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Posláním
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
je zmírňovat důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a
pomáhat zdravotně postiženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám
v přístupu a využívání všech aktivit běžného života, v prosazování a naplňování
jejich práva žít plnohodnotný život, to je hlavním důvodem existence Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Z tohoto kréda vychází
činnost Asociace a je realizována jak v sekretariátu, tak i v regionálních klubech
Asociace.
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Základní údaje a organizační struktura
Asociace je otevřeným, nezávislým, nepolitickým a dobrovolným spolkem s právní subjektivitou. Vznikla
v roce 1991 a má celorepublikovou působnost. Prostřednictvím svých regionálních klubů sdružuje všechny, kteří
chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Základní jednotkou Asociace jsou regionální kluby (pobočné spolky), které vznikají z iniciativy rodičů
zdravotně postižených dětí, za podpory přátel a odborníků. Kluby pracují samostatně a mají právní subjektivitu.
Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která volí výbor klubu a kontrolní komisi klubu. Výkonným
orgánem klubu je výbor klubu ARPZPD, který volí ze svých členů předsedu a místopředsedu klubu a předsedu
kontrolní komise klubu.
Sekretariát 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 2015 registrováno 48 klubů ARPZPD v ČR, z. s. v územních regionech a
Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky.
Nejvyšším orgánem Asociace RPZPD v ČR, z. 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, jednou za dva roky volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, z. s. a
Republikovou kontrolní komisi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který je zvolen členy Republikového
výboru a Republikové kontrolní komise Asociace.
Republikovému výboru Asociace podléhá sekretariát Asociace se sídlem v Praze 8, Karlínské nám. 12.
Pověřenými zástupci statutárního orgánu Asociace RPZPD v ČR, z. s. jsou předseda a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2015 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2015 vykonávala Bc. Martina Smolíková.

Asociace je spolek, který má dvojí členství; a to řádné a registrované. Řádnými členy, tj. platícími členy, jsou
rodiče a přátelé, registrovanými, neplatícími členy Asociace, jsou zdravotně postižené děti a mládež. Celkový
počet řádných a registrovaných členů Asociace je 3 500.
Členské příspěvky si kluby ponechávají pro svou potřebu a o jejich výši rozhoduje členská schůze klubu.
Služby, činnosti a pomoc, které Asociace zajišťuje a poskytuje na kterékoliv úrovni, jsou využívány
zdravotně 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 sociální služby,
provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost s životem rodin se zdravotně postiženým
dítětem,
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 specifické tuzemské a zahraniční rekondiční a rehabilitační pobyty, uskutečňuje
projekty v oblasti pedagogické a sociální rehabilitace,
organizuje vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče postižených dětí i pro dobrovolné aktivisty,
spolupracuje se státními a nestátními institucemi, spolky, odbornými pracovišti i jednotlivci
zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí.
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Zpráva předsedkyně
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. o činnosti organizace za rok 2015
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 11. 4. 2016 v Březejci)
Vážení a drazí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České
republice přednesla zprávu o činnosti naší organizace za rok 2015.
Hlavním cílem, ke kterému směřovaly všechny naše aktivity v roce 2015 a který je základním milníkem
veškeré naší činnosti, bylo přispívat k zlepšení života rodin se zdravotně postiženým členem, a to ve všech
oblastech života – v oblastech duchovních i materiálních, být obhájcem práv rodin pečujících o dítě, resp.
mladého člověka i dospělého člena se zdravotním postižením.
V roli obhájce práv osob se zdravotním postižením a jejich rodin se Asociace v uplynulém roce zapojila do
iniciování změn v politice posuzování závislosti na pomoci druhých a přiznávání příspěvku o osobu blízkou tak,
aby nedocházelo k nerovnostem a znevýhodňování některých skupin osob se zdravotním postižením. Asociace
připravila pozměňovací návrh příslušné právní úpravy a zapojila se do přípravy a podepisování petice k tomuto
tématu, do oslovení poslanců a do vedení jednání na půdě Parlamentu ČR – parlamentního výboru.
Přestože naše snažení nepřineslo bezprostřední úpravu dotčených právních předpisů, pozitivní přínos je
bezesporu třeba spatřovat v tom, že se téma slabých míst systému, téma spravedlnosti přiznávání příspěvku na
péči a téma rovného přístupu k těmto zdrojům, dostalo na půdu MPSV a také do povědomí alespoň některých
poslanců. Asociace bude i nadále sledovat dění v této oblasti. Větší podrobnosti Vám k tomuto bodu podá paní
JUDr. Cupková, která tato jednání připravovala a vedla.
Asociace rovněž sledovala vývoj v oblasti vzdělávání a přístupu ke vzdělávání dětí se zdravotním postižením
v souvislosti s novou právní úpravou a koncepcí MŠMT v oblasti inkluzívního vzdělávání.
Nutno konstatovat, že způsob, kterým rezort školství přistoupil k řešení otázky inkluzívního vzdělávání,
vyvolal ve veřejnosti řadu rozporuplných a bouřlivých reakcí, a to i díky některým ne příliš věrohodných
vystoupení vedení MŠMT. Domnívám se, že téma přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí se zdravotním
postižením, práva rodičů rozhodovat o vzdělávací cestě jejich dítěte, je a zůstane dalším prioritním tématem
práce Asociace i v roce 2016 a nalezneme i prostor pro diskusi v další části našeho dnešního jednání.
Rok 2015 byl rokem přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s účinnosti nového Občanského
zákoníku a registrací naší organizace ve veřejném rejstříku. Vzhledem k organizační struktuře Asociace se jedná
o poměrně náročný proces, který i v uplynulém roce vyžadoval Vaši součinnost. Děkuji Vám velice za ni a paní
ředitelce za koordinaci a administraci tohoto náročného procesu, který se v první polovině roku 2016 bude
finalizovat.
Financování činnosti naší organizace z prostředků dotací státního rozpočtu poskytovaných v rámci projektů
jednotlivých rezortů hrálo i v uplynulém roce 2015 důležitou úlohu, i když opětovně došlo k významnému
krácení našich požadavků a bylo nutné přistoupit k úpravě jednotlivých rozpočtů a rozsahu plánovaných aktivit.
Nedobrá situace vznikla v souvislosti s financováním odborného poradenství, které je nedílnou součástí činnosti
ústředí Asociace a jejího Poradenského centra a umožňuje z velké části pokrývat činnost a jejich financování a je
pro její chod klíčové. Připomínám, že Asociace vedla jednání s MPSV o možnosti financování těchto odborných
poradenských služeb, jako organizace s celostátní působností přímo z rozpočtu MPSV, nikoliv prostřednictvím
krajských rozpočtů, které je značně obtížné z hlediska propočtů i z hlediska koordinace součinnosti rejstříků
krajských poskytovatelů sociálních služeb. Aktuálně mohu konstatovat, že pro rok 2016 byla pro Asociaci
otevřena znovu možnost žádat o financování z prostředků MPSV přímo.
Přehled dotací ze státního rozpočtu a jejich čerpání je na programu dnešní VH formou samostatné zprávy.
Činnost Klubů Asociace byla financována jednak z prostředků státních dotací, ve velké míře ale také projekty
krajskými, projekty měst, nadačních fondů, ale také ze sponzorských prostředků, výtěžků benefičních akcí a
dílem též z účastnických příspěvků.
Asociace se dlouhodobě věnuje problematice rodiny, pečujících osob. Pro rok 2015 se podařilo získat
prostředky ze zdrojů spravovaných Nadací rozvoje občanské společnosti na projekt, který nám v roce 2015
umožnil realizovat úspěšné motivační pobyty pro pečující rodiny, jejichž hlavním cílem bylo podpořit tyto
rodiny v jejich nelehkém poskytování péče o osobu se zdravotním postižením v rodinném prostředí. Bližší
podrobnosti budou sděleny v další části našeho dnešního jednání.
Od prvních okamžiků svého vzniku vnímá Asociace úlohu rodiny a její nezastupitelnost v životě dítěte. To je
nesmírně progresivní a nadčasová myšlenka. Nadčasová v tom smyslu, že se zrodila jako základní myšlenka již
v dobách vzniku našich prvních svépomocných rodičovských skupiny před 30 lety.
Může nás naplnit uspokojením, že naše výchozí myšlenka o nezastupitelnosti rodiny v životě dítěte a
myšlenka komplexní pomoci rodině a způsob její realizace, kterou si Asociace vzala do vínku od dob svého
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zrodu, nalezla svou oficiální podporu a opírá se o pokrokové poznatky skandinávských a dalších zemí s
vyspělým systémem sociálních služeb.
Víme, že podpora a pomoc směřovaná na celou rodinu, je nutným předpokladem její účinnosti a účelnosti.
V obsahu našich motivačních a psychorehabilitačních aktivit jsou zakomponovány nejdůležitější prvky
komplexní péče zaměřené na dítě se zdravotním postižením a celou jeho rodinu s cílem pozitivně ovlivnit rozvoj
samotného dítěte a pomoci rodině překonat složitá období života a nalézt cestu z těžké a zprvu mnohdy
bezvýchodné situace.
V roce 2015 Asociace jako partnerem v projektu Nadace ČEZ Plníme přání, mohla dokončit přerozdělení
finančních prostředků na kompenzační pomůcky či rehabilitaci, sportovní aktivity, podporu samostatnosti v
částce 2.973.456,- Kč.
Důležitou prioritou činnosti Asociace bylo a je vzdělávání, šíření formací a prohlubování znalostí našich
členů, ale také širšího okruhu dalších osob, kterým naše vzdělávací akce umožňují získat důležité a aktuální
informace týkající se konceptu zdravotního postižení, práv osob se zdravotním postižením, sociální oblasti a
přístupu ke vzdělávání. Podařilo se nám v uplynulém roce opět rozšířit okruh motivovaných absolventů našich
vzdělávacích akcí, kteří své znalosti a dovednosti uplatňují v praxi ku prospěchu svému, k rozšíření možností
svého pracovního uplatnění, ale hlavně ku prospěchu našich dětí, jejich rodičů a obecně ku prospěchu osob se
zdravotním postižením a kteří šíří dobré jméno naší organizace.
Asociace jako certifikovaná organizace s oprávněním vzdělávat sociální pracovníky připravila v roce 2015 k
akreditaci další běh vzdělávacích programů. O průběhu akreditačního řízení budou opět poskytnuty podrobnosti
v samostatném sdělení.
Účastníci našich kurzů vysoce hodnotí jejich úroveň odbornou i organizační. Je potěšující, že kvalitní
odborné a cíleně zaměřené vzdělávací aktivity byly i v roce 2015 realizovány také v rámci činnosti klubů, jsou
žádané a motivující, vedou k většímu zájmu o činnost klubu a představují významné obohacení jeho práce.
V roce 25. výročí má naše organizace významné postavení vzdělávací instituce, jak jsme si předsevzali.
Systematické proškolování našich rodičů, systematické vzdělávací a informační aktivity vedou k vyšší míře
profesionalizace naší práce, jsme nesrovnatelně lépe připraveni obhajovat práva dětí se zdravotním postižením a
jejich rodin. Znalost právního prostředí v oblasti práv osob se zdravotním postižením, zejména pak v oblasti
sociálních služeb či vzdělávání, z nás činí významné partnery vyjednávání s orgány veřejné správy,
argumentačně vybavené obhájce práv osob se zdravotním postižením. Dovolte mi z tohoto místa tento fakt
zřetelně podtrhnout. Pro nás se stalo jakousi samozřejmostí, že se umíme orientovat ve složitém právním
prostředí, že umíme argumentovat při prosazování práv našich dětí, rodin, poskytovat relevantní informace
potřebným. Praxe nám ukazuje, že ti rodiče, kterým se takováto systematická vzdělávací podpora nedostává,
jsou ve velice znevýhodňujícím postavení, jsou více či méně ztraceni ve spleti přepisů, neumějí dostatečně a
prospěšně využít svých práv, práv svých dětí.
Doba, kterou prožíváme, je plná výzev, jejími slovními symboly je demokracie, rovnost, lidská práva,
nediskriminace, lidská důstojnost. Tyto výzvy ale zůstanou prázdnými pojmy, pokud nebude dostatečně
pochopeno, co je jejich skutečným obsahem a pokud nebude existovat aktivní občanská angažovanost, občanská
odvaha tyto pojmy uvádět do života.
Odvaha a odhodlání rodičů dětí se zdravotním postižením prosazovat jejich práva, bojovat za jejich důstojný
život a účast na aktivitách běžných pro jejich zdravé vrstevníky stála u zrodu Asociace. Naše společná
pětadvacetiletá práce opřená o sílu Asociace jako celorepublikového sdružení, opřená o hodnotu vnitřní
propojenosti, schopnosti spolupracovat, vyjednávat a sdílet společné cíle, přinesla řadu opravdu pozitivních
změn do života našich dětí a rodin. Nebylo by prozíravým ale ustrnout v jakémsi pocitu poklidného uspokojení.
K prosazení potřebných úprav je ale třeba někdy ještě dalších a důraznějších kroků a operativní a funkční
spolupráce s členskou základnou. Proto je tak důležitá naše vzájemnost, provázanost a informovanost.
Argumenty přednesené jménem organizace, jakou je Asociace, mají bezesporu mnohem větší váhu, než
ojedinělý hlas jednotlivce.
Vím, jak je v běhu života mnohdy těžké zmobilizovat síly, nenechat se odradit neochotou druhých lidí
naslouchat, pochopit či přiložit ruku k dílu. Je to někdy vpravdě boj vysilující, ale ujišťuji Vás, že ve svém
součtu dává pozitivní výsledek.
Prosazování a obrana práv našich dětí a rodin je nesnadný a hlavně trvalý úkol. Každodenní zkušenost
odkrývá nové potřeby, nové problémy ale také rizika zhoršení situace. Stále se setkáváme s případy porušování
práv, nepříznivým výkladem práva, s diskriminací. Jedinou cestou je bránit se, společně postupovat s plnou
profesionální argumentační vahou naší organizace. Naším trvalým úkolem je monitorovat situaci, legislativní
prostor a skutečný přístup dětí a rodin k deklarovaným právům v praxi. A to nejen vůči členům naší organizace,
ale vůči novým generacím dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů a v jejich prospěch.
Můžeme být hrdí, že Asociace v roce 2015 hrála úlohu uznávaného partnera při jednáních týkajících se
života osob se zdravotním postižením a obhajoby jejich práv, prostřednictvím sekretariátu se vyjadřovala k
návrhům právních předpisů. Je konzultačním a poradenským orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním
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postižením a jejich rodin. Rovněž regionální kluby Asociace aktivně vstupovaly do jednání s orgány veřejné
správy, angažovaly se v expertních orgánech veřejné správy, v komunitním plánování.
V uplynulém roce pokračovalo navazování a prohlubování vztahů s dalšími organizacemi, které v dané
oblasti činnosti působí, byla prohlubována součinnost při ovlivňování místní politiky vůči osobám se zdravotním
postižením a v rozšiřování povědomí veřejnosti o životě osob se zdravotním postižením.
Děkuji Vám všem a Vašim spolupracovníkům za aktivní práci, za Vaši podporu, spolupráci, za Vaši odvahu
a profesionální přístup, kterým naplňujete poslání naší organizace.
Velice významnou a neoddělitelnou rovinu činnosti Asociace tvoří vlastní spolková/klubová činnost, která v
roce 2015 zahrnovala širokou škálu akcí tematických, společenských, tvořivých kulturních, sportovních či
vzdělávacích pro děti, rodiče, přátele, pozvané oficiální hosty. Podařilo se zorganizovat řadu úspěšných
prázdninových táborů, efektivních rehabilitačních a ozdravných pobytů, zajímavých poznávacích akcí,
volnočasových aktivit, příjemných a zajímavých a užitečných setkávání.
Spolková činnost dává dětem příležitost ke smysluplnému a aktivnímu využití volného času, umožňuje jim
získávat nové a užitečné poznatky, informace a dovednosti pro život, potkávat a poznávat nové kamarády.
Všechny tyto spolkové aktivity přispívají k prohlubování vzájemných kontaktů, výměně zkušeností a
posilování sounáležitosti. Jsou platformou pro formování názorů, hledání řešení otázek, které se dotýkají života
dětí s postižením. Jsou také jedinečným prostorem pro účinné odbourávání stresů, který rodiče dětí se
zdravotním postižením doprovází v náročném každodenním životě, prostorem, kde je možné dobít potřebnou
životní energii a získat novou sílu překonávat překážky. Víme, jak je pro člověka důležité nebýt sám, jak
důležitá je laskavá nabídka pomocné ruky, rady, podpory.
Proto si velice přeji, aby se spolková činnost našich klubů dále rozvíjela. Jak z vašich zpráv vyplývá, práce se
i přes nemalé překážky daří.
Asociace je stabilní organizací, získala na poli své působnosti důstojnou pozici a dobré jméno, je uznávaným
partnerem a konzultantem veřejné správy v otázkách týkajících se života dětí a mladých lidí s postižením a jejich
rodin, osob se zdravotním postižením obecně, je uznávanou vzdělávací institucí v oblasti zdravotního postižení,
poskytovatelem sociálních služeb a volnočasových a ozdravných aktivit. A má potenciál své aktivity dále
rozvíjet, předávat své zkušenosti a rozšiřovat okruh těch, kterým naše aktivity mohou pomoci. Úloha Asociace
má též mimořádně významný rozměr udržování rovnováhy ve společnosti, a to zdůrazňováním a prováděním
činů vyšších morálních hodnot, které se sice - a snad naštěstí - nedají vyjádřit penězi, ale bez kterých je život
člověka prázdný a nenaplněný. Je pro nás trvalou výzvou tyto hodnoty odhalovat, respektovat je a pomáhat je
uskutečňovat. V tom je skryta naděje pro budoucnost.
Víme, co máme dělat, víme, proč to máme dělat a víme také jak. Tři základní pilíře, na kterých můžeme
stavět a které představují budoucnost pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny, ale i pro celou
společnost.
Děkuji z tohoto místa za zaslání zpráv o činnosti klubů. Zprávy zřetelně vypovídají o vaší obětavé a
cílevědomé práci budovat lepší život pro naše děti a rodiny a nevlídnost světa prohřívat humorem, teplem
lidskosti, obětavosti a lásky.
Drazí přátelé, pokusila jsem se shrnout podle mého názoru nejdůležitější oblasti činnosti naší organizace v
uplynulém roce a dotknout se i směru vývoje. Jistě mi dáte za pravdu, že úkolů před námi stojí mnoho a nelze
očekávat, že jejich řešení bude snadné. Svou sílu a odhodlání ale máme odkud čerpat. Jsou to naše děti, za
jejichž lepší život stojí zato usilovat.
Dovolte mi ještě v závěru poděkovat sekretariátu, republikové kontrolní komisi a všem členům dosavadního
výboru za jejich práci a poděkovat Vám všem za důvěru, kterou jste vložili do mých rukou v úloze předsedkyně
Asociace a kterou jsem se ze všech sil snažila nezklamat.
Přeji Vám, drazí přátelé, hodně zdraví, sil a radosti z práce v roce příštím.
PaedDr. Zuzana Kaprová
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Přehled
o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2015
(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu)
Přehled činnosti regionálních klubů ARPZPD ČR v roce 2015.

