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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 2016 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 2016 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová. 
Funkci ředitelky v roce 2016 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 2016 
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 24. 3. 2017 ve Vílanci u Jihlavy) 

 

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 2016.  

Dlouhodobým cílem, posláním a také klíčovým východiskem naší práce je a i v roce 2016 bylo přispívat ke 

zlepšování kvality života dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Zaměřili jsme se na podporu vnitřní síly 

fungování a soudržnosti rodiny, kde některý z jejich členů je osoba se zdravotním postižením vyžadující 

dlouhodobou a soustavnou péči, na rozvíjení osobnosti dítěte se zdravotním postižením a odstraňování překážek 

přístupu dětí a jejich rodičů k aktivitám běžným pro většinovou společnost. Naše činnost přispívala k 

společenskému porozumění  a sbližování.   

Velice významnou a neoddělitelnou rovinu činnosti Asociace tvoří vlastní spolková/klubová činnost, kterou v 

roce 2016 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.  

Volnočasové, zájmové či táborové aktivity organizované regionálními kluby Asociace pro děti a mládež 

respektovaly individuální potřeby a možnosti účastníků, byly odborně zabezpečené a také otevřené pro široký 

okruh zájemců. Pestrá paleta vhodně přizpůsobených a strukturovaných aktivit umožnila cílený rozvoj pro život 

důležitých znalostí, schopností a dovedností účastníků,  posilovala jejich všestranné kompetence, orientaci ke 

zdravému životnímu stylu, poznávat nové kamarády a tolik důležité vzájemné porozumění.  Všechny aktivity 

regionálních klubů v této oblasti účinně zaplňovaly bílá místa na mapě přístupnosti dětí a mládeže se závažným 

zdravotním postižením k zájmovým a volnočasovým aktivitám. Pro tuto skupinu dětí a mladých lidí je účast na 

aktivitách organizovaných pro jejich zdravější vrstevníky, běžně nedostupná, ať už z důvodu bariér prostředí či 

bariér daných organizační či programovou  skladbou pořádaných akcí.   

Spolkové aktivity našich klubů přispěly 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 život. Spolkové aktivity dávají prostor, ve kterém je možné 

dobít potřebnou životní energii a získat novou sílu překonávat překážky.  

Naše kluby, které rozšířily svou činnost a vydaly se cestou poskytování také profesionálních sociálních služeb, 

dokázaly propojit poskytování důležitých sociálních služeb s neméně důležitou spolkovou činností tak, že se tyto 

služby vzájemně doplňují, obohacují a prolínají.  

Moc bych si přála, aby takovýto model dobře fungoval a aby se činnost klubů dále rozvíjela v kontextu našich 

zásad a principům. Jak z vašich zpráv vyplývá, práce se i přes nemalé překážky daří.   

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. 

Asociace se dlouhodobě věnuje programům podpory rodiny a pečujících osob. Na základě našich dlouhodobých 

zkušeností a hlubokých znalostí potřeb rodin byla zformulována struktura programu našich motivačních a 

psychorehabilitačních aktivit, do které jsou smysluplně zakomponovány nejdůležitější  prvky komplexní 

podpory a rehabilitace zaměřené na dítě se zdravotním postižením a celou jeho rodinu. Cílem je jednak pozitivně 

ovlivnit rozvoj osobnosti samotného dítěte a současně pomoci  rodině nalézat vhodné způsoby překonávání  

složitých období života, pomoci pečujícím osobám obnovit  a získat potřebné síly pro řešení nelehkých situací, 

které život s osobou se zdravotním postižením a dlouhodobá péče o něj přináší.  

Naše činnost zahrnovala v roce 2016 posilování informovanosti a znalostí rodičů souvisejících s plněním jejich 

rodičovských rolí a s životem jejich a jejich dítěte  - oblast sociální, zdravotní a školskou.  A dále realizace 

odborně vedených programů podpory rodičů v roli pečujících osob.  

Může nás naplnit uspokojením, že naše výchozí myšlenka o nezastupitelnosti rodiny v životě dítěte, kterou si 

Asociace vzala do vínku od dob svého zrodu, se nyní dostává popředí zájmu státní politiky v naší zemi.  

Asociace i v uplynulém roce působila v roli obhájce práv rodin pečujících o dítě, mladého člověka či dospělého 

člena rodiny se zdravotním postižením.  Předložila podněty k návrhu novely zákona o sociálních službách a k 

zákonu o sociálním bydlení, bylo vedeno jednání o možnosti změny zákona o pozemních komunikacích, resp. 

provozu na pozemních komunikacích, který by měl odstranit znevýhodnění možnosti parkování osob s průkazem 

ZTP v nově instalovaných parkovacích městských zónách. Jmenované oblasti problémů nejsou zatím definitivně 

vyřešeny a Asociace bude situaci nadále sledovat.  
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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. Předsedkyně a ředitelka 

Asociace se zúčastnily jednání na půdě MŠMT na dané téma, kde prezentovaly stanovisko Asociace a 

požadavek respektovat právo rodičů na volbu vzdělávací cesty jejich dítěte a financování podpůrných 

asistenčních služeb z prostředků státního rozpočtu kapitoly školství.  

Téma přístupu dětí se zdravotním postižením ke kvalitnímu vzdělávání, právo rodičů rozhodovat o vzdělávací 

cestě jejich dítěte, je a zůstane vždy jedním z prioritních témat práce Asociace i v roce 2017. Je naší povinností 

sledovat, jak se situace vyvíjí a zda jsou práva dětí a rodičů v oblasti vzdělávání naplňována.  

Důležitou součástí činnosti Asociace bylo a zůstává vzdělávání, šíření informací a prohlubování znalostí našich 

členů, ale také širokého okruhu dalších osob týkající se zdravotního postižení, práv osob se zdravotním 

postižením. Asociace je uznávanou vzdělávací institucí. Disponuje oprávněním vzdělávat sociální pracovníky.   

Kvalitní vzdělávací aktivity byly v roce 2016 realizovány také v rámci činnosti klubů při realizaci úspěšných 

projektů. Akce jsou žádané a motivující, vedou k většímu zájmu o činnost klubu a představují významné 

obohacení jeho spolkové práce. Účastníci všech našich kurzů oceňovali jejich odbornou i organizační úroveň. 

Systematické, dlouhodobé a odborně vedené proškolování našich rodičů se promítlo do profesionalizace naší 

práce. Dovedeme se orientovat ve složité oblasti sociálních služeb či školství, máme potřebné znalosti a jsme 

argumentačně připraveni obhajovat a prosazovat práva dětí se zdravotním postižením a jejich rodin. Tento fakt 

bereme dnes jako jakousi samozřejmost a často si tuto ohromnou přednost neuvědomujeme a také si ne vždy 

plně uvědomujeme, že vedle nás žijí lidé, kterým se výsada přístupu k pravdivým (podtrženo!)  informacím, 

nedostává, kteří nejsou dostatečně orientováni v jejich spleti a nedovedou umět s nimi účelně pracovat. To je při 

uplatňování svých práv i při jednání s různými institucemi, znevýhodňuje.    

Dětí se zdravotním postižením a jejich rodin, které nejsou vybaveni potřebnými znalostmi pro uplatňování svých 

práv, zůstává v naší společnosti hodně. Tento neveselý stav by nás měl zavazovat a současně inspirovat  k 

využití širokého prostoru pro naši práci aktivních rádců a obhájců. Zkušenosti a životní příběhy těchto lidí nám 

mohou významně pomoci odhalovat slabá místa systémů a právního prostoru mohou nám pomoci v plánování 

našich strategických kroků ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.  

