních opatření proti šíření pandemie COVID 19. Jednotlivé oddíly byly vedeny
zpravidla dvěma oddílovými vedoucími, s respektem k podílu imobilních
účastníků a k dalším specifickým potřebám členů oddílu byl kolektiv vedoucích
početně posílen, aby mohly být odpovídajícím způsobem zajištěny potřebné
asistenční podpůrné služby. Do táborových aktivit byli zapojeni všichni účastníci,
byly respektovány jejich speciální potřeby, možnosti a byla uplatňována zdravotní
hlediska a zdravotní mezení.
Program každého tábora byl rozpracován do jednotlivých dní pobytu. Každý tábor
měl své tematické zaměření formulované v celotáborové hře volené podle věkové
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struktury cílové skupiny a podle charakteru tábora. Organizace táborové hry byla
členěna do denních etap. Podrobnosti denních aktivit byly projednávány v týmu
všech vedoucích a asistentů a zdravotníka.
Pro potřeby účastníků se zdravotním postižením bylo k dispozici vybavení
kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, součástí bylo u většiny táborů
doprovodné vozidlo potřebné v případě nutné přepravy účastníka do
zdravotnického zařízení v případě náhlé potřeby (např. záchvatová onemocnění,
úrazy apod.). Materiální vybavení si organizátoři zajistili sami, tábornické
vybavení podle možností a potřeb pořádajícího klubu poskytlo Poradenské
centrem Asociace v Praze.
Změny v plánu činností v roce 2020
Pandemie COVID 19 a související opatření proti jeho šíření ovlivnila realizaci
plánovaných projektových aktivit v roce 2020. Přes nepříznivou situaci se nám při
dodržení všech platných opatření podařilo většinu plánovaných aktivit naplnit.
Nepodařilo se realizovat plánovaný počet táborů. Z důvodu odhlašování původně
přihlášených účastníků se z původně plánovaných minimálně 6 táborů
uskutečnilo pouze 5 táborových akcí. Z důvodu pandemie COVID 19 bylo také
nutné stornovat konání celostátního víkendového setkání dětí a mládeže se
zdravotním postižením, jejich rodičů a přátel.
Uvolněné finanční prostředky byly se souhlasem MŠMT využity k pořádání
vzdělávacích dní pro děti a mládež se zdravotním postižením a k doplnění
půjčovny sportovního a tábornického vybavení a pomůcek usnadňujících přístup
hendikepovaných dětí a mládeže k zájmovým a volnočasovým aktivitám, kterou
pro potřeby regionálních klubů spravuje Poradenské centrum Asociace se sídlem
v Praze.
V roce 2020 jsme nad rámec projektu využili možností, které organizacím
poskytlo MŠMT v rámci mimořádné výzvy a konání vzdělávacích dní. Vzdělávací
dny jsme využili jako jistou formu kompenzace za z důvodu pandemie
neuskutečněných aktivit projektu. Vzdělávací dny umožnily rovněž zčásti
kompenzovat výpadek pravidelného školního vzdělávání a pravidelných možností
setkávání dětí a společného sdílení při volnočasových činnostech Asociace.
Vzdělávací dny:
Podařilo se nám využít mimořádnou výzvu MŠMT a s využitím poskytnuté
finanční podpory MŠMT připravit a zorganizovat vzdělávací dny, kterých využilo
107 účastníků z řad dětí a mládeže se zdravotním postižením a znevýhodněním.
Vzdělávací dny se konaly jako jednodenní a víkendové akce v období hlavních
prázdnin a v průběhu měsíce září 2020, a to v souladu s vyhlášenými vládními
pravidly proti šíření korona viru.
Uskutečnily se 3 jednodenní a 3 víkendové vzdělávací dny. Pobytové vzdělávací
dny se konaly v objektech, které splňovaly podmínky přístupnosti. Program
vzdělávacích dnů obsahoval část vzdělávací a část činnostní odehrávající se
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zpravidla v přírodě, účastníci měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v
praxi, posílit svou zdravotní kondici, rozvíjet komunikaci a sociální vztahy,
spolupráci. V rámci pobytových akcí byly pořádány tematické výlety a vycházky.
Jednodenní vzdělávací měly část dne věnovanou osvojování nových znalostí a část
praktickou, resp. volnočasovou s pobytem účastníků v přírodě.
Do realizace vzdělávacích dnů bylo zapojeno 27 vedoucích/asistentů.
Tématy vzdělávací dnů byly příroda a její ochrana, poznávání místa, kde děti žijí a
jeho historie, výtvarné činnosti a techniky, sociální dovednosti, rozumová
výchova, rozvoj komunikace, početních představ.
Vzdělávací dny rozšířily možnosti dětí setkávat se při řízených skupinových
aktivitách a osvojit si a upevnit důležité životní znalosti a dovednosti, prožít radost
ze společného sdílení činností.
I přes komplikace způsobené pandemií COVID 19 se nám podařilo nabídnout
zajímavé aktivity a umožnit s podporou dotace MŠMT účast celkem 139 dětem a
mládeži s omezenými příležitostmi účast v pravidelných zájmových aktivitách,
dále účast 118 dětem a mládeži v 5 táborových aktivitách přizpůsobených jejich
možnostem a potřebám, byla podpořena účast 107 dětí a mládeže v 3
jednodenních a 3 víkendových vzdělávacích dnech.
Děkuji všem dobrovolníkům Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR za skvělou práci s dětmi mládeží se zdravotním postižením a v jejich
prospěch v roce 2020, za spokojenost všech účastníků dlouhé řady krásných akcí,
kteří měli skvělou příležitost navazovat a prohlubovat vztahy přátelství, dovídat
se nové věci, osvojovat si nové znalosti a dovednosti věci, objevovat v sobě
netušené schopnosti, sdílet radost ze společných činností ve skupině vrstevníků,
kamarádů.
PaedDr. Zuzana Kaprová
předsedkyně
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