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová
Klub poskytuje služby osobní asistence, o které roste zájem. Pro účely zajištění potřebných služeb OA se
Paprsku podařilo získat prostředky na nákup 2 automobilů a také další finanční prostředky na podporu OA.
Další službou je služba informačního centra, kterou Paprsek poskytuje jako jediná organizace v regionu. Jedná se
o služby o dostupných sociálních službách, vydávání katalogu služeb a informačních letáků a dalších
informačních materiálů a Zpravodaje Paprsku. Materiály jsou k dispozici pro veřejnost. A dále Poradnu a
půjčovnu pomůcek. V průběhu roku se podařilo zorganizovat další úspěšné akce – Výstavu Paprsek pod lupou,
které se účastnil senátor Bárek, který sponzoruje pronájem bazénu na akci Paprsku „Mrštná rybka“.- Další
tradičně vyhledávanou akcí je procvičení dovedností a znalostí dopravních předpisů – akce S Paprskem na
dopravní hřiště. Uskutečnil se zdařilý výlet na zámek Valtice, 2 rehabilitační pobyty s pestrým programem,
společná akce s OD Tesco a tradičně úspěšný Srdíčkový ples. Paprsek spolupracuje s širokým okruhem institucí
– veřejnou správou, Policií, tiskem a dalšími organizacemi regionu. Věřím, že jsme dostatečně podpořili paní
předsedkyni v soutěži na ocenění Osobnost regionu. Držíme palce.

Klub Pohoda Svitavy – Bc. Martina Čížková, DiS.
V roce 2015 má na svém kontě úspěšnou realizaci rehabilitačního pobytu pro děti a mládež i dospělé s těžkým
zdravotním postižením se zajímavým programem dobrodružného putování po Zemi, při kterém nechyběly
zásadní prvky rehabilitace, poznávání a učení, vzdělávací a informační program pro rodiče.
V klubu je poskytováno od roku 2000 specifické poradenství pro rodiny pečující o osobu s TZP.
Konaly se pravidelné informační a poradenské schůzky rodičů v průběhu celého roku, na podzim se členové
zúčastnili úspěšného relaxačního pobytu v Luhačovicích.

Klub Zvoneček Odry - Klára Galetková
Poskytovatel sociálních služeb se zajištěním zajímavé klubové činnosti, činnosti se smysluplně prolínají.
Sociální služby zahrnují SAS, Centrum denních služeb, sociálně právní ochranu dětí. Klubová činnost v roce
2015 pokrývala sportovní aktivity, plavání a cvičení ve vodě s pozitivním dopadem na fyzickou i psychickou
kondici dětí. Zvoneček se zaměřuje na práci s mladými matkami, která má významný preventivní dopad, na
začleňování dětí, které z důvodu chronické nemoci nemohou docházet do mateřské školy, do dětských skupin.
V roce 2015 se uskutečnily keramické dílny, ekologické ateliéry, sportovní hry a turnaje. Významným rysem
činnosti Zvonečku je práce s celou rodinou.

Klub Lidmaň – Mgr. Luboš Milichovský
Tradičně se klub zaměřuje na práci s osobami s mentálním postižením. I v roce 2015 se podařilo zorganizovat
cykloturistický pobyt, kdy účastníci byli rozděleni do šesti skupin podle výkonnosti – účastníci měli příležitosti
vedle sportovního a pohybového vyžití poznat krásy Jižních Čech.
Klub se zapojil v roli spolupořadatele do zorganizování oblíbené diskotéky a zábavného odpoledne se soutěžemi.

Klub Liberec – Kateřina Kaňková
Po celý rok 2015 probíhaly pravidelné klubové zájmové aktivity – kroužky vaření, dramatický kroužek,
kuželkářský, výtvarný. Děti dramatického kroužku v roce 2015 provedly 3 divadelní představení, z toho Pohádka
O Sněhurce vyneslo dětem 1. místo v soutěži O zlatého slona. Blahopřejeme.
Klub uspořádal 3 pobytové akce – 14-ti denní tábor a jarní a podzimní pobyt. V roce 2015 se podařilo nově
organizovat pravidelné jednodenní výlety za poznáním, novými zážitky i krásami vlasti s finančním příspěvkem
sponzorů. Klub je trvalým fanouškem libereckého hokejového týmu Bílí Tygři. Úspěšné bylo raftování na Jizeře,
Mikulášské setkání i účast na mši celebrované kardinálem Dukou.
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Klub Ústí nad Labem – Eva Eliášová
Podařilo se zorganizovat krásný psychorehabilitační pobyt pro rodiče a děti s pestrým a cíleně strukturovaným
programem pro děti a jejich rodiče, dále letní ozdravný pobyt, na kterém bylo využito kvalitní sportovní
vybavení a zázemí včetně bazénu, proběhla zdařilá prvomájová plavba po Labi s pálením čarodějnic, uskutečnila
se noc snů v ZOO Děčín na tradičním setkání dětí se ZdP, klub uspořádal turnaj stolního fotbálku s oslavou
MDD, v průběhu roku se uskutečnily výlety, příjemná společná tematická setkání, bylo poskytováno
poradenství.