U zrodu Asociace stála velká odvaha a odhodlání rodičů dětí se zdravotním postižením prosazovat jejich práva, 

bojovat za jejich důstojný život. Za 26 let existence Asociace jako samostatné organizace se nám díky 

společnému úsilí podařilo prosadit do života dětí se zdravotním postižením a jejich rodin mnoho pozitivních 

změn. Podařilo se nám na pevných odborných základech, díky společně sdíleným cílům, díky vnitřní 

propojenosti a principům  vzájemné důvěry a spolupráce vybudovat stabilní a silnou Asociaci jako organizaci s 

celorepublikovou působností. Asociaci, která se oprávněně stala respektovaným partnerem a konzultantem 

orgánů státní správy a samosprávy. Naši zástupci se aktivně angažují v tvorbě a realizaci komunitních plánů.   

Argumenty přednesené jménem organizace, jakou je Asociace, mají mnohem větší váhu, než ojedinělý hlas 

jednotlivce.  

V práci Asociace je však zakomponována ještě jeden rozměr, který přesahuje věcnou stránku řešení problémů, 

na které se zaměřujeme. Je to dimenze vyšších morálních principů, které pomáhají společnost orientovanou na 

výkon a tvrdé ekonomické ukazatele prosvětlovat vzájemným porozuměním, hřejivým teplem kamarádství a 

obohacovat ji o hodnoty, bez kterých je lidský život chudý a nenaplněný, svět pustým místem pro život – 

hodnotami lidskosti, blízkosti, ochoty pomoci, a v neposlední řadě radosti z toho činit druhé lidi šťastnějšími    

Žijeme v době a prostoru, který vytváří velice složité sociální sítě, vztahy, kdy na jedné straně září vědecké 

objevy, ale na straně druhé se daří oprašovat a pěstovat nejrůznější mýty. Jako houby po dešti se po sociálních 

sítích i mediálně šíří různé nepřesné, zavádějící informace. Do našeho života se vkrádá projev apatie, vytrácí se 

kritické myšlení a také připravenost a ochota aktivní angažovanosti. Jako lidé máme tendenci uzobávat z pěkně a 

docela bohatě prostřeného stolu, který nějaký deus ex machina jaksi automaticky doplňuje o chutná sousta a 

hudba hraje vesele. Někteří jedlíci si ani nevšimnou, že nazdobená soustíčka jsou samé náhražky skutečné 

potravy. V době, kterou prožíváme, se úspěšně zabydlely pojmy lidská práva, nediskriminace, inkluze. 

Opravdový smysl těchto slov se ale musí projevit v našem skutečném každodenním životě.  Od proklamací k 

životní realitě nevede snadná cesta. To víme z vlastní zkušenosti. Aby se tyto pojmy nestaly nebo nezůstaly 

vyprázdněnou atrapou a fetiší, nelze rezignovat na občanskou angažovanost a odhodlání tyto pojmy uvádět do 

života.  

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.   

Další oblastí, která musí být trvale v oblasti zájmu Asociace, je přístup dětí se zdravotním postižením k lékařské 

péči, novým a efektivním způsobům a prostředkům léčby. Je třeba, aby Asociace sledovala dění v dané oblasti, 

potřeby a možnosti léčby a pomáhala prosazovat přístup k novým progresívním způsobům léčby a jejich hrazení 

z veřejných prostředků.   

V průběhu roku 2016 byl dokončován přechod na novou právní úpravu v souvislosti s účinnosti nového 

Občanského zákoníku a registrací naší organizace ve veřejném rejstříku. Vzhledem k organizační struktuře 
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Asociace se jednalo o náročný proces, který  i v uplynulém roce vyžadoval Vaši součinnost. Děkuji Vám velice 

za ni a paní ředitelce za koordinaci a administraci a zvládnutí tohoto náročného procesu.  

Financování činnosti naší organizace z prostředků dotací státního rozpočtu poskytovaných v rámci projektů 

jednotlivých rezortů hrálo i v uplynulém roce 2016 důležitou úlohu, i když opětovně došlo k významnému 

krácení našich požadavků a bylo nutné přistoupit k úpravě jednotlivých rozpočtů a rozsahu plánovaných aktivit. 

Naše jednání s MPSV o požadavku Asociace, jako spolku s celorepublikovou působností, o změně financování 

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, přímo z rozpočtu MPSV, 

přineslo kladný výsledek a pro rok 2016 byla pro Asociaci otevřena znovu možnost žádat o financování 

odborného poradenství 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.  

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.  

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.  

Máme letos příležitost podívat se v rámci samostatného semináře na naši Asociaci zaostřenější optikou, nasvítit 

naše silné stránky, ale i ty slabé, zamyslet se nad dalším směrováním a vizích Asociace  Moc nám všem přeji, 

abychom tak činili v dělné a přátelské atmosféře, s širokým vhledem a ve prospěch společného díla a ve 

prospěch našich dětí a jejich rodičů. Svou sílu a odhodlání ale máme odkud čerpat. Jsou to naše děti, za jejichž 

lepší život stojí zato usilovat. 

Děkuji Vám všem a Vašim spolupracovníkům za aktivní práci, za Vaši podporu, spolupráci, za Vaši odvahu a 

profesionální přístup, kterým naplňujete poslání naší organizace.  

Děkuji také členům republikového výboru i republikové kontrolní komise za spolupráci  

Děkuji Vám za důvěru, kterou jste vložili do mých rukou v roli předsedkyně, kterou jsem se snažila ze všech 

svých sil nezklamat.  

Děkuji Vám za zaslání zpráv o činnosti klubu a dovolte mi podělit se s Vámi o přehled o činnosti  klubů za rok 

2016.  

  

 

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. 
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Přehled 

o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2016 
(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu) 

 

 

Klub Sestry v sukni Praha 3 – Mgr. Ondřej Poláček  
 

Je naším členem druhým rokem a pokračuje v naší velké rodině ve své skvělé práci. Klub se dlouhodobě 

systematicky zaměřuje na volnočasové aktivity pro mládež s těžkým zdravotním postižením. I v roce 2016 se 

uskutečnil tento organizačně náročný letní pobyt celkem pro 43 účastníků, z toho 18 vozíčkářů. Součástí 

hodnotné programové náplně je také odborně vedená fyzioterapie. 

Zkušeným vedoucím při zajišťování aktivit klubu pomáhají  proškolení asistenti, v roce 2016 byli zkušebně 

zapojeni navíc také studenti gymnázia, pro které byla tato zkušenost nepochybně  značně silným zážitkem.  

Klub má nastaven vlastní systém vzdělávání a proškolování asistentů, jistě někteří ze studentů, které klub do své 

bohaté činnosti s mladými lidmi se závažným zdravotním postižením a pro ně vtahuje, zaujme v budoucnu místo 

profi asistenta.   

V roce 2016 proběhly další úspěšné víkendové akce – návštěva Aquacentra v Praze, akce pro 19 spokojených 

zdravotně postižených účastníků., výlet na Vyšehrad (25 účastníků se ZdP), podařilo se zorganizovat zdařilý 

třídenní vodácký pobyt (sjezd Sázavy) pro 24 účastníků se ZdP, sportování bylo věnovány Sportovní hry Na 

Pražačce s účastí širší veřejnosti – spřátelených rodin a sponzorů. 