Klub Jadernička – Lenka Šebelová
Má za sebou pestrou spolkovou činnost v průběhu celého roku 2015 – proběhlo novoroční setkání, turnaje
Bowlingu, úspěšný karneval, příjemné společenské setkání doplněné dobrotami z domácí výroby a soutěží v
pojídání křupek, úspěšný sportovní den a nechyběla návštěva vinného sklípku. Jadernička uspořádala jarní
psychorehab.pobyt, Letní tábor pro 30 dětí s MP a KV, rekondiční pobyt, pravidelně 1x týdně probíhalo
rehabilitační plavání.

Turnerklub Mírov – Ing. Jana Ochranová
V roce 2015 klub upořádal zdařilé akce – pravidelné výlety s aktivitami na různých místech ČR, kdy se současně
sleduje a mapuje přístupnost památek, resp. navštívených akcí pro osoby s omezenou možností pohybu.
Proběhl úspěšný psychorehabilitační pobyt s pestrým programem a uplatnění zdravotních hledisek, možností
nového poznání, krásných zážitků i rehabilitací. Klub vyvíjí aktivity v zajištění růstového hormonu pro děti s
Turnerovým syndromem, připravil leták s informacemi o tomto onemocnění a důležitosti včasného záchytu.
Věříme, že se podaří získat potřebné finance na jeho vydání a distribuci. Klub spolupracuje s lékaři a
psychology, společností Eli Lilly.

Klub Jablonec n/Nisou – Bohuslava Zikmundová
Od 2007 je klub poskytovatelem sociálních služeb – sociálně aktivizační služby pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi. Provoz sociálního automobilu – významná, pomáhající služba, slouží přepravě dětí do školy
z širokého okolí – 6 obcí a dalším potřebným klientům. V roce 2015 se uskutečnilo 1622 přeprav klientů. Služba
zajišťována dvěma kvalitně vybavenými automobily. Provoz hrazen z dotací obcí a ze sponzorských prostředků.
Další významná služba je Půjčovna kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků pro všechny věkové kategorie
klientů. Půjčovna sídlí v bezbariérových prostorách Spolkového domu, v roce 2015 se podařilo Klubu získat
prostředky na obnovu vybavení ve výši téměř 50 000,- Kč. Půjčovna slouží k zapůjčování pomůcek dětem
formou dlouhodobých zápůjček na dobu delší než jeden rok, u seniorů se jedná o výpůjčky krátkodobé.
Klub Jablonec je významnou organizací regionu, zúčastnil se setkání neziskových organizací s primátorem
města Jablonec. Klub uspořádal Setkání pro přátele a příznivce klubu jako již tradiční akci, na které se setkávají
sponzoři a zástupci podporujících regionálních nadací, samosprávy v čele s primátorem a dalších pracovníků
KÚ. V dubnu se uskutečnilo pod záštitou nadace Euronisa a patronátem herce Jiřího Lábuse prodej
velikonočních mazanců a část výtěžku připadla klubu. Potřební finanční prostředky se podařilo získat i z grantů
nadace Veolia, radost všem způsobilo předání sponzorského šeku od golfistů a neméně tak i dar z výtěžku
prodeje vstupenek na Zumba maratón ve Smržovce a výtěžek z akce „Jablonecký svařák“.
V měsíci dubnu se konal čarodějnický slet – setkání členů s dobrou náladou. Spolupráce s pracovníky
Severočeských vodovodů a kanalizací přinesla zajímavé zážitky pro vozíčkáře při oslavě Dne dobrovolníků s
výstupem k Mumlavským vodopádům. Další zdařilou akcí byla již v pořadí čtvrtá účast na Sklářském veletrhu s
prezentací výrobků šikovných členů. V době prázdnin proběhl úspěšný letní rekondiční pobyt, kterého se
zúčastnilo 15 účastníků s těžkým tělesným postižením, většinou vozíčkářů. Klub uspořádal výlet do Motýlího
domu, zúčastnil se oslavy Dne zdravotně postižených s prezentací činnosti klubu. Milé zážitky přinesla i účast
členů klubu v Přeboru Krkonoš – 18. ročníku orientačního běhu pro osoby se zdravotním postižením, proběhlo
tvořivé setkání. V uplynulém roce pokračovala participace klubu v akci Bariéry, která přispívá možnostem jejich
odstraňování, klub je rovněž zapojen do komunitního plánování – pro realizaci stacionáře a dalších projektů k
zlepšení života rodin s dětmi se ZdP.

Klub Vánek Náchod – Mgr. Hana Nováková
Proběhla dvě klubová setkání jarní a podzimní.
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Klub Stonožka Ostrava - Jan Pucher
Má za sebou další velice úspěšný rok, v jehož průběhu se uskutečnila dlouhá řada zajímavých, stimulujících
motivujících a ozdravujících aktivit a příjemných klubových setkání a diskotéky. Únorový týdenní pobyt,
březnový víkendový pobyt, velikonoční víkendový pobyt, 2 květnové víkendové pobyty v květnu, uskutečnila se
vodácká výprava po Vltavě. V červnu klub uspořádal víkendový pobyt, klubové setkání u příležitosti zahájení
prázdnin. V červenci se podařilo realizovat 2 úspěšný letní stanové tábory, na prvním v pořadí se tentokrát
setkaly děti s postižením i děti zdravé. Další stanový tábor se konal v srpnu, září patřilo dvěma víkendovým
pobytům a zahájení poprázdninové klubové činnosti, říjen byl ve znamení oslavy 17. výročí založení Stonožky a
konaly se 2 pobytové akce – víkendový pobyt a podzimní tábor. I v listopadu se uskutečnil úspěšný víkendový
pobyt v klubovně Stonožky s návštěvou ZOO Ostrava. Adventní a vánoční čas byl ve znamení Mikulášského
nadělování, výletu do Prahy a příjemné posezení v klubovně. Kromě bohaté spolkových a volnočasových aktivit
Stonožka je poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb, které probíhají formou kroužků se zajímavou
tématikou a různým zaměřením – sportovním, kulturním, tvořivým zaměřením, vaření i pěstitelství – kroužky
probíhají pravidelně 2x týdně, dále formou odlehčovacích pobytů.
Blahopřejeme.

Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová
Podařilo se uskutečnit tematická klubová setkání - vítání jara plné příjemných jarních aktivit a potěšení z jarní
přírody i dobrými opečenými buřtíky, účast na podařeném Karnevalu, Dni dětí s návštěvou ZOO v Ústí nad
Labem s možností krmení slonů dětmi přímo z ruky – ohromný zážitek pro všechny. Plamínek se zúčastnil besed
se studenty středních škol na téma života rodin s postižným členem v Centru Srdíčko. Klub spolupracuje na
aktivitě Litoměřice – zdravé město s prezentací činností klubu. Podařilo se vyrobit leták i etický kodex –
Desatero, jak se chovat k lidem na vozíku“ – vzdělávací i prožitková akce pro žáky základních škol. Klub v
uplynulém roce navázal spolupráci s Policií ČR a byl pozván na akci k integrovanému záchrannému systému,
kde rovněž prezentoval svou činnost. Klub využívá spolupráce se soukromou střední odbornou školou v
Litoměřicích. Nechybělo Mikulášské posezení a nadělování a bowlingové klání.

Klub Čtyřlístek Šumperk – Kristina Hrozová
Čtyřlístek se zelená v trávníku lidské společnosti pro štěstí dětem se zdravotním postižením, jejich rodin a přátel
napříč Moravou již 15 let – tato věta uvozovala zprávu klubu za rok 2015 a je krásným posláním Čtyřlístku.
Co se konalo v roce 2015 – krásný víkendový zimní pobyt s oslavou Čtyřlístkových narozenin, kde Čtyřlístek
obdržel symbolický občanský průkaz – v podobě lahůdkového dortu, který byl rozdělen a záhy zkonzumován
všemi přítomnými. Další úspěšné a příjemné setkání se konalo na jaře – formou víkendového pobytu na horách
ve Vernířovicích s čarodějnickými radovánkami a pojídání opečených muřích noh. Místním obyvatelům klub
uspořádal překvapení v podobě retro prvomájového průvodu se všemi atributy.
Letní čas patřil úspěšnému letnímu týdennímu rehabilitačnímu pobytu s krásným bohatým a zajímavým
programem, který přinesl zábavu, poučení i rehabilitaci. Další víkendový pobyt se konal na podzim s koupáním
v termálních lázních i procházkami a setkání s tanečnicemi řecké obce v Šumperku s výukou řeckých tanců –
podle hodnocení paní předsedkyně bude to na straně rodičů chtít ještě víc pracovat na sebedůvěře a paměti
kroků. Nic není ztraceno – vše může být dohnáno v roce 2016. Ať se dál daří a ať Vás provází nezdolný elán a
radost, kterou kolem sebe rozdáváte.

Klub Naděje Tábor – Gabriela Pejšová Vlková
Klub úspěšně uskutečňuje pravidelnou, bohatou a zdařilou klubovou činnost jak pro mladší, tak pro starší děti,
uskutečnily se schůzky maminek, pravidelné plavání. Naděje uspořádala víkendový pobyt pro rodiče a děti,
úspěšný psychorehabilitační pobyt a turnaj v bowlingu. Úspěšné byly rovněž poznávací výlety a výlety za
kulturou včetně výletu do rakouského Gmundu, solných lázní. Dalším milým klubovým setkáním bylo
rozloučení s prázdninami, adventní tvoření a pečení, příprava vánočních dárků a radostná vánoční besídka.

Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí – Jitka Fajtová
Klub nabízí zajímavé volnočasové a stimulační aktivity pro děti se závažným zdravotním postižením –
hipoterapii, ve spolupráci s Českým červeným křížem děti využívají stimulaci v podobě snoozelenu. Klub
zabezpečuje služby osobní asistence, podařilo se zorganizovat úspěšný rehabilitační pobyt.
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Klub Sluníčko Kutná Hora - Eva Lebedová
Milé klubové akce – procházky Kutnou Horou s krmením lesních zvířátek a posezením při občerstvení, radost
přinesl účastníkům Karnevalový rej a vítání jara, podařilo se zorganizovat výlet do Prahy na Matějskou pouť.
Hojnější účast na tradiční akci otvírání potůčků v uplynulém roce poznamenalo překrytí termínu s hokejovým
zápasem. Zdařilou akcí byla oslava Dne dětí a týdenní prázdninový pobyt se skvělým programem loučení s
prázdninami v jihlavské ZOO (dobře skončilo i pátrání po zatoulanci Lukáškovi), vítání podzimu s grilovačkou,
drakiáda. Milé zážitky přinesla Mikulášská besídka s představením studentů DAMU.

Klub Míša Frýdek-Místek - Soňa Běčáková
Klub v roce 2015 nabídl zajímavou a pravidelnou činnost, zajímavé a potřebné akce. Klub spolupracuje se
Svazem TP a Sdružením pro podporu osob s mentálním postižením ve Frýdlantě a Frýdku. Radostné zážitky
přineslo společné plesání, výlet do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm s přednáškami o barvotisku a možností
vytvořit vlastní výrobek, povedená procházka zakončená prima obědem.
Klub uspořádal zajímavou besedu o problematice zrakového postižení, přednášku o svéprávnosti uskutečněnou
pracovníky sociálního odboru ve Frýdku. Zúčastnil se oslav 30. výročí založení školy, do které mnozí z členů
chodili, vydal se na výstavu za vůní kávy, do včelařského muzea, účastnil se zajímavé akce nakupování s
hendikepem. Nové zážitky přinesl prázdninový výlet do Novojičínského muzea klobouků. Na výstavě Generál
Laudón měli účastníci možnost vyzkoušet si dobové kostýmy a vystřelit z děla. Příjemnou akcí klubu byla účast
na pořadu s písničkami Jaromíra Nohavici v knihovně, zájezd na Flóru Olomouc. Milé bylo setkání rodičů a dětí
v Domě seniorů s relaxačním bubnováním. Další radostnou akcí bylo smažení vaječiny – v roce 2015 se povedlo
usmažit vaječinu z rekordních 130 vajec. Klub prezentoval svou činnost na Dni sociálních služeb, uspořádal
výstavu fotografií členů a výrobků šikovných rukou dětí i maminek. Závěr roku patřil adventnímu tvoření věnců,
Mikulášskému večeru – vlastně večeru dvou čertů, posezení s vánočními pečivíčky udělal tečku za úspěšným
rokem 2015. Ať se splní plán krásných akcí pro rok 2016.