Tématicky laděného helovýnského tvoření, které uspořádala spřátelená firma, se zúčastnilo 21 spokojených 

účastníků. 

Je nutné také vyzdvihnout aktivity, především podzimní dobytí Sněžky 37 účastníky se závažným zdravotním 

postižením. Všichni (i vedoucí a asistenti) ve zdraví  náročný výstup zvládli. Poslední a neméně zdařilý výlet za 

poznáním v uplynulém roce, kterého se účastnilo 21 mladých lidí se zdravotním postižením, měl za cíl 

středověké město Kutná Hora a poznání jeho architektonických  skvostů. Konec roku patřil společné procházce 

historickým starým městem pražským a a posezením s kytarou v příjemné Café Therapy. 

Klub tradičně pořádá v jarním období roku benefiční akci s divadelním představením a dražbou uměleckých 

předmětů. V roce 2016 se podařilo také zorganizovat Bazárek s možností nákupu oděvů. Program byl obohacen 

výtvarnými workshopy a ukázkou divadelní improvizace. Výtěžky obou akcí podpořily plnit bohatý program 

Sester (v sukni).  

V roce 2016 věnoval klub velké úsilí úpravě získaných odpovídající zázemí pro rozrůstající se klubovou činnost 

- budou sloužit logistice, ale hlavně také spolkové činnosti jako klubovna a činnosti vzdělávací jako školicí 

místnost. Atraktivní činnost Sester přitahuje nové zájemce o účast na pořádaných akcích i nové zájemce o 

členství v Klubu. Blahopřejeme, vážení a milí přátelé.    

 

Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem – Dagmar Božovská  
 

V roce 2016 proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka – úspěch (7. ročník) 

Kub uspořádal jarní výlet do Prahy za poznáním a kulturou. 

Proběhl úspěšně již 11. ročník Dne se StonoŠkou, který se těší hojné návštěvnosti široké veřejnosti. Jedná se již 

o tradiční akci, jehož cílem je spojení světa zdravotně postižených a zdravých a odstranění bariér vznikajících 

mezi nimi.  

Podařilo se zorganizovat velice úspěšný Charitativní bazar – který namísto 14 dnů trval 6 měsíců se zapojením 

nejen členů klubu, ale i široké veřejnosti.   

Výtěžek byl využit pro podporu  smysluplné klubové činnosti Stonošky.  

Stonoška v roce 2016 dále uspořádala zdařilé rekondiční pobyty na Slovensku a v Maďarsku, úspěšný 

Psychorehabilitační pobyt ve Vizovicích, letní tábor pro děti v Bystřici pod Hostýnem a rehabilitační pobyt v 

Dinoticích se zapojením odborně poučených asistentů.  

Všechny akce byly organizovány se znalostí potřeb účastníků a byly také jimi velice kladně hodnoceny. 

Od roku 2015 klub provozuje denní centrum volnočasových aktivit, které pravidelně využívá 9 klientů. O chod 

se starají 2 speciální pedagožky a 3 asistenti. Náplň zaměřena na rozvoj dovedností a schopností dětí, aktivity  

vzdělávání, terapie canis, míčkování, muzikoterapie.  

Konec roku – společné posezení 
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Klub Velké Meziříčí – Zdeněk Jůda  
 

Klub usiluje o komplexní péči o osoby s různými hendikepy, o jejich integraci mezi zdravé, o to být stabilním 

sdružením, které dokáže pomáhat rodičům zvládat narození dítěte se ZdP, pomáhat dětem se zdravotním 

postižením učit se novým věcem a žít bohatý život.  

Pravidelně se konala hiporehabilitace, při které celkem 15 dětí absolvovalo 237 cvičebních jednotek pod 

vedením odborných terapeutů. 

Konaly se tvořivé dílny s různorodou tématikou, konala se příjemná klubová setkání a setkání s přáteli ze 

Sdružení Ambra, dobrovolnými hasiči, Sdružením Cantes a jejich čtyřnohými hrdiny. Proběhlo zdařilé 

čarodějnické setkání s rehabilitační projížďkou na koních, neméně příjemné jarní setkání rodin ve Srubu 

šlechtické rodiny Podstatských_Lichtenstejn.  

Klub uspořádal zdařilý výlet do termálních lázní na Slovensku (účastníci se již těší na příští!), všem se rovněž 

líbilo představení muzikálu Mama Mia v Praze. 

V roce 2016 se podařilo zorganizovat úspěšný víkendový rehabilitační pobyt s pestrým programem pro děti i 

dospělé. Klub se účastnil benefiční akce Muzikanti dětem a uspořádal Ples dobré vůle 2016. Výtěžky obou akcí 

podpořily pokladničku klubu pro pořádání zajímavých a užitečných akcí.  

Blahopřání do Velkého Meziříčí a přání dalších úspěchů v roce 2017. 

 

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková  
 

Klub má 18 řádných členů. 

Celoroční klubová činnost přispěla k účelnému naplňování volného času dětí i jejich rodičů či sourozenců a 

dalších členů. 

Probíhala milá klubová setkání, tvořivé dílny, poradenské a informační setkání pro rodiče na aktuální témata, 

Kamarádi vyrazili na turistický výlet na hrad Starý Jičín se zajímavým programem a poučným. 

Členové se zúčastnili setkání postižených dětí MS kraje a Zlínského kraje doplněného pestrým programem s 

řadou zajímavých aktivit. Všichni se potěšili na společném Čajovém dýchánku se soutěží o nejlepší čajíček s 

cenami pro výherce.  

Adventní setkání bylo obohacené výrobou vlastních adventních dekorací opět s tématikou diskusí rodičů na téma 

inkluze. Děti si ze setkání odnesly domů také  trochu netradiční, ale zato zdravý mikulášský sýrový balíček. 

Vánoční setkání a nadělování s ochutnávkou skvělého vánočního cukroví udělalo sladkou tečku za úspěšným 

rokem 2016. 

 

Klub Uzlík Kladno – Jitka Jiroutová  
 

Klub úzce spolupracuje se svým kolektivním členem Klubíčko Beroun, z. ú. při pořádání odlehčovacích pobytů 

či jarního a podzimního rodinného rehabilitačního pobytu ve Štúrovu a při pořádání letního tábora. 

V roce 2016 se konal letní tábor pro 13 dětí s těžkým zdravotním postižením s bohatým programem plným 

zajímavých aktivit včetně tvoření, výletů, sportování a her. Děti se dověděly řadu nových věcí a vyzkoušely si 

své schopnosti. 

Pobyty v termálních vodách ve Štúrovu přinesl příjemné osvěžení a relaxaci, zajímavých výletů a společně 

sdílených úvah a nápadů. 

 

Klub Korálky Rokycany – Jana Holšanová  
 

V roce 2016 klub v příjemné a družné náladě společně s hosty i sponzory oslavil 15.výročí svého založení. 

Radost všem udělal také kalendář, který se podařilo vytvořit z fotografií zdařilých akcí klubu. 

Po celý rok probíhaly milé a pestré akce – výtvarné dílny se zajímavým tvořením, další radostné akce s 

tematickým zaměřením – pálení čarodějnic, Halloweenské strašení, společná oslava Dne dětí a Svátku matek, 

klub uspořádal zajímavé výlety, podařilo se zorganizovat úspěšné pobytové akce v termálních lázní v Maďarsku 

a Slovensku, návštěvu dvou kulturních představeních v Praze. 

Děti navštívily útulek pejsků s předáním dárků, Strom splněných přání Globusu zas  nadělil dárky Korálku. Po 

celý rok probíhalo rehabilitační plavání. 

Vánoční výstava, společné posezení a Mikulášské nadělování patřilo závěru úspěšného roku 2016. 

Blahopřejeme. 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva za rok 2016 

7 

 

Klub Sluníčko Kutná Hora – Eva Lebedová  
 

Klub pořádá milé a zajímavé spolkové akce, tradiční procházky Kutnou Horou, vztah dětí k přírodě Sluníčko 

dlouhodobě posiluje díky aktivitě známé pod názvem Krmení lesních zvířátek -  letos díky dostatku vhodného 

materiálu doplněné veselým stavěním sněhuláků .  

Dobrá nálada panovala také při zájezdu na Matějskou pouť v Praze, kde i to vesmírné Sluníčko krásně hřálo a 

svítilo nad hlavami účastníků, Klub přivítal konec zimy veselým karnevalem s rejem krásných masek. Rovněž 

čarodějnický rej plný dobré nálady a opečených buřtíků se setkal s velikým úspěchem. 

Sluníčkové děti měly příležitost stát se filmovými hvězdami a podílely se na natočení krásného snímku o 

činnosti klubu.  

Společná oslava Dne dětí se nesla v příjemné náladě a hojnému zapojení do sportovního a hravého klání. Klub 

přivítal návštěvu dětí z MŠ sv. Jakuba Modrá kytička, všechny děti si užily zábavy v klubovně Sluníčka i na 

zahrádce.  

V létě proběhl velice úspěšný psychorehabilitační pobyt s mnohostranným programem a příjemnou atmosférou v 

krásném prostředí Krkonoš, Mikulášská nadílka a Vánoční posezení ukončilo úspěšný rok 2016 plný úsměvů v 

tvářích všech, kteří se akcí klubu účastnili. I my máme velikou radost a blahopřejeme Vám.  

Radostná byla i Drakiáda. 

 

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou – Ivana Prosecká  
 

Klub čítá 70 členů, z toho 50 dětí se ZdP.  

Probíhaly celoročně přínosné a zajímavé spolkové akce. Pravidelné cvičení v bazénu doplněné pobyty v solné 

jeskyni. Ve spolupráci se sdružením Ambra V Černé měly děti možnost využívat hiporehabilitaci. Klub úspěšně 

provozuje Pomocbanku – zapůjčování kompenzačních pomůcek do rodin i do škol. 

Zdařilé byly rovněž tvořivé dílny s tematickým zaměřením podle ročního období Velikonoc a Vánoc. Všeobecně 

velice oblíbený turnaj v bowlingu se uskutečnil v roce 2016 dvakrát, klub je velice aktivní i v  rámci 

vzdělávacích aktivit,  v loňském roce se uskutečnily dva tematické semináře k implementaci nových právních 

předpisů.  

Úsměv společně oslavil Den dětí zájezdem do zábavního parku, dalšími povedenými kulturními akcemi byla 

návštěva muzikálu Mama Mia v Praze a Děti ráje v Brně. 

V roce 2016 byl zorganizovaný úspěšný psychorehabilitační pobyt se strukturovaným programem pro děti a 

rodiče, který nabídl vzdělávací, rehabilitační i relaxační aktivity a rovněž aktivity poznávací.  

Adventní čas patřil Mikulášskému nadělování a adventnímu veselí a vánoční tvořivé dílně v prostorách knihovny 

ve Žďáře, kde se děti tradičně setkávají se svými zdravými vrstevníky. 

O akce klubu je mezi členy velký zájem, rodiče vnímají aktivity klubu jako velice přínosné  a zajímavé. 

Veliké a upřímné blahopřání a díky za Vaši skvělou práci!!!  

 

Klub Korálek Přerov – Sylva Johnová  
 

V Korálku  probíhala krásná klubová činnost po celý rok. Klub se rovněž účastnil milých akcí jiných pořadatelů.  

17. ročník letního Putování s Korálkem, kterého se zúčastnilo 35 členů klubu,  byl spojený s oslavou 25. výročí 

založení Asociace. Cílem putování bylo bezbariérové koupaliště. Program putování byl pestrý, přinesl všem 

mnoho krásných zážitků.   

V roce 2016 se podařilo zorganizovat týdenní Motivační pobyt ve Frenštátě pod Radhoštěm  pro 21 spokojených 

účastníků. Bohatý strukturovaný program byl doplněný zajímavými výlety a využitím lanovky na Pustevny a byl 

podtržen krásami okolí.   

Klub se v roli diváků a fanoušků účastnil  na olympiádě netradičních disciplín pořádané organizací Alfa 

handicap pro zdravotně postižené.   

Milé setkání na Vlkoši pro všechny věkové kategorie s aktivním klubem Seniorek, s tradičně skvělými koláčky 

(jako od babičky) a příjemným povídáním a uměleckým vystoupením účastníků.   

Korálek vyjel do Gyoru, kde si všichni užili koupání v termálních lázních a upevnili své zdraví.  

Klub prezentoval svou činnost ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin na prezentaci 

poskytovatelů sociálních služeb v Přerově, kde měla široká veřejnost možnost seznámit se s činností Korálku. 

Vánoční náladu obohatila účast na muzikálu Atlantida v Praze pro 41 účastníků.  

Vánoční setkání a dárečky ukončily úspěšný rok 2016. 
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Klub Radost Prostějov – Petr Frantal  
 

Klub vykazuje stabilní okruh činnosti, který většinou obohatí nějaká  novinka. Jsou zařazeny i akce jiných 

pořadatelů. Radostné pro nás všechny i pro Radost je to, že klub zaznamenává zájem o vstup nových členů. 

Velmi dobrou spolupráci k oboustrannému prospěchu má Radost se sousední obcí a patronem klubu – Sboru 

dobrovolných hasičů. V jejich součinnosti se v roce 2016 konaly  zdařilé akce Vítání jara a podzimní Uspávání 

broučků., Pohádkový les či Kouzelné putování podél Romže. 

Klub zorganizoval pravidelné zdravotní plavání, členové měli možnost využít odborně vedenou hippoterapii, 

kuželkové sportování či bowling.  

Byly zorganizovány zajímavé exkurze, které obohatily program společných pobytů. 

Práce klubu navzdory oprávněnému kritickému pohledu k nadnárodním „neziskovkám“ ukazuje, že spolková 

vpravdě nezisková činnost je obohacením pro lidskou společnost. 

 

Klub Čtyřlístek Šumperk – Kristina Hrozová  
 

Čtyřlístek šíří štěstí dětem se zdravotním postižením a raduje se z toho, a spolu s ním my všichni. V roce 2016 se 

konal příjemný zimní víkendový pobyt v Jeseníkách s oslavou 16tých narozenin Čtyřlístku. Setkání proběhlo 

v radostné atmosféře, konaly se milé aktivity, sport i společné relaxování a milé společné posezení. 

Neméně příjemným byl i dubnový víkendový pobyt s pálením čarodějnic a prvomájovým průvodem k rozkvetlé 

jabloni a společným objímáním zakončeným májovou veselicí v eleganci oděvů 60. let. 

Čtyřlístek zorganizoval také letní psychorehabilitační pobyt s pestrým strukturovaným programem, podzimní 

pětidenní ozdravný pobyt  a milou a klubovou akcí inscenací svatebního obřadu manželů účastněné rodiny jako 

připomínku skutečného obřadu před 40 lety. 