Klub Blansko – Mgr. Miroslav Šamalík
Klub je realizátorem projektů – vzdělávání osob pečujících o příjemce příspěvku na péči – cílovými skupinami
jsou rodiče dětí se ZdP a osoby pečující o seniory – s celkem 87 úspěšnými absolventy. V Blansku uspořádali
pobytovou akci se vzděláváním na téma Sociálně právní ochrana dětí, domácí násilí a sexualita osob s MP
včetně poradenské podpory a možností potřebné relaxace. Klub je zapojen do akcí Oblastní charity Blansko
benefiční koncert v Punkevních jeskyních, vítání sv. Martina. Klub uspořádal dva podzimní víkendové pobyty,
letní tábor pro děti s MP a KV s bohatým a strukturovaným programem a zajímavými a stimulujícími aktivitami.
V průběhu roku probíhaly zajímavé volnočasové aktivity, tvořivé dílny, soutěže pro celé rodiny, Záběr roku
patřil adventnímu tvoření a přátelskému vánočnímu posezení a rozjímání s ochutnávkou cukroví.

Klub Kolín – Radka Dragounová
Zahájil svou novou činnost velkým červencovým úklidem prostor klubu, a nastartovali velkou řadu aktivit aktivní prázdniny s pestrou nabídkou výtvarných aktivit pro děti s postižením i děti zdravé. Byla to setkání
zaměřená tematicky – květináčkování, kreslení a malování, narozeninová setkání, korálkování, gumičkování,
šikulkování, čepičkování – účastníci si mohli vyzkoušet řadu výtvarných vyjádření, poznat své netušené
schopnosti a pobavit se. Závěr roku patřil vánočnímu tvoření, štrůdlování, čertování, sponzorování a také
ježíškování. Přejeme, ať se Vám práce daří!!

Klub Krteček Písek - František Kuděj
Provozovatel SAK a bohaté spolkové činnosti s pestrým a zajímavých programem. V roce 2015 proběhl úspěšný
zimní ozdravný pobyt na horách – se sportováním, procházkami, poznáváním nových věcí, vyprávěním. Druhý
ozdravný pobyt se konal ve Střelských Hošticích, členové se zapojili do akce, Běh při Otavě. Radost přinesl
prodloužený víkendový pobyt na Šumavě, seznámení s jeleny a tvoření z přírodnin. Radost účastníkům přinesl
maškarní karneval v Domě pro seniory doplněný tombolou, další tematickou akcí podle ročního období bylo
barvení vajíček a experimentování s různými technikami. Děti vyráběly přání maminkám k MDŽ, konalo se
pálení čarodějnic, stavba máje, klub uspořádal pohádkové odpoledne pro děti, další tvořivá setkání s prezentací
výtvarných produktů v galerii Horizont, klub se účastnil akce Cipískoviště v Písku s programem pro příchozí
návštěvníky z řad dětí, v červnu proběhla škola v přírodě se sportováním a tvořením, setkání ke konci školního
roku otevřelo dveře prázdninám. Podařilo se zorganizovat letní tábor s poutavým programem s tématikou
středověku, vše za účasti krále, princezny, nechyběl drak ani loupežníci. Miluláš, čert a anděl byli přítomni na
pohodových setkáních v závěru roku s provedením pohádky o cestě do Betléma.
Blahopřejeme a doufáme, že i v roce 2016.
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Klub Celiakie Brno - Ing. Dalibor Ježorek
Dlouhodobá a systematická práce klubu přinesla hmatatelný úspěch – rozšířil a stále se rozšiřuje okruh
bezlepkových potravin a jejich distribuční síť, roste informovanost o tomto onemocnění, rozšířil se způsob
sdílení informací a zkušeností formou facebooku (přidali se přátelé i z daleké Argentiny, Slovenska, Německa,
Rakouska. Prohloubila se spolupráce s FN Brno Bohunice, je to i místo sídla klubovny klubu.
Klub provozuje informační web o problematice Celiakie, bezlepkové stravě. V 2015 uspořádal 14 denní
rekondiční pobyt pro 40 děti s celiakií.. Proběhla výstava bezlepkových potravin s ochutnávkou a možností
nákupu těchto produktů za zvýhodněné ceny. Akce doplněna přednáškami a možností provedení diagnostiky
tenkého střeva. O akci je velký zájem a hojná účast návštěvníků byla toho dokladem. Probíhala pravidelná
klubová setkání, mikulášská besídka s dárky uzavírala činnost klubu v roce 2015.

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková
Po celý rok klub pořádal zajímavé spolkové akce s různým zaměřením – Velikonoční setkání, Pomazánková
párty. Předprázdninové setkání se soutěžemi, Podzimní tvoření, Vánoční setkání. Akce doprovázelo vzájemné
sdělování a výměna informací. Členové klubu se zúčastnili setkání zdravotně postižených dětí z Olomouckého
kraje se zábavným programem. V roce 2015 se rovněž podařilo zorganizovat úspěšný týdenní
psychorehabilitační pobyt s komplexním programem.

Klub Klokánek Hořice – Markéta Charvátová
Moc krásné a úspěšné spolkové akce s různou náplní – prospěšné rehabilitační plavání, tematické tvoření v čase
Velikonoc, podzimu, adventu – proběhly tvořivé dílny a trhy. Klub uspořádal přínosný rehabilitační pobyt se
zajímavým programem, byl úspěšný v získání sponzorské podpory. Blahopřejeme.

Klub Road Praha západ – Bc. Kristyna Padrtová
Po celý rok probíhalo rehabilitační plavání dětí a mládeže se zdravotním postižením i zdravých účastníků pod
vedením odborně způsobilých plavčíků – asistentů. Klub uspořádal atraktivní víkendový pobyt a letní tábor se
strukturovaným programem. Všechny aktivity přispěly k aktivizaci všech účastníků a rozvoji sociálních i dalších
dovedností.

Klub Uzlík Kladno – Jitka Jiroutová
Podařilo se realizovat příjemné spolkové aktivity s bohatým a strukturovaným programem – Velikonoční pobyt
ve Šlovicích a letní tábor v Třemošné. Blahopřejeme!

Klub Pavučinka Domažlice - Vendula Zajacová
Má za sebou rok s krásnými spolkovými akcemi s rozmanitým zaměřením, které účastníkům přinesly zábavu,
příjemné zpestření života a přinesly nová zajímavá poznání. Uskutečnil se Maškarní bál, víkendový pobyt s
bohatým strukturovaným programem zahrnujícím rozmanité stimulující aktivity, výlet a návštěva muzea
automobilů Aero se zajímavým výkladem, členové se zajeli podívat na koníky a seznámili se s životem těchto
zvířat s posezením a zpíváním při kytaře, lub prezentoval svou činnost na výstavě ke Dni sociálních služeb,
uskutečnilo se divadelní představení o hře kouzel a magie se zapojením dětí, probíhal atraktivní bowling,
rehabilitační cvičení dětí v bazénu s vedením fyzioterapeuta a Mikulášské nadělování udělalo příjemnou tečku za
úspěšným rokem 2015.

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou – Ivana Prosecká
Proběhly krásné klubové akce se zajímavou a stimulující náplní – pravidelné cvičení v bazénu, Hipoterapie ve
spolupráci se sdružením Ambra, klub provozuje Pomocbanku – půjčovnu kompenzačních pomůcek pro děti i
školy. V průběhu uplynulého roku se konaly sezónní tvořivé dílny, proběhla příjemná oslava Dne dětí a zájezd
do ekologického střediska se zajímavým programem, proběhlo sportovní klání rodinných týmů v bowlingu, klub
nabídl návštěvu kulturních podniků – řady divadelních představení včetně muzikálu pro děti i dospělé. Podzim
patřil výrobě dýňových strašidel. Adventní čas byl obohacen tematickým tvořením a zážitky. Uskutečnil se
psychorehabilitační kurz se strukturovaným bohatým programem aktivit, rovněž úspěšný byl prodloužený
víkendový pobyt. Vánoční dílna v knihovně ve Žďáře završila příjemné společné zážitky spokojených dětí, jejich
rodičů a přátel.
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Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem - Dagmar Božovská
Tříkrálová sbírka – úspěch (6. ročník). Pravidelné kroužky, plavání a cvičení. Sportovní pobyt s výlety. Duben –
víkend s výletem do Prahy – využili možnost ubytování v Karlíně. Den se Stonoškou – velice úspěšná akce, za
podpory starosty – 1400 návštěvníků letos!!!
Setkání k zahájení prázdnin, výlet do termálních koupališť na Slovensku a Maďarsku, výlety, pohoda. Letní
pobyt pro rodiče a děti - společné setkání a program. Týden ve stonošce – pestrý, aktivní program pod vedením
vedoucích. Září - Zahájení činnosti Denního centra – 3 dny v týdnu – vedou jej speciální pedagog a osobní
asistentky – vzdělávání, různé terapie canisterapie, míčkování, muzikoterapie. Podzim – RHB pobyt v objektu s
kvalitním sportovním zázemím. Konec roku – společné posezení.

Klub Český Krumlov – Jan Sedláček
Bohatá a zajímavá klubová činnost – tvořivé dílky, tematické tvoření, rukodělná činnost, imaginace, sociální a
praktické dovednosti pro život – vaření. Prezentace klubu na veletrhu neziskových organizací „Kouzelný
Krumlov“, keramická dílna, výlety. Červenec – OZDRAVNÝ POBYT v Střelských Hošticích pro děti s MP, v
srpnu ozdravný pobyt pro alergiky a astmatiky, Adventní tvoření a výlet do Štýru. Spolupráce se ZŠ v Kájově –
Dva členové se zúčastnili zimního pobytu s lyžařským výcvikem.
Nové webové stránky. Zajímavé plány i na další rok.

Klub Jeseník – Šárka Grymová
První rok jako pobočný spolek Asociace 68 členů, 26 dětí
Cílem je umožnit dětem prožívat dětství bohaté na zážitky, být s kamarády, pomoc rodičům a jejich podpora. –
pravidelná spolupráce se Střediskem volného času DUHA. Začátek roku patřil Hasičům – prohlídka hasičského
auta – zážitek. Spolupráce se Střediskem volného času DUHA v Jeseníku – poskytuje i prostory pro klub rodičů,
některé terapie a pohybový kroužek, kroužek bubnování na bubny africké – speciálně pro maminky. Exkurze do
přírodovědné stanice ve Středisku volného času DUHA – seznámení se zvířátky. Cvičení ve fitnescentru
atraktivní s účastí rehabilitační pracovnice. Bubnování v Duze, Den dětí v Černé Vodě – aktivně se děti zapojily
do malování – výtvarné vyžití – zábava. Prázdninový výlet na ekofarmu s programem a hrou hledání pokladu
loupežníka Lotranda, špekáčky, bungeetrampolíny – uff!!
Další zábavný den v Duze – různými terapiemi a potěšení se zvířátky. Říjen, listopad – den s terapiemi –
zábavné aktivity s různým zaměřením. V průběhu roku se ještě uskutečnilo plavání, relaxační pobyt v solné
jeskyni, exkurze do OU a PrŠ Lipová. Zábavné prosincové odpoledne s maskami a Klauny uzavřelo roční
činnost klubu.
Vyšel článek v místním tisku o akci ke Dni dětí.