Závěr roku patřil adventnímu benefičnímu koncertu s darem města Šumperk z výtěžku koncertu. 

 

Klub Krteček Písek – Ladislava Králíková  
 

Krteček v průběhu roku 2016 poskytoval potřebné a vyhledávané sociálně aktivizační služby a uskutečňoval 

bohatou a pestrou spolkovou činnost. Obě sféry se Krtečku daří účelně a funkčně propojovat ku prospěchu všech 

uživatelů, resp. účastníků.  

Bohatá a zajímavá celoroční klubová činnost v roce 2016 zahrnovala pobytové akce, tvořivé dílny, exkurze a 

poznávací výlety, zdařilé sportování, letní tábory a ozdravné pobyty, milá společenská setkání, v celkovém 

součtu 17 krásných akcí. – jednalo se o zimní a letní prodloužený víkendový pobyt,  letní desetidenní tábor s 

tématem Z pohádky do pohádky a bohatým a zajímavým programem, dva podzimní ozdravné pobyty, které 

účastníkům nabídly zajímavý a aktivizační  program, milá společenská setkání – v době Karnevalové a době 

čarodějných rejů, uskutečnilo se příjemné společné sportování, sportovci klubu se zúčastnili třídenních 

Sportovních her v Tloskově, odkud si všichni přivezli medaili. Všichni měli radost z oslavy Dne dětí, ze 

společné zdařilé vodácké výpravy a z plavby lodí, z exkurze k dobrovolným hasičům. Proběhly krásné tvořivé 

dílničky pro děti. Rukodělné produkty dětí klub prezentoval na výstavě. Po celý rok fungoval keramický 

kroužek.  

Závěr roku patřil Mikulášskému nadělování a účtování z Knihy hříchů doplněné herními aktivitami pro děti a 

odměnami. Úspěšný rok 2016 uzavřelo milé vánoční posezení s vystoupením dětí.   

 

Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí – Jitka Fajtová  
 

Klub v roce 2016 oslavil své 10. narozeniny a uspořádal krásné a potřebné akce pro děti se zdravotním 

postižením a jejich rodiny. Klub se převážně zaměřuje na činnost ve prospěch dětí se závažným, kombinovaným 

postižením. Svou prací se snaží zpřístupnit těmto dětem náplň volného času a rozvíjet jejich zájmy a schopnosti 

v době mimoškolní.  

Hvězdička zorganizovala rehabilitační pobyt pro těžce zdravotně postižené děti a jejich rodiny s pestrým 

programem, který stimuloval děti a podpořil jejich rodiče v jejich nelehké úloze pečujících osob.  

Ve spolupráci se spolkem dobrovolných hasičů proběhl zábavný Den dětí plný soutěží, her a dobré nálady. 

Velmi dobrou zkušenost má klub s organizováním hiporehabilitace pro děti pod vedením zkušeného odborníka. 

Ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí byla dětem zajištěna stimulace prostřednictvím metody 

Snooezelen. 
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Turneklub Mírov – Ing. Pavla Ochranová  
 

V roce 2016 se kolegům z klubu v Mírově podařilo zorganizovat úspěšný psychorehabilitační pobyt s pestrým 

strukturovaným programem a uplatněním zdravotních hledisek, které respektovaly potřeby účastníků s daným 

zdravotním postižením. Pobyt, který podpořilo MZd, nabídl krásné možností nového poznání, krásných zážitků i 

rehabilitací. Další zdařilou akcí byla účast členů Turnerklubu na víkendovém pobytu, při kterém probíhala akce 

klubu Stonožka Ostrava s názvem Ruku v ruce za úspěchem – jednalo se o radostné soutěžení v rozmanitých 

disciplínách, kdy vítězem byl každý, kdo se dobře pobavil. 

Úspěšnou a akcí byl též prodloužený víkendový pobyt na Ramzové, i když listopadové počasí výletům příliš 

nepřálo 

Klub vyvíjí aktivity v zajištění růstového hormonu pro děti s Turnerovým syndromem, spolupracuje s lékaři a 

psychology, odbornými společnostmi na zlepšení života s Turnerovým syndromem. 

 

Klub Pavučinka Domažlice – Vendula Zajacová  
 

Klub ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením pracuje již 20 let, aktuálně sdružuje 22 rodin.  

V průběhu roku 2016 se uskutečnily příjemné a vítané akce – maškarní veselice, bowlingové klání, které všem 

přineslo příjemné rozptýlení a odreagování. 

Podařilo se zorganizovat pravidelné rehabilitační cvičení v bazénu pod odborným vedením 1x týdně po celý rok.  

Zástupci klubu se účastnili konference zaměření na internet a informační systémy pro osoby se specifickými 

potřebami a také konference problematice definice pečujících osob a jejich postavení.  

V květnu klub pořádal úspěšný víkendový pobyt s pestrým programem, který umožnil odreagování, uvolnění, 

získat příjemné zážitky i získat užitečné informace ze sociální oblasti. Program umožnil sportovní vyžití, hrátky i 

společné posezení. Všichni odjížděli v dobré náladě a se spoustou příjemných zážitků.  

Klub se vydal na poznávací výlet s prohlídkou zámku v Bečově nad Teplou, účastnil se Sportovního dne pro 

osoby se zdravotním postižením, děti využily oblíbenou a zdraví a celkové kondici prospěšnou projížďku na 

koních. 

Konec roku patřil mikulášskému nadělování a návštěvě divadelního představení. 

 

Klub Celiakie Brno – Ing. Dalibor Ježorek  
  

Klub, jehož historie se datuje od roku 1988, se od svého vzniku věnuje práci ve prospěch osob s celiakií. Činnost 

klubu přinesla řadu pozitivních změn do života těchto osob, rozšířilo se významně povědomí široké veřejnosti o 

tomto druhu onemocnění, dlouhodobá a systematická práce přinesla významné rozšíření bezlepkových potravin 

v obchodní síti, požadavek na označení složení potravin o obsahu lepku se v praxi již dnes široce uplatňuje, 

Státní potravinářská inspekce sleduje dodržování závazných norem, Výzkumný ústav potravinářský na svých 

webových stránkách uvádí aktuální informace o vyhovujících i nevyhovujících potravinách.  

Klub Celiakie má uzavřenou smlouvu s fakultní nemocnicí Brno Bohunice, která poskytuje za symbolické 

nájemné prostory pro kancelář klubu, která slouží jako klubovna, ve které se 1x za měsíc konají pravidelná 

Setkání klubu. Schůzek se vedle členů klubu účastní i další zájemci o cenné informace a rady. Klub má na 60 

členů, ale velice bohatou síť kontaktů a zájemců o informace z oblasti celikacie i z blízkého i vzdáleného 

zahraničí (Argentina). Klub provozuje informační webové stránky.  

I v roce 2016 proběhly úspěšné rekondiční pobyty pro děti s celiakií – 14-ti denní letní tábor pro 201 dětí (33 dětí 

s nutným dietním stravováním). Proběhlo vyhledávané a úspěšné jarní a podzimní setkání celiatiků s programem 

bohatým na důležité informace. V červnu  klub zorganizoval pilotní kurz pečení bez lepku ze sponzorsky 

zajištěných surovin, v říjnu se kurz bezlepkového vaření a úspěšné a plné dobré nálady a skvělých ochutnávek 

bylo také bezlepkové Vánoční pečení. 

Společné potěšení všem přítomným přineslo také mikulášské nadělování bezlepkových dobrot a ovoce pro děti. 