Klub Velké Meziříčí – Ing. Zdeněk Jůda
Cíl být stabilním sdružením, které dokáže pomáhat rodičům zvládat narození dítěte se ZdP. Pomoc dětem žít
bohatý život, učit se novým věcem. Tvořivé dílny s tématikou různorodou samostatně nebo v rámci plánovaných
akcí – vodní svět, kamarádění s hadem, drakování, adventní tématika, výroba mýdla, výzdoba sálů pro Ples
dobré vůle. Hiporehabilitace ve spoluprácí se sdružením AMBRA – akce pro děti klubu – v průběhu celého roku
až do listopadu. Pro 16 dětí, kterým činnost rozvíjí fyzické i psychické síly.
Společné setkání rodin ve srubu u příležitosti 20. výročí založení klubu ve veselé a přátelské atmosféře a dobrým
občerstvením, kulturním programem – šermíři – sponzorské finance. Výlet do Zoo Lešná u Zlína – krásné
prostředí, zvířata i prohlídka zámku. Zájezd do divadla Kalich – muzikálové představení Mauglí včetně setkání s
herci, včele s Vendulou Příhodovou. Psychorehabilitační pobyt – víkendový pobyt – bohatý program (kouzlení,
tvořivé aktivity, soutěže, relaxace). Pohádková vesnička v Podlesí.
Ples dobré vůle – s finančním výtěžkem ve prospěch činnosti klubu (hipo a psychorehab. pobyt).

Klub Korálek Přerov - Sylva Johnová
Bohatá klubová činnost po celý rok. Muzikál Mama Mia Praha s prohlídkou Vyšehradu a Kongres. Centra v
Praze, Mýdlový princ opět s prohlídkou částí Prahy. Motivační pobyt Rozkoš v červenci – týdenní – využili
krásy okolí, bohatou kulturní historii a místní aktivity. Divácká účast na olympiádě zdravotně postižených
pořádané organizací Alfa handicap. Milé setkání na Vlkoši pro všechny věkové kategorie s aktivním klubem
Seniorek, dobrými koláčky a příjemným povídáním. Výlet do Gyoru – koupání v termálních lázních,
Vánoční setkání a dárečky.
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Klub Radost Prostějov – Petr Frantal
Podařilo se uskutečnit všechny plánované akce:
S několika členy z Korálku Přerov – výlet do Akvaparku v Olešné u Frýdku Místku, výstava miniatur a
ostravské ZOO a zdravili slůně. Plavání. Putování Přerovem – hledání sídla lovce mamutů s překvapením v
podobě sochy mamuty. Poznávací akce na Pastvinách – příjemné bezbariérové prostředí penziónu Pastviny.
Letní pobyt v Chorvatsku. Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci – zajímavé pro všechny věkové kategorie
Návštěva Termálního akvaparku ve Velkých Losinách – využití vnitřní části, návštěva muzea sýrárny v
Lošticích. Bohatý rok na sponzorské finance, benefiční akce – za prostředky pobyt v lázních Laa an der Thaya
v Rakousku. Úspěšná vánoční besídka s aktivní účastí sponzorů udělala tečku za úspěšným rokem 2015.

Klub Korálky Rokycany - Jana Holšanová
Celoroční pestrá spolková volnočasová činnost v klubu –výtvarné činnosti, rehabilitační plavání, tematické
společenské akce v průběhu roku- pálení čarodějnic, drakiáda, Haloween, aktivity u příležitosti významných dnů
– Svátek matek, den dětí v Litohlavech, víkendový pobyt a další samostatné akce zájezd do termálních lázní
Maďarsko, výlety – Matějská pouť v Praze, Zoo Plzeň, kulturní představení - Muzikál Mama mia, Mýdlový
princ, lední revue – Počkej zajíci, Shakespearovské slavnosti v Praze – představení Jak se vám líbí.Vánoční
výstava a mikulášská a vánoční besídka, večer Plníme přání (Globus Plzeň).

Klub Sestry v sukni – Mgr. Ondřej Poláček
Benefiční představení, jarní a podzimní bazárek oblečení, 14-ti denní pobytový tábor pro mládež s mentálním a
tělesným postižením s bohatými i netradičními aktivitami a rehabilitačními činnostmi, tento ročník s tématikou
Cirkus, podzimní hudební festival Sesfest, doprovodný program na firemním běžeckém dni, program vánočního
tvoření s výletem na zámeček Ctěnice, Výlet s návštěvou muzea Karla Zemana v Praze, Pražské Planetárium,
Zapojení studentů Gymnázia jako dobrovolníků - se supervizí zkušených vedoucích.
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Činnost Sekretariátu Asociace
V roce 2015 pokračoval sekretariát v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žádostí o
státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové činnosti a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících
v klubech. Zajistil všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací.
Pokračoval ve vydávání a distribuci Zpravodaje. Provozoval a průběžně aktualizoval webové stránky,
facebook, probíhala komunikace s ostatními neziskovými organizacemi a jednotlivci na aktuální témata, a to i v
rámci poskytování sociální služby odborné sociální poradenství.
Dále sekretariát dokončil a vyúčtoval projekt financovaný z prostředků ESF - Cesta k zaměstnání v oblasti
péče o handicapované osoby.
Prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů náš projekt „Zůstaňme spolu“- motivačně aktivizační program pro děti s těžkým
zdravotním postižením a jejich rodiny, který realizoval aktivity, které posilují integritu a vnitřní soudržnost
rodiny, poskytují možnost odbourání stresu a zvyšování znalostní a odborné vybavenosti rodičů dětí s těžkým
zdravotním postižením.
Asociace získala od Nadace ČEZ v Grantovém řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na podporu veřejně
prospěšných projektů, finanční částku 2.973.456,- Kč. Z této částky bylo podpořeno 68 dětí a mladistvých se
zdravotním postižením pořízením zdravotních, kompenzačních, rehabilitačních, sportovních či vzdělávacích
pomůcek, rehabilitačním pobytů, osobní asistence, vzdělávacích kurzů, apod. Sekretariát tento projekt realizoval
a vyúčtoval.
V průběhu roku byly sekretariátem realizovány další projekty podpořené státními dotacemi od Ministerstva
zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu
vlády ČR. V rámci těchto projektů sekretariát uskutečnil pro členy Asociace a další zájemce řadu dalších
vzdělávacích a presentačních akcí, jako např.:
 Tematický seminář k novým právním předpisům týkajícím se vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
 Kurz Základy práce s MS PowerPoint 2013
 Současná situace v implementaci zákona o sociálních službách, nedostatky a návrhy na jejich řešení
 Legislativní podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 Školení ekonomů, účetních a hospodářů klubů
 Seminář Zooterapie v praxi
 Aktuální situace v oblasti tvorby a novelizace právních předpisů
 Prevence syndromu vyhoření
 Tvorba webových stran – základy, struktura, design.
V souvislosti s legislativními změnami a novými povinnostmi spolků a jejich pobočných spolků pokračovala
významná poradenská podpora klubů. Sekretariát průběžně doplňuje do veřejného rejstříku povinné údaje a
dokumenty.
Během roku sekretariát zajišťoval běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově
zajišťoval zasedání Republikového výboru Asociace, zástupce organizace se zúčastňoval akcí, kde byla Asociace
zvána z titulu členství, nebo pokud šlo o propagaci a zájem organizace.
Prostřednictvím svého sekretariátu se Asociace aktivně a účinně zapojila do diskusí nad strategickými
materiály a připomínkování legislativních předpisů, při kterých hájila zájmy našich dětí a jejich rodičů.
Sekretariát se rovněž věnoval rozvoji možností alternativního financováním neziskových organizací, dále se
zabýval záležitostmi souvisejícími s agendou finanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování
státních dotací na další období, na rozšíření kontaktů a spolupráce s organizacemi se stejným zaměřením, na
uzavírání smluv a na celkové organizační zajištění chodu Asociace.
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Zpráva o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR
v roce 2015
Republikový výbor se za svůj funkční rok 2015 sešel celkem 5x. Republikový výbor pokračoval ve své
činnosti na základě mandátu, který získal na volební Valné hromadě v dubnu 2014.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 10. 4. 2015 v Sázavě
První zasedání RV v roce 2015 se uskutečnilo před zahájením Valné hromady v pátek 10. dubna, místem
konání byl Sázavský ostrov, Sázava.
RV projednal:
 Návrh nového Organizačního a jednacího řádu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z. s. , který byl rozeslán před zasedáním RV jeho členům a byly zapracovány připomínky a návrhy členů
RV, M. Havlíčkové, A. Peckové, Z. Kaprové a Z. Cupkové.
 Členy RV byl vyjádřen souhlas s vydáním tohoto nového Organizačního a jednacího řádu a byl přijat
návrh ředitelky Asociace seznámit s výše uvedeným návrhem delegáty Valné hromady a zároveň spolu s
usnesením Valné hromady tento nový Organizační a jednací řád jednotlivým klubům rozeslat.
RV – vzal na vědomí:
 Informace členky RV Marie Havlíčkové o dalších fázích realizace projektu ČEZ “ Plníme přání“
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o poskytnutých prostředcích k realizaci projektu
Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem. Prostředky poskytnul pouze
Středočeský a Pardubický kraj – vzhledem k nepříznivé finanční situaci je do budoucna poskytování této
sociální služby neudržitelné.
 Upozornění ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o skutečnosti, že Národní rada osob se zdravotním
postižením, ne vždy vyjadřuje stanoviska naší Asociace. V některých případech jsou její vyjádření v
rozporu se zájmy cílové skupiny, jenž Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
,.reprezentuje a hájí. Z těchto důvodů podala návrh na schválení usnesení o vystoupení Asociace z
Národní rady osob se zdravotním postižením.
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o skutečnosti, že se podařilo dodržet schválený
rozpočet roku 2014
 Informaci ředitelky Asociace Martiny Smolíkové, že rozpočet na rok 2015 bude předložen RV ke
schválení na zasedání v červnu, po vyhlášení výsledků dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
 Informace členky RV Zdeny Cupkové o stavu příprav semináře v Parlamentu ČR s názvem „Zdravotně
postižení – příspěvek na péči. Jak dál?“ Záštitu nad tímto seminářem přijal předseda Výboru pro sociální
politiku Jaroslav Zavadil a nadační fond KlaPeto.
 Informace členky RV Zdeny Cupkové o petiční akci „Petice za spravedlivý příspěvek na péči“
 Informaci o konání dalšího zasedání RV v červnu, s tím, že termín bude včas oznámen.
RV – přijal usnesení:
 RV souhlasí, aby Asociace rodičů a přátel zdravotně postižných dětí v ČR, z. s. vystoupila z Národní rady
osob se zdravotním postižením.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 12. 6. 2015 v Praze
Hlavním bodem jednání RV bylo předložení a schválení výroční zprávy za rok 2014, dále řádné účetní
závěrky také za rok 2014 a předložení a schválení rozpočtu organizace na rok 2015. Všechny předložené
dokumenty ředitelkou Martinou Smolíkovou RV schválil.
RV projednal a vzal na vědomí:
 Informace předložené ředitelkou Martinou Smolíkovou a členkou RV Marií Havlíčkovou o průběhu
realizovaných projektů – jednalo se o projekty spolufinancované:

v rámci ESF (Evropských sociálních fondů) prostřednictvím OPLZZ – Edukativní podpora o
osoby se ZP

v rámci Úřadu vlády a jeho programu Podpora veřejně účelových aktivit spolků zdravotně
postižených v r. 2015

v rámci výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy byly v roce 2015 podpořeny tyto projekty –
MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR) –
1/ Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
2/ Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
3/ Rehabilitační cvičení a plavání
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4/ Správa služeb a administrativní zajištění Poradenského centra Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
- MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí) –
1/ Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítěte

v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace – Projekt „Zůstaňme spolu“ – motivačně
aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny
Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o doplňování údajů do veřejného rejstříku. Požadované
dokumenty pro zápis do veřejného rejstříku k datu druhého zasedání RV dodalo 22 klubů
Informace předsedkyně Asociace Zuzany Kaprové o speciálním školství a o podání žádosti na výzvu pro
NNO Ministerstva školství o udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A
MLÁDEŽÍ“.
Informace Republikové revizní komise o plánu kontrol v klubech pro rok 2015. S obdrženými
informacemi členy republikového výboru seznámila ředitelka Asociace Martina Smolíková.
Informace členky výboru Zdenky Cupkové o petiční akci organizované Sdružením zdravotně postižených
v ČR.
Posledním bodem zasedání RV byla diskuse a schválení termínu dalšího jednání RV na říjen 2015

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 17. 10. 2015 v Kubově Huti
Jednání zahájila přivítáním všech účastníků předsedkyně Asociace Zuzana Kaprová, připomínky k
avizovanému programu nebyly vzneseny.
RV projednal a vzal na vědomí:
 Přednesené informace ředitelkou Asociace Martinou Smolíkovou a členkou výboru Marií Havlíčkovou o
situaci týkající se projektů, které plánuje Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
realizovat v roce 2016 – jedná se o podané žádosti o podporu projektů pro rok 2016
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 1/ Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví
 1/ Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
 2/ Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
 3/ Rehabilitační cvičení a plavání
 4/ Správa služeb a administrativní zajištění Poradenského centra Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Ministerstvo školství stanovilo pro rok 2016 nové kategorie programů a uvedlo do provozu
elektronický systém podávání žádostí. Asociace požádá o dotaci v rámci Programu 3 – pro
organizace s pobočnými spolky – termín 30.10. Projekt ve stejném rozsahu jako v předchozím
roce – prázdninové tábory + školení hlavních vedoucích
 Informace o ukončení projektu podpořeného ESF a státním rozpočtem“ Edukativní podpora péče o osoby
se zdravotním postižením“ Projekt byl ukončen v únoru 2015 a finančně vypořádán v červenci 2015.
 Informace ředitelky Martiny Smolíkové o realizaci projektu NROS – „Zůstaňme spolu“ - motivačně
aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny. V červnu proběhla
monitorovací návštěva v sekretariátu zástupci NROS. Do konání aktuálního jednání RV byly realizovány
3 pobyty - v červenci v Pastvinách, v srpnu ve Valáškově gruntě a v říjnu v Holanech.
 Informace k situaci o zápisech pobočných spolků do veřejného rejstříku – k říjnu 2015 mělo doplněné
údaje ve veřejném rejstříku 26 klubů.

Informace k projektu podpořeného z Úřadu vlády ČR – z programu Veřejně účelných aktivit
občanských sdružení ZP na rok 2015 - probíhaly Tematické semináře a podpora účinnosti informačního
systému ARPZPD v ČR, z.s. V srpnu byla Úřadu vlády předložena průběžná zpráva o realizaci aktivit nepodařilo se realizovat kurz – Zdravotník zotavovacích akcí, z důvodů nízkého počtu zájemců. Tento
kurz byl nahrazen – dvěma semináři – „Asistenční pes“ v Holanech, kterého se zúčastnilo 23 účastníků a
seminářem s tématem „Syndrom vyhoření pro členy klubu Liberec“.
 Informace k průběhu projetu ČEZ „Plníme přání“ Projekt obdaroval 64 dětí se zdravotním postižením,
administrativně je velmi náročný, v několika případech obdarované rodiny finanční prostředky
nevyčerpaly.
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové, že Republiková kontrolní komise provedla kontroly v
klubech v Pelhřimově a Kutné Hoře. Další kontroly jsou plánovány na říjen, záměrem je kontrola
pražských klubů Asociace.
 Informace z klubů
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 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o zřízení elektronického podpisu a datové schránky
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
 Posledním bodem jednání RV byla platnost akreditovaných vzdělávacích programů ARPZPD v ČR, z.s.,
která vyprší v červnu 2016, bude nutno zažádat o novou, aktualizovat/ redukovat a zařadit nová témata,
formulovat program tak, aby zahrnou do cílové skupiny pečující osobu blízkou.
 Další zasedání RV bylo naplánováno na leden 2016 a místem konání bylo zvolen Penzion Pila ve Zlaté
Olešnici.
 Po ukončení jednání RV ARPZPD v ČR následoval Informativní seminář JUDr. Cupkové k aktuální
situaci v oblasti tvorby a novelizace právních předpisů.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 9. 1. 2016 ve Zlaté Olešnici
Přítomné přivítala předsedkyně Asociace PaedDr. Zuzana Kaprová a zahájila jednání podle plánovaného
programu.
RV projednal a vzal na vědomí:
 Aktuální informace k situaci projektů, které Asociace bude/hodlá realizovat v roce 2016 přednesly
ředitelka Asociace Martina Smolíková, předsedkyně Zuzana Kaprová a členka RV Asociace Marie
Havlíčková.
 Informace z MŠMT – bylo provedeno formální a věcné hodnocení projektu na rok 2016 Metodické a
organizační zajištění táborů pro ZP děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením – projekt byl navržen k
podpoře. V této souvislosti bylo konstatováno, že na rok 2015 si podalo požadavek na dotaci pro
uskutečnění „táborů“ 9 klubů, ale pouze 3 kluby ji vyčerpaly dle uzavřené smlouvy. Navíc smutným
poznatkem je, že kluby tuto skutečnost, že dotaci nehodlají čerpat ani včas neoznámily. Pro dotace na rok
2016 byla navržena opatření, která budou součástí Smlouvy o dotaci s kluby.
 Při této příležitosti konstatovala předsedkyně Asociace Zuzana Kaprová, že žádost o udělení titulu „NNO
uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ nebyla kladně vyřízena.
 Informace z MPSV – Projekt Odborné sociální poradenství – MPSV zaslalo Asociaci Pověření k zajištění
dostupnosti sociálních služeb v krajích, které zařazuje Asociaci mezi veřejně podporované sociální služby
s celostátní a nadregionální působností.
 Projekt ČEZ „Plníme přání“, byl úspěšně ukončen, vyúčtování bylo zpracováno do konce prosince 2015 a
předloženo společnosti ČEZ ke kontrole.
 Projekt ARPZPD Tematické semináře a podpora účinnosti informačního systému ARPZPD v ČR, z. s. v
rámci Programu „ Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“ na rok 2016, který
vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany byl podpořen ve stejné výši jako v roce 2015 –
260 000,-Kč.
 Informace z MZ ČR – žádost Asociace na realizaci 4 projektů byla postoupena do dalšího kola posouzení.
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové k realizaci projektu Nadace rozvoje občanské
společnosti NROS – „Zůstaňme spolu“ – motivačně aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním
postižením a jejich rodiny.
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku – dokumenty
k doplnění požadovaných údajů zaslalo dosud tedy k lednu 2016 29 klubů z celkového počtu 48.
 Informace ředitelky Asociace Martiny Smolíkové o výzvách podpořených ESF, na které hodlá Asociace
reagovat –
o výzva č. 24 – Inovace a mezinárodní spolupráce
o výzva č. 41 – Budování kapacity neziskových organizací
o výzva č. 40 – Podpora zaměstnanosti
 Posledním bodem programu byla příprava harmonogramu Valné hromady a diskuze o přípravě a realizaci
oslav 25 výročí od zahájení činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
 V rámci zasedání RV proběhla diskuze o připravované úpravě stanov Asociace. Členové výboru byli
požádání o vyjádření, zda souhlasí s úpravou stanov s ohledem na požadavek jedné z výzev podpořené
ESF, kde je závazně stanoveno, že může být podpořen pouze projekt organizace, která je organizací
„zastřešující“. Členové RV jednomyslně souhlasili, že slovo „zastřešující“ může být při přípravě změny
stanov do Stanov Asociace doplněno.
 Součástí jednání RV byl také tematický seminář pro členy RV k implementaci změn školského zákona
týkajících se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedený PaedDr. Zuzanou Kaprovou.
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Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 8. 4. 2016 v Březejci
Program:
RV projednal a schválil:
 Organizační a jednací řád Asociace
 Stanovisko RV Asociace k novele školského zákona – k diskusi otevřený dopis zpracovaný předsedkyní
Asociace Zuzanou Kaprovou.
 RV vedl diskusi k návrhům na kandidáty na členství v RV na období 2016 – 2018
Děkuji tímto členům Republikového výboru za jejich činnost v uplynulém funkčním období 2014 - 2016,
zároveň děkuji za výbornou práci sekretariátu a ředitelce Asociace Martině Smolíkové.
Březejc 8. dubna 2016

Zpracovala: Bc. Martina Čížková, DiS:
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Zpráva Republikové kontrolní komise pro Valnou hromadu
Asociace RPZPD v ČR, z. s. konanou ve dnech 10. – 12. dubna 2016
V roce 2015 bylo kontrolní komisí zkontrolováno účetnictví v 9 klubech naší Asociace.
Proběhla kontrola účetnictví za rok 2014 v klubech:
SLUNÍČKO – Kutná Hora
RADOST - Pelhřimov
ROAD – Praha
NADĚJE – Tábor
BROUČCI – Šumperk
HORNOMLÝNSKÁ- Praha- kontrola elektronicky( zaslané dokumenty)
PLAMÍNEK- Litoměřice
UZLÍK – Kladno
POHODA – Svitavy
Klub Jeseník neotevřel účetnictví za rok 2014 tak ke kontrole nemohlo dojít.
Z kontroly vyplývá:
Klub Hornomlýnská a Broučci chtějí ukončit svou činnost. Klub Hornomlýnská převádí veškeré své
aktivity na nově vzniklou organizaci Hornomlýnská o.p.s.
Klub Broučci ukončuje svou činnost pro nezájem členů o jakoukoliv aktivitu v klubu. Tomuto klubu
bylo doporučeno svolat členskou schůzi a na základě této schůze zrušit svoji činnost (účet, majetek) a požádat
sekretariát Asociace o výmaz z veřejného rejstříku.
Jednomu klubu, který vede své účetnictví pouze v PC, bylo doporučeno, aby si potřebné dokumenty
vytiskl a nechal podepsat předsedou a hospodářem klubu.
Na základě dlouholetého působení některých klubů, bylo doporučeno, aby si kluby vytvořily vnitřní
směrnice ke skartaci či archivaci dokumentace.
ZÁVĚR
V klubech, kde byly provedeny kontroly účetnictví za rok 2014, nebyly shledány žádné vážné nesrovnalosti.
Účetnictví je vedeno přehledně a namátkově kontrolované doklady byly vždy správně zapsané a evidované.
V Bystřici pod Hostýnem 1.4.2016

předsedkyně kontrolní komise Dagmar Božovská

Prezentace
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
K prezentaci Asociace RPZPD v ČR, z. s. a jejích aktivit byly využívány hlavně www stránky a sociální síť
Facebook.
Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována přes regionální tisk, rozhlas anebo prostřednictvím televizních
pořadů.
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Finanční zpráva za rok 2015
V roce 2015 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR, z. s. Fa Věra Jandlová, Okružní 1492, Lysá nad
Labem.
Hlavním zdrojem příjmů Asociace RPZPD v ČR, z. s. byly státní dotace, a to od MZ, MŠMT, MPSV a
Úřadu vlády ČR. Další příjmy Asociace byly z ESF, Nadaci ČEZ a FNNO.
Tabulka s přehledem příjmů a výdajů ze státních a jiných dotací je součástí Výroční zprávy. Vlastní
prostředky Asociace, jejich získávání a vydávání je rovněž v přehledné tabulce Výroční zprávy.