 

Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová  
 

Plamínek plápolá a hřeje již 10. rokem. Kulaté výročí členové oslavili společným posezením. 

Klubové aktivity se v roce 2016 rozrostly o zvládání Tabletu, kde si členové zkouší hry, jejich stahování, 

sledovat krátká videa. Tablet klub získal ze soutěže na VH v roce 2015. 

V roce 2016 proběhly úspěšně tradiční akce – hasičský karneval, posezení s opékáním buřtíků, zimní vycházka a 

turnaj v bowlingu. 

Plamínek byl opět přizván k účasti na akci Národní dny bez úrazů pořádaný 2x ročně pro žáky 5. a 9. tříd, který 

organizuje Policie ČR. Na uvedené akci Plamínek prezentuje svou práci, život osob se zdravotním postižením, 

pohyb na invalidním vozíku. 
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Klub Lidmaň – Mgr. Luboš Milichovský  
 

Klub se dlouhodobě specializuje na práci s osobami s mentálním postižením a v jejich prospěch. V současné 

době má  108 členů, z toho 66 osob s mentálním postižením.  

V roce 2016 se podařilo zorganizovat týdenní cykloturistický pobyt pro účastníky s mentálním postižením.  

Účastníci byli rozděleni do pěti skupin podle výkonnosti – jezdilo se na tříkolce, koloběžce, na kolech. Účastníci 

podle své výkonnosti a míry podpory ujeli od 100 do 400 km!! Pobyt dal všem účastníkům skvělou příležitost 

utužit své zdraví, osvojit si nové poznatky a dovednosti, poznat nové kamarády a vedle sportovního a 

pohybového vyžití poznat krásy Jižních Cech. 

Klub se podílel na organizaci mezinárodního turnaje v malé kopané. V roce 2016 se zapojili sportovci s 

mentálním postižením z pěti států – Slovenska, Maďarska, Rumunska, Německa a ČR. Letošní trofej si odneslo 

mužstvo z Maďarska.  

Klub rovněž zorganizoval oblíbenou diskotéku pro osoby s mentálním postižením.  

Všechny akce probíhaly v příjemné atmosféře a účastníkům přinesly vedle mnoha pozitivních zážitků i 

příležitost zdokonalit své životní dovednosti, měly pozitivní dopad na kvalitu jejich života.   

 

 

Klub Naděje Tábor – Gabriela Pejšová Vlková, Ing. Alice Stibalová  
 

V roce 2016 klub úspěšně provozoval pravidelnou, bohatou a zdařilou klubovou činnost jak pro mladší, tak pro 

starší děti, uskutečnily se tvořivé kroužky, kroužky praktických dovedností pro menší děti, schůzky maminek, 

pravidelné rekondiční plavání rodičů s dětmi. Klub tradičně spolupracuje s Mateřskou školou a poskytovatelem 

sociálních služeb Kaňka. 

Naděje uspořádala zdařilý víkendový pobyt pro rodiče a děti, úspěšný psychorehabilitační pobyt se stimulačním 

a poznávacím programem, novoroční turnaj v bowlingu. Úspěšné byly rovněž poznávací výlety a výlety za 

kulturou, výlet do rakouského Gmundu do solných lázní. Výlet do Českých Budějovic na Show Lokomotiva 

Tomáš a kamarádi z cirkusu potěšil malé i dospělé účasníky.  

Dalším milým klubovým setkáním bylo rozloučení s prázdninami, adventní tvoření a pečení, výroba ozdob a 

dárečků.  

Akce probíhaly po celý rok, seznam vyjmenovaných akcí tvoří úctyhodné číslo 25 zdařilých akcí. 

 

Klub Ústí nad Labem – Eva Eliášová  
 

V roce 2016 se podařilo zorganizovat úspěšný psychorehabilitační pobyt pro děti se zdravotním postižením a 

jejich rodiče se strukturovaným programem, který zahrnoval program pro děti a program pro rodiče. Součást 

tvořily zábavné cílené hry, rehabilitační cvičení, přednášky pro rodiče.  

Klub zorganizoval úspěšný Letní ozdravný pobyt – příjemnou atmosféru dokreslilo výborné sportovní vybavení 

střediska včetně bazénu, které umožnilo uskutečnit skvělý sportovní program pobytu, který splňoval požadavky 

ozdravné, rehabilitační, vzdělávací i sociální, se zaměřením na zdravý životní styl.  

V průběhu roku klub zorganizoval řadu dalších akcí, např. tradiční prvomájovou plavbu na lodičkách po Labi 

zakončenou pálením čarodějnic, uskutečnila se Noc snů – výlet do ZOO Děčín, se kterou klub již dlouhodobě 

spolupracuje. 

Konal se milý turnaj ve fotbálku spojený s oslavou Dne dětí. 

Klub uspořádal zajímavé výlety do okolí, společná přátelská posezení pro děti a rodiče. Činnost klubu 

zahrnovala rovněž poradenské služby. 

 

Klub ROaD Praha západ – Bc. Kristýna Padrtová  
 

Klub realizuje krásnou spolkovou činnost, v roce 2016 se podařilo uskutečnit pravidelné celoroční zdravotní 

plavání pro 17 dětí a mladé lidi, kteří plavou pod dohledem vyškolených pracovníků s kvalifikací plaveckého 

trenéra a dalších poučených asistentů. 

Proběhl úspěšný víkendový pobyt dětí a mládeže se ZdP pro 10 účastníků se strukturovaným programem, který 

zahrnoval sport, výlety, družné posezení. Pobyt byl přípravou na úspěšný Letní tábor pro 27 dětí a mládež se 

zdravotním postižením, který byl vyplněn   poutavým bohatým programem, celotáborová hra byla inspirována 

olympijskými hrami. Tábora se zúčastnili i zdraví účastníci, stal se příjemným místem setkávání obou skupiny 

mladých lidí. 
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Klub Český Krumlov – Jan Sedláček  
 

Klub nabídl bohatou a zajímavou volnočasovou a zájmovou činnost pro děti a mládež. Po celý rok probíhaly 

krásné inspirativní tvořivé dílny, kurzy vaření, stolní a pohybové hry, společné akce pro celé rodiny. Děti měly 

možnost vyzkoušet si pod zkušeným vedením různé tvořivé techniky, rozvíjet fantazii, zručnost a své pohybové 

dovednosti, naučit se nové věci, osvojit si nové znalosti a užitečné dovednosti. 

Po celý rok probíhalo rehabilitační plavání doplněné veselými Hrátkami v bazénu. Z dotace JČ kraje byl 

uspořádán poznávací výlet u příležitosti Dne dětí do Německého zábavního parku.  

Ve spolupráci s DDM se konalo radostné rozloučení se školním rokem s názvem „Spolu přes překážky“, které se 

zúčastnily děti se zdravotním postižením a děti zdravé. Akce byla prezentována i v místní televizi.  

Proběhl úspěšně letní ozdravný pobyt pro astmatické děti a alergiky. V závěru roku se konal zajímavý adventní 

výlet do Rakouska, který podpořil předvánoční náladu. 

V roce 2016 se členská základna rozrostla o 3 rodiny. Klub prezentoval svou činnost na veletrhu neziskových 

organizací „Kouzelný Krumlov“.  

 

Klub Stonožka Ostrava – Jan Pucher  
 

Stonožka díky svým přemnoha nožičkám a neúnavným svalům těchto končetin vykonává veliké věci pro mladé 

lidi se zdravotním postižením. Kromě spolkové činnosti je poskytovatelem  dvou sociálních služeb – sociálně 

terapeutická dílna a Sociálně aktivizačních služeb. Klubová činnost se prolíná se službami sociálními, obě 

činnosti se vzájemně obohacují a doplňují.  I rok 2016 byl navýsost úspěšným. Stonožka uspořádala úspěšný 

zimní a letní tábor s bohatým programem a báječnými zážitky pro všechny účastníky, konaly se skvělé vodácké 

tábory, úspěšný zimní pobyt na horách, tematicky zaměřené zajímavé zdařilé akce v klubovně, stimulující 

víkendové pobyty na Dívčím Hradě či Horní Bečvě, zajímavé jednodenní výlety. Byly pořádány milé sezónní 

akce – maškarní karneval, čarodějnický rej, oslava Dne dětí. Celoroční úspěšnou činnost klubu s dětmi a mládeží 

se zdravotním postižením obohatily návštěvy kulturních akcí, bowling, plavání. V roce 2016 tvoří seznam 27 

zdařilých a úspěšných akcí, z toho 22 akcí pobytových. 

 

Klub Pohoda Svitavy – Bc. Martina Čížková, DiS. 
 

Klub má za sebou úspěšný rok, pokračoval v pořádání již tradičních akcí – v roce 2016 byl zorganizován 

Rehabilitační pobyt pro děti, mládež a dospělé s těžkým zdravotním postižením se strukturovaným programem, 

který zahrnoval rehabilitační a stimulační aktivity, poskytování poradenství z oblasti sociální, zdravotní i 

školské, aktivní odpočinek. 

Další zdařilou pobytovou akcí klubu byl Relaxační pobyt pečujících rodičů v Luhačovicích. 

Klub provozuje sociální poradenství pro rodiny pečující o člena se zdravotním postižením. V průběhu celého 

roku se pravidelně konaly poradenské schůzky rodičů, které umožnily rodičům lépe se orientovat ve spleti 

právních předpisů. 

 

Klub Pharos Znojmo – Jana Svobodová 
 

Klub po ročním útlumu své práce, který nastal v důsledku plnění studijních povinností  při ukončování studia 

dvou členek výboru, má opět nakročeno ke skvělým aktivitám. Klub překonal krizové období, pokles zájmu 

některých členů se vyrovnal zájmem dalších o činnost klubu. V současné době pracuje v rámci členské základny 

podskupina rodičů a dětí s PAS, činnosti se prolínají a vzájemně doplňují. Blahopřejeme oběma dámám 

k úspěšnému ukončení studia a klubu Pharos k úspěšnému obnovení aktivní činnosti a vykročení do roku 2017. 

AŤ se práce daří ku prospěchu všech.   

 

 

Klub Klokánek Hořice – Markéta Charvátová 
 

Klokánek svou prací v roce 2016 přispíval k obohacení a zlepšení života dětí se zdravotním postižením a jejich 

rodičů. Pořádal řadu zajímavých akcí s rozmanitým zaměřením, které přinesly nové zážitky všem účastníkům 

radost i a posílení celkové kondice. Podařilo se zorganizovat pravidelné a oblíbené rehabilitační plavání, 

radostné setkání u příležitosti Dětského dne se soutěžemi a cenami a řadou zajímavých atrakcí. Dětský den 

přinesl i finanční výtěžek do pokladny klubu. 

Z akcí v průběhu roku je třeba jmenovat Velikonoční a Podzimní tvoření, Adventní dílny a trhy, kde byly 

prezentovány krásné výtvory členů klubu. Výtěžek byl opět využit pro nákup materiálu pro tvořivé aktivity.  
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Za podpory sponzorských prostředků proběhl úspěšný psychorehabilitační pobyt na Pastvinách s pestrým 

programem plným zajímavých aktivit a nevšedních zážitků, výletů , exkurzí a tvoření.  Po celou dobu panovala 

přátelská a povzbudivá atmosféra. 

 Akce Klokánku jsou hojně navštěvovány a oceňovány širokou veřejností. Je proto opravdu škoda, že se těchto 

krásných akcí nezúčastňuje ke svému užitku a radosti více členů klubu. 

 

 

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová 
 

Klub má 36 řádných a 24 registrovaných členů. Klub poskytuje v provázanosti sociální služby i činnost 

spolkovou. Sociální služby zahrnují služby osobní asistence, půjčovny kompenzačních pomůcek poradenské 

služby, o  které klienti projevují trvale zájem. Bylo evidováno 3 617 kontaktů s klienty.   

Paprsek poskytuje informační služby o dostupných sociálních službách, vydává brožury k aktuálním tématům – 

v roce 2016 v nákladu 400 výtisků. Brožury zahrnovaly oblast  Zákony, novinky, adresář služeb. Materiály jsou 

k dispozici pro širokou veřejnost. Dále provozuje Poradnu a půjčovnu pomůcek. 

V průběhu roku se podařilo zorganizovat další úspěšné akce – Výstavu s prezentací činnosti Paprsku s názvem 

Paprsek pod lupou, další vyhledávanou akcí s tradicí 20 let je Mrštná rybka, tentokrát si účastníci odnesli 

pamětní list. Uskutečnil se zdařilý výlet na Velehrad a do areálu Živá voda, kde měli návštěvníci jedinečnou 

příležitost prohlédnout si tajuplný sladkovodní svět prostřednictvím unikátní podvodní stavby.  Klub 

zorganizoval 2 ozdravné rehabilitační pobyty pro 92 účastníků se zdravotním postižením s pestrým a 

stimulačním programem, z toho jeden v Chorvatsku pro 38 osob.  

Proběhl krásný a tradičně úspěšný benefiční Srdíčkový ples. V průběhu roku klub nabídl zajímavá filmová 

představení, dvě tematická setkání Velikonoce a Vánoce s Paprskem v Tescu.  

Paprsek spolupracuje s širokým okruhem institucí – veřejnou správou, tiskem, výrobci rehabilitačních pomůcek, 

Vojenskou akademií a dalšími organizacemi regionu, podílí se na komunitním plánování města Vyškova. 

 

Klub Jeseník – Šárka Grymová 
 

Je členem naší velké rodiny dva roky. V roce 2016 se klubu podařilo zorganizovat 25 tematických akcí, z toho 

jeden víkendový pobyt a jeden týdenní prázdninový terapeutický pobyt. Po celý rok probíhaly pravidelní 

dopolední kluby rodičů, kde mají rodiče prodiskutovávat aktuální problémy a témata, dovědět se informace 

týkající se života jejich dětí a rodiny, a oblíbený kroužek bubnování na bubny djembé. Všechny akce klubu 

směřovaly k aktivizaci dětí se zdravotním postižením, rozšíření jejich  přístupu k zájmovým a terapeutickým 

aktivitám, podpoře jejich rodičů v roli pečovatelů.  

Akce měly pestré zaměření - seznam zahrnuje akce poznávací, sportovní, tvořivé, společenské, terapeutické. 

Úspěch měla návštěva u dobrovolných hasičů, společné vycházky a blízkého i vzdálenějšího okolí, návštěvy 

bazénu, Den plný soutěží, zábavy a sportování pořádaný na propůjčené zahradě fary evangelické církve, která 

také předala klubu výtěžek Adventního koncertu. Kub úspěšně prezentoval svou činnost na Dni sociálních 

služeb.  

Klub byl přizván do pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb Jesenicka, získává dobré jméno 

a důvěru sponzorů. To je velká deviza, ale také odpovědnost, na které klub staví své plány pro rok 2017. 