Audit hospodaření se státními dotacemi od Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2015 provedla
auditorka Ing. A. Škodová (č. oprávnění 1161) s tímto závěrem:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. dodržela podle jejího názoru
ve všech významných ohledech podmínky plynoucí z Rozhodnutí MZ o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 č. ZSS/PGP/7/10/11/12/13/4132/15 ve
smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. Poskytnutá neinvestiční
dotace ve výši Kč 1 680 000,-- je v účetnictví vedena od celkového finančního účetnictví
odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 2015 včetně
přiloženého vyúčtování finančních prostředků ve všech významných ohledech věrně zobrazuje
stav čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
v souladu s podmínkami Rozhodnutí.
V Praze dne 25. 4. 2016
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Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR
za rok 2015
Rekapitulace státních dotací v roce 2015
Ministerstvo zdravotnictví ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně
postižených dětí
Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD
Rehabilitační cvičení a plavání
Správa služeb a administrativní zajištění PC
Celkem

800 000

800 000

2 499 787,00

450 000

450 000

972 040,76

150 000
280 000

150 000
280 000

236 324,00
402 585,26

1 700 000

1 700 000

4 110 737,02

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Sociálně právní poradenství

71 500

71 500

97 993

Celkem

71 500

71 500

97 993

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Prázdninové tábory

494 000

494 000

1 050 123,99

7 350

7 350

15 850,00

Režijní náklady + OON

144 650

144 650

145 595,00

Celkem

600 000

600 000

1 211 568,99

Školení

Úřad vlády ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Odborné semináře a rozvoj informačního
systému Asociace
Celkem

260 000

260 000

372 041,86

260 000

260 000

372 041,86

Státní dotace celkem za rok 2015
schválená dotace vyúčtovaná dotace
Státní dotace celkem za rok 2015

2 657 500
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Evropský sociální fond
Projekt CZ.1.04/3.1.03/A7.00085
schválená dotace

vyúčtováno

„Edukativní podpora péče o osoby se zdravotním postižením“

1 387 951,40

1 376 263,81

Celkem

1 387 951,40

1 376 263,81

schválená dotace

vyúčtováno

„Plníme přání“

2 973 456,00

2 973 456,00

Celkem

2 973 456,00

2 973 456,00

Nadace ČEZ
Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00011

FNNO
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Projekt 3740024
schválený grant
(včetně
vyúčtováno 2015
spoluúčasti 10%)
„Zůstaňme spolu“ – motivačně aktivizační program pro děti
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny
Celkem
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DARY
na tábor klubu Sestry v sukni
Deutsche Borse Services s.r.o.

27 000,00

finanční dar

na činnost Asociace
účastníci akcí

53 000,00

finanční dar

na projekt „Zůstaňme spolu“
Nadace ČEZ

60 000,-

Celkem

finanční dar

140 000,00

Vlastní prostředky 2015
Příjmy
příspěvky klubů

67 000,00

tržby - pronájem

301 792,96

tržby za zboží

53 430,00

za zprac.dotací-kluby

84 002,00

jiné příjmy

500,00

Celkem

506 724,96
Výdaje

Spotřeba materiálu

6 044,00

Poplatky a daně

1 338,15

Tábor klubu Sestry v sukni

27 000,00

Služby k nájmu - energie

228 577,23

Zákonné pojištění Kooperativa

2 483,00

Telefon, internet, poštovné

7 557,96

Ekonomické služby

66 179,00

Ostatní služby, příspěvky

12 838,00

Oprava, údržba

3 996,00

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků

237 671,12

Výdaje celkem

593 684,46

Účetní zisk roku 2015

-6 959,50
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací
realizovaných v roce 2015
Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2015 bylo 13 regionálními kluby a ústředím Asociace RPZPD v ČR realizováno 14 rekondičních
pobytů s účastí 370 zdravotně postižených dětí a mládeže. Pobyty byly organizovány s rehabilitačním
programem pro jednu skupinu zdravotního postižení, případně pro děti s kombinovanou vadou. Z hodnotících
zpráv doplňujících vyúčtování akce je zřejmé, že byly vždy připraveny rehabilitační programy pro danou
skupinu postižených dětí a bylo využíváno vzorových programů, zpracovaných odborníky pro danou skupinu
dětí se zdravotním postižením nebo dětí dlouhodobě nebo chronicky nemocných. Rehabilitační pobyty byly
doprovázeny 157 zkušenými a odborně vyškolenými asistenty a u většiny pobytů byl přítomen lékař, zdravotní
sestra nebo rehabilitační pracovnice.
V jednotlivých hodnotících zprávách uvádějí organizátoři, že činnost na pobytu byla zaměřena hlavně na
komplexnější rehabilitaci tj. spojení rehabilitačních programů se sportovními a herními aktivitami a vhodnými
terapeutickými technikami. S programy rozšiřujícími znalosti a dovednosti dětí a mládeže se zdravotním
postižením a aktivitami, které u nich posilují velmi často chybějící sebedůvěru, samostatnost i tělesnou kondici a
to formou různých soutěží a dalších zájmových činností.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
Psychorehabilitační pobyty rodičů a jejich zdravotně postižených dětí organizovaly regionální kluby
Asociace. V roce 2015 bylo realizováno 14 pobytů, s účastí 135 zdravotně postižených dětí, v doprovodu 115
rodičů a asistentů, kteří měli nárok na dotaci.
Cílem projektu bylo pomoci rodinám s postiženým dítětem posílit soudržnost rodiny a podpořit její sociální
integraci. Realizátoři jednotlivých pobytů využili nejrůznější formy specifických činností k podpoře a cílené
pomoci rodinám s postiženým dítětem k překonávání jejich složité životní situace.
Vícedenní pobyty byly připravovány za metodické pomoci ústředí Asociace a za podpory i některých rodičů.
Programy byly přizpůsobeny podle skladby účastníků, a to jak zdravotně postižených dětí, tak i rodičů a jejich
zájmu o speciální témata přednášek.
Denní rozložení programu bylo dáno základním metodickým materiálem, zpracovaným na sekretariátu
Asociace.
V dopoledních hodinách byl čas věnován přednáškám, kde realizátoři měli povinnost dodržet minimálně 3
vyučovací hodiny přednášek a podle závěrečných zpráv a zpětné vazby od rodičů, zbylo většinou málo času na
další diskuse a konzultace. Témata přednášek byla z oblasti zdravotnické, sociálně právní, školské, ale i dalších,
jako jsou alternativní metody k posílení zdravotního stavu postiženého dítěte apod. V této době byly zdravotně
postižené děti v péči asistentů, kteří měli pro děti připravený herní program. Dopolední čas využívala většinou i
rehabilitační pracovnice na rehabilitaci, kterou prováděla jak individuálně, se samotným postiženým dítětem,
nebo společně s rodičem.
Odpolední a večerní čas byl věnován rodinné terapii. Na některých pobytech byl večerní čas věnován větší
informovanosti a to ustavením svépomocné rodičovské skupiny, kde si vzájemně rodiče vyměňovali a
poskytovali informace, rady a zkušenosti.
Pobyty poskytly rodičům podporu pro zdárný vývoj jejich zdravotně postiženého dítěte a doplnily tak systém
včasné a následné péče o zdravotně postižené děti.
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Rehabilitační cvičení a plavání
Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti realizovalo 9 regionálních klubů Asociace pro
cca 238 dětí a mládeže. Probíhalo vždy za účasti rehabilitační pracovnice, v některých případech ve spolupráci s
dobrovolníky, rodiči postižených dětí, nebo osobními asistenty. Účast na rehabilitačním plavání byla z řad
zdravotně postižených dětí nebo mladistvých s tělesným nebo mentálním postižením. Cílem a naplněním této
rehabilitační aktivity bylo posílení zdravotního stavu postižených dětí, jejich otužování a posílení imunity, k
zlepšení motorických dovedností a k celkovému posílení fyzické zdatnosti. Průměrně na rehabilitační plavání
docházelo 15 zdravotně postižených dětí, na rehabilitační cvičení 15 až 20 zdravotně postižených dětí a rodičů.
Většina zdravotně postižených dětí dochází na cvičení do rehabilitačního zařízení, nebo cvičí v domácím
prostředí s rodičem. I ve škole, pokud jsou tyto děti integrované, jsou ochuzeny o tělocvik. Proto se tato pro ně
důležitá denní náplň stává nepříjemnou povinností a tak rehabilitační cvičení v kolektivu stejně postižených dětí
a formou zábavných a soutěživých prvků poskytuje velmi pozitivní motivaci k dalším pohybovým aktivitám.

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR ,z.s.
Projekt zajistil potřebné zázemí pracovníkům a odborným dobrovolníkům Poradenského centra Asociace
RPZPD v Praze tak, aby mohli kvalitně a účelně poskytovat metodickou podporu a další služby regionálním
klubům a jejich členům i zájemcům z řad neorganizovaných rodičů a jejich zdravotně postižených dětí. Dalším
důležitým přínosem projektu bylo zajistil realizaci zdravotně prospěšných aktivit, organizovaných sekretariátem
i regionálními kluby Asociace ve prospěch zdravotně postižených dětí, mládeže a jejich rodin .
V roce 2015 zprostředkovalo Poradenské centrum Asociace pro své organizační jednotky - kluby
profesionální ekonomický servis k přidělování, využívání a vyúčtování státních dotací. Zajistilo metodickou a
poradenskou pomoc k realizaci rehabilitačních aktivit a dalších činností souvisejících s dotacemi MZ. Zajistilo
výběr a kontakty odborných lektorů na některé z přednášek psychorehabilitačních pobytů pro rodiče a jejich
zdravotně postižené děti. PC realizovalo školení pro vedoucí asistenty rehabilitačních pobytů pro děti a mládež
se zdravotním postižením. V rámci prezentačních akcí regionálních klubů a VH, zprostředkovalo ukázky a
nabídky výrobců rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Během roku se pracovníci sekretariátu podíleli na
společném charitativním projektu s Nadací ČEZ, organizačně připravili a realizovali několik celorepublikových
odborných seminářů i pobytových akcí. Během roku pracovníci sekretariátu i členové RV navštívili některé
pobytové akce a využili této návštěvy ke kontrole povinné dokumentace a rehabilitačního programu. Hodnocení
těchto návštěv bylo vždy kladné.
Projekt zabezpečil koordinaci s regionálními kluby Asociace ke zkvalitnění realizovaných činností pro
zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiny v průběhu roku 2015 a pomohl i v přípravě projektů
předkládaných MZ na rok 2016.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odborné sociální poradenství
Projekt na odborné sociální poradenství byl na rok 2015 opět zařazen do programu A- služby, které mají
regionální nebo místní charakter. S naší žádostí bylo osloveno 6 Krajských úřadů o podporu této služby
s konečným výsledkem podpory od Středočeského a Pardubického kraje. Celková částka finanční podpory činila
71 500,- Kč.
Služba zahrnovala poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství ke kompenzačním a rehabilitačním
pomůckám, poradenství z oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace. I přes opětovně sníženou dotaci v
roce 2015 využilo odborného sociálního poradenství v Poradenském centru Asociace v Praze cca 150 rodičů
zdravotně postižených dětí a ostatních osob, které s dětmi pracují, další zájemci o poradenství byli v klubech na
poradách a návštěvách pracovníků PC.
V mnoha případech postačila jednorázová konzultace, většinou však šlo o pomoc i při zpracování odvolání
proti rozhodnutí orgánů státní správy, vyřizování problémů s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb apod.
Nedílnou součástí poradenství bylo i iniciativní jednání pracovníků s příslušnými resorty, poslanci a senátory
Parlamentu ČR v podpoře ke změnám některých zákonů, nebo částí zákonů sociální reformy, které se týkají
přímo života zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Velké pracovní úsilí bylo věnováno informování klubů
Asociace, jejich členů a dalších zájemců o změnách, které přináší novelizace právních předpisů.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež ohrožené
sociálním vyloučením
V rámci projektu bylo uskutečněno 13 prázdninových táborů pro 291 účastníků, z toho 235 účastníků se
zdravotním postižením a 56 zdravých děti a mládež.
O realizovaných táborech poskytly regionální kluby Poradenskému centru Asociace v Praze hodnotící
zprávu, která zahrnuje naplnění cíle participaci účastníků a celkový přínos akce. Poradenské centrum Asociace v
Praze realizovalo průběžné hodnotící návštěvy na akcích pořádaných regionálními kluby, na kterých je
sledováno naplňování cílů a podmínek projektu dotovaného z prostředků MŠMT.
Součástí projektu byla i příprava a realizace odborného školení pro hlavní vedoucí táborů dětí a mládeže s
akreditací MŠMT. Třídenní školení se konalo na základě požadavků z regionálních klubů Asociace a dalších
zájemců v květnu 2015 v Praze pro 7 účastníků. Všech 7 přihlášených účastníků školení ukončilo závěrečnou
zkouškou formou písemného testu a dále dostali písemné zadání zpracovat program specifického tábora pro děti
a mládež se zdravotním postižením. Termín odevzdání byl stanoven na dva měsíce a všichni účastníci v daném
termínu práci odevzdali. Všem 7 úspěšným absolventům bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Úřad vlády ČR
Tematické semináře a podpora účinnosti informačního systému Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
V rámci naplňování aktivit I. Realizace tematických seminářů a školicích aktivit byly ve sledovaném
období uskutečněny následující akce:
1) Dne 24. ledna 2015 proběhl v rámci zasedání Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. v Penzionu Pila, Zlatá Olešnice Tematický seminář k novým právním předpisům
týkajícím se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci semináře byli seznámeni se
změnami zapracovanými do novely školského zákona se zvláštním zřetelem na podporu vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní pozornost byla věnována navrhované úpravě § 16
zákona. K tomuto paragrafu a dalším změnám byl podán lektorkou dr. Kaprovou výklad a zdůvodnění opatření.
Znění navrhovaných změn obdrželi účastníci v písemné podobě.
Počet účastníků: 22
2) Dne 27.3.2015 se konal kurz Základy práce s MS PowerPoint 2013 lektorovaný ICT specialistou p.
Tomášem Zachem. Osmihodinový kurz proběhl v sídle Asociace formou výkladu, PPt prezentace doprovázené
praktickými příklady a ukázkami příslušných operací. Základními tématy byly: Hlavní zásady a poslání PPt,
práce s textem, s fotografiemi, tvorba tabulek, animací, vkládání multimediálních prvků, spuštění, kontrola a tisk
prezentace. Posluchači obdrželi tištěný průvodce tématy. Evaluace potvrdila velmi dobrou úroveň vedení kurzu i
vhodně volenou metodu sdělování nových poznatků.
Počet účastníků: 10
3) Dne 11.4.2015 proběhly v rámci zasedání Valné hromady Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. konaného v Sázavě dva tematické semináře, kterých se zúčastnili zástupci
regionálních klubů.
a) Současná situace v implementaci zákona o sociálních službách, nedostatky a návrhy na jejich řešení
(lektorka JUDr. Cupková, Poradenské centrum ARPZPD).
Seminář proběhl formou přednášky a interaktivní diskuse k probíraným tématům. Byly probrány vybrané
kapitoly zákona č. 108/2006 Sb., problematika dávek pro osoby se ZP se zaměřením na příspěvek na zakoupení
motorového vozidla. Část semináře byla věnována problematice posuzování stupně závislosti pro účely
příspěvku na péči.
Počet účastníků: 54
b) Legislativní podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář proběhl formou
výkladu provázeného digitální prezentací. Posluchači se mj. seznámili se základními pojmy, vývojem postavení
osob se ZP, s mezinárodními dokumenty týkajícími se problematiky osob se ZP, se stávajícími i nově
připravovanými právními úpravami vzdělávání žáků se SVP (lektorka PaedDr. Kaprová, NÚV Praha).
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Počet účastníků: 54
Obě akce byly zpětnovazebními dotazníky i osobními rozhovory s účastníky hodnoceny jako přínosné s
vysokou mírou odbornosti a výborným přístupem lektorů.
4) Dne 12.6.2015 proběhlo v sídle ARPZPD v Praze školení ekonomů, účetních a hospodářů klubů
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Školení bylo zaměřeno na problematiku náhrad za
používání silničních motorových vozidel a stravného, na změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr a úpravě požitků ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Účastníkům byly podány
informace k čerpání a vyúčtování dotací na rok 2015. Seminář byl doplněn tištěným materiálem s příslušnými
dokumenty; účastníkům byly zaslány další potřebné dokumenty k provozu dotovaných akcí a vyúčtování dotací.
Evaluace potvrdila účelnost školení, výbornou kvalitu a vystoupení lektorů.
Počet účastníků: 17
Lektorky: M. Lišková, M. Havlíčková (Poradenské centrum ARPZPD), V. Jandlová, účetní
5) Dne 16. 10. 2015 byl na základě zjištěného zájmu rodičů zdravotně postižených dětí aktuálně realizován
klubem ARPZPD Plamínek Litoměřice seminář Zooterapie v praxi, který se konal v Holanech u České Lípy.
Seminář se konal za účasti dvou lektorů, 2 terapeutických psů a jednoho terapeutického opeřence. Vzhledem k
charakteru vzdělávací akce bylo hodnocení provedeno zobecněním poznatků získaných v rámci rozhovorů s
účastníky a osobní účastí osoby pověřené realizací školení (předsedkyně klubu pí. Klabanová). Úroveň školení i
výkon lektorů byl všeobecně hodnocen velmi vysoko a obecně velmi motivoval přítomné k dalšímu zájmu o
problematiku zooterapie nejen v rámci jejího využití v rodině, ale i v rámci klubových aktivit členů Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Počet účastníků: 22
Lektorka: Bc. Andrea Tvrdá – Elva HELP, o.s.
6) Dne 17. 10. 2015 se v rámci jednání Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. uskutečnil Informativně
metodický seminář pro členy RV a další zájemce na téma: Aktuální situace v oblasti tvorby a novelizace
právních předpisů. Seminář lektorsky vedla JUDr. Cupková. Účastníci byli informováni o připravované novele
zákona o sociálních službách a jeho prováděcích předpisů. Dalším tématem, na nějž se seminář soustředil, byl
postup zdravotních pojišťoven při přiznávání jednotlivých typů protetických, kompenzačních pomůcek. V rámci
diskuse k uvedeným tématům bylo mj. sděleno, že SZDP v ČR se v této věci dvakrát obrátilo písemně s dotazem
na ministra zdravotnictví, avšak odpovědi, které obdrželo po několikerých urgencích za více než 6 měsíců,
neobsahovaly žádné konkrétní vysvětlení celé situace ani návrh na její řešení.
Počet účastníků: 14
7) Dne 31. 10. 2015 byl v Janově n/Nis. na základě projeveného zájmu rodičů zdravotně postižených dětí
Klubem ARPZPD Liberec realizován tematický seminář na téma Prevence syndromu vyhoření. Účastníci se
seznámili zejména s pojmy krize, stres, komunikace a emoce v krizových stavech, co jsou adaptační
mechanismy, pasivní a aktivní relaxace, interaktivní komunikační cvičení, jak pracovat s kompenzačními
mechanismy, preventivní mechanismy. Ze zpětnovazebního hodnocení vyplývá, že seminář měl výbornou
úroveň, byl srozumitelně a jasně koncipován a byl přínosný pro využití v praxi.
Počet účastníků: 13
Lektorka: PhDr. V. Čechová, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
8) Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 se uskutečnil v sídle ARPZPD v Praze dvoudenní kurz Tvorba webových
stran – základy, struktura, design. Po zjištění vstupních znalostí účastníků se soustředil na oblasti: doména,
hosting a tvorba webových stran v redakčním systému WordPress – instalace redakčního systému, tvorba
webové prezentace, e-shopu, blogu, newsletteru. Závěrem si posluchači vytvořili pilotní webovou stránku a byla
jim nabídnuta další možnost konzultací on-line v rámci rozvíjení této činnosti v klubech.
Počet účastníků: 9
Lektor: ICT specialista Tomáš Zach, OA Resslova, Praha
V rámci naplňování projektu v části II. Realizace aktivit podporujících účinnost informačního systému se
podařilo vytvořit přístupnější a uživatelsky přátelské webové stránky Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s. umožňující jednodušší a praktický vstup oprávněných osob s možností aktuálních
úprav stran; zároveň byl zřízen facebook organizace. Tato změna byla uživateli kladně hodnocena. Rovněž obě
vzdělávací akce věnované ICT rozšířily možnosti jejich využití pracovníky klubů. V pravidelných intervalech je
editován a distribuován „Zpravodaj“, který je v tištěné podobě rovněž vyvěšován na veřejně přístupném místě v
sídle Asociace. Kromě pracovních a referenčních materiálů, které získávají účastníci vzdělávacích aktivit, jsou
aktuální informace distribuovány elektronicky na regionální kluby. Zdokonalení elektronické komunikace i
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postupné nabývání vyšší úrovně počítačové gramotnosti u uživatelů umožňuje pružnější spolupráci jak členům
Republikového výboru, tak mezi jednotlivými kluby Asociace a Poradenským centrem. To pozitivně ovlivňuje
činnost všech složek organizace a promítá se kladně i v ekonomické oblasti.
Projekty podporované z ESF
„Edukativní podpora péče o osoby se zdravotním postižením“
projekt č. CZ. 1.04/3.1.03/A7.00085 (doba realizace 1. 1. 2014 – 28. 2. 2015)
Předmětem projektu byla realizace vzdělávacích akcí, a to:
xxxxxx
1) dvoudenních seminářů pro osoby pečující o osobu blízkou, především o dítě se zdravotním postižením a
2) akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí
pracovníky
1) V rámci realizace seminářů pro osoby pečující o osobu blízkou byly realizovány tyto kurzy:
 Prevence syndromu vyhoření pro pečující
26. – 27.4.2014
 Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient
24. – 25.5.2014
 Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezením
 .svéprávnosti dle nového OZ
31.5. – 1.6.2014
 Základní prvky psychohygieny pro pečující
21.6. – 22.6.2014
 Prevence syndromu vyhoření pro pečující
3. 10. – 5. 10.2014
 Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
10.10. – 12. 10.2014
 Základní prvky psychohygieny pro pečující
31.10. – 2. 11. 2014
 Podpora pečujících rodičů
21.11. – 23. 11. 2014
28. 11. – 30. 11.2014
 Aktuální změny v legislativě I. a II.
17.1. – 18. 1. 2015
17
2) V rámci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky
vedoucí pracovníky:
 Zákon o sociálních službách a jeho prováděcí předpisy
 Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se SVP a jejich
optimální využití pro úspěšnou sociální integraci ;
 Základní informace o změnách v ZP a zákoně o zaměstnanosti
ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se ZP a o změně souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č. 388/2011 Sb.
 Občanský zákoník a neziskový sektor
 Zákon o sociálních službách
 Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se SVP a jejich
optimální využití pro úspěšnou sociální integraci

v sociálních službách a
10.4.2014
29.5.2014
10.6.2014
23.10.2014
13. 11. 2014
5. 2. 2015
12. 2. 2015

Realizace 9 dvoudenních víkendových kurzů pro osoby pečující se zúčastnilo celkem 127 posluchačů. Realizace
7 osmihodinových kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky se
zúčastnilo celkem 134 posluchačů. Všichni posluchači obdrželi certifikát o absolvování akreditovaného
vzdělávacího kurzu. Celkový počet účastníků projektu byl 261.
Nadace ČEZ – Plníme přání
Asociace získala od Nadace ČEZ v Grantovém řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na podporu veřejně
prospěšných projektů, finanční částku 2.973.456,- Kč.
Z této částky bylo podpořeno 68 dětí a mladistvých se zdravotním postižením formou příspěvku na např.
zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky, rehabilitace, rehabilitačních pomůcek, osobní asistenci, vzdělávací
kurzy, vzdělávacích pomůcek; zájmové činnosti, sportovní aktivity, apod.
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Poděkování sponzorům!
Děkujeme všem sponzorům, kteří se finančně i materiálními dary, nebo jinou formou pomoci snažili a podpořili
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 2015 nejvíce podporovaly:
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úřad vlády ČR

EU prostřednictvím ESF

Nadace ČEZ

EHP fondy prostřednictvím FNNO

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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….. Důležité je nebýt sám …….

Kontakt:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8 – Karlín
Telefon 224817438, 224817393
Fax 224817438
e-mail: asociace@arpzpd.cz
www.arpzpd.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha
č. účtu 22535081/0100
IČO 43002455

Ve Výroční zprávě Asociace za rok 2015 byly použity fotografie z činností regionálních klubů.
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