 

Klub Zvoneček Odry – Klára Galetková 
 

Klub je poskytovatel sociálních služeb se zajištěním zajímavé klubové činnosti, činnosti denního centra a 

klubová činnost se smysluplně prolínají.  

Sociální služby zahrnují SAS, Centrum denních služeb, sociálně právní ochranu dětí. Zvoneček se zaměřuje na 

práci s mladými matkami, na postupné začleňování malých dětí do vrstevnických skupin, na kontakt s novým 

prostředím. Pozornost je věnována dětem chronicky nemocným a oslabeným.  

Klubová činnost v roce 2016 pokrývala sportovní aktivity, plavání a cvičení ve vodě, které se konalo pravidelně 

1 – 2 x v měsíci s účastí 15 – 36 účastníků  s pozitivním dopadem na fyzickou i psychickou kondici dětí. Z 

grantu města Odry byla pro účastníky zajištěna a hrazena doprava autobusem.   

V roce 2016 se uskutečnily keramické dílny, ekologické ateliéry, kde se účelně a tvořivě zužitkovaly různé 

zbytkové materiály. Mnohostranné tvořivé aktivity rozvíjejí motorické dovednosti dětí a jejich představivost. 

Pod odborným vedením proběhla úspěšně dopravní výchova dětí na Dopravním hřišti, při které děti měly 

možnost zajezdit si na elektromobilech, kolech či koloběžkách a trojkolkách. 

Uskutečnil se úspěšný adventní koncert, letní pobyt u moře v Itálii, proběhlo milé mikulášské odpoledne s 

nadílkou, úspěšné rehabilitační plavání a cvičení ve vodě, cvičení v solné jeskyni a tělocvičně, která měla 

příznivý vliv na celkovou pohodu, kondici a pohybové zdatnosti dětí. Programovou nabídku spolkových a 

volnočasových akcí Zvonečku byly zveřejňovány v místním tisku, na webu a nástěnce v místě sídla Zvonečku. 
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Významným rysem činnosti Zvonečku je  práce s celou rodinou. Rodiče oceňují citlivý a odborný přístup, 

vybavení Zvonečku pomůckami i hračkami, zajímavě strukturovaný program, který vychází vstříc specifickým 

potřebám dětí a jejich rodičů. Úspěšná činnost Zvonečku je výsledkem 20 leté soustavné a systematické práce 

paní předsedkyně a jejího týmu.  Blahopřejeme Vám, vážení a milí přátelé. 

Neuvěřitelná situace vznikla na základě nehorázného požadavku ředitele Charity Odry na ukončení činnosti 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, z. s., klubu Zvoneček, a převedení členů Zvonečku do 

Charity Odry. Zastupitelé města Odry vyjádřili svůj nesouhlas k postoji jednoho svého člena a jeho ochotě 

vyhovět požadavku ředitele Charity Odry tím, že se zřekli své zastupitelské odměny za kalendářní rok 2016 a 

tuto částku věnovali na činnost Zvonečku, který v daném regionu působí úspěšně 20 let. Tento postoj zastupitelů 

je krásnou vizitkou a oceněním záslužné práce Zvonečku Odry, práce paní předsedkyně a všech nadšených 

členů. 

 

Klub Liberec – Kateřina Kaňková 
 

Klub eviduje 38 členů.  

Po celý rok 2016 probíhaly pravidelné klubové zájmové aktivity 2x až 3x týdně – konaly se kroužky vaření, 

dramaticko-výtvarný kroužek, kroužek kuželkářský.  Dařilo se aktivity organizovat s podporou sponzorských 

prostředků.   

Děti dramatického kroužku v roce 2016 provedly 3 divadelní představení Karel, lovec žen.  

Klub uspořádal 3 úspěšné pobytové akce – 14-ti denní tábor v Líchovech, a zimní a podzimní pobyt na horách. 

Podzimní pobyt byl obohacen přednáškou na téma sexuality osob se zdravotním postižením a zvládání 

náročných situací agresivity.  

V roce 2016 se podařilo úspěšně navázat na praxi roku předcházejícího a organizovat pravidelné jednodenní 

výlety za poznáním, novými krásnými zážitky i krásami vlasti s finančním příspěvkem sponzorů. 

Klub získal po zásluze ocenění Grand Prix ceny Ď. BLAHOPŘEJEME. Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., klub Liberec - Důvodem nominování této asociace je ocenit dlouholetou činnost, 

odhodlání, nasazení a úsilí členů této asociace, kteří - jako dobrovolníci - aktivně pomáhají zdravotně 

znevýhodněným dětem a mladým lidem. Díky aktivitám ve formě zájmových kroužků, workshopů, táborů, 

rehabilitačních pobytů či poznávacích výletů je dětem s různými druhy postižení umožněno se společně s 

ostatními zdokonalovat v různých dovednostech a činnostech, začlenit se do skupiny/společnosti, vytvořit si 

nové přátele, lépe se připravovat pro každodenní život a získat s „přáteli“ mnoho různých zážitků a zkušeností. 

Vzhledem k tomu, že členové asociace do těchto aktivit vkládají svůj volný čas, energii, dovednosti, a často i 

prostředky, a to bez nároku na honorář, myslím, že jejich činnost stojí k povšimnutí…  

Klub je trvalým fanouškem libereckého hokejového týmu Bílí Tygři. 

Úspěšné bylo raftování na Jizeře, Keškování v Liberci,  Mikulášské setkání i mimořádná příležitost účasti na 

slavnostní mši celebrované kardinálem Dukou. 

 

Klub Jadernička Vsetín – Lenka Šebelová 
 

V roce 2016 byl zaznamenán pokles aktivit členů a jejich zájmu o spolkovou činnost. Rodiče využívali spíše 

nabízených profesionálních sociálních služeb organizací Auxilium. Navzdory tomuto faktu Jadernička 

uspořádala dvě klubová setkání – novoroční a májové a skvělé akce pro více než 150 účastníků – jednalo se o 

jarní a letní dětský tábor pro 85 dětí, letní a podzimní pobyty rodin s dětmi raného věku s PAS vždy pro 10 

rodin, rekondiční pobyt pro 30 dětí a mládež s mentálním a kombinovaným postižením, probíhalo pravidelné 

rehabilitační plavání. Velice si vážíme, vážení přátelé, Vaší činnosti a moc bychom si přáli, aby Jaderničce síly 

neubývaly a aby její skvělá spolková činnost nadále byla nevysychajícím zdrojem dobíjení sil pro rodiče a jejich 

děti, potřebnou a vyhledávanou podporou a klub Jadernička místem radostného setkávání  obohacováním života 

rodin i komunitního života Vsetínska.   

 

Klub Jablonec nad Nisou – Bohuslava Zikmundová 
 

Od 2007 je klub poskytovatelem sociálních služeb – Sociálně aktivizační služby pro rodiny se zdravotně 

postiženými dětmi. Spolková činnost a sociální služby se vzájemně doplňují. 

Od roku 2000 funguje provoz sociálního automobilu – významná, pomáhající služba, slouží přepravě dětí do 

školy z širokého okolí – ze 6 obcí a dalším potřebným klientům. V roce 2016 se uskutečnilo 1822 přeprav 

klientů. Služba zajišťována technicky vybaveným mikrobusem získaným z Konta Bariéry. Provoz hrazen z 

dotací obcí, ze sponzorských prostředků, zejména společnosti BusLine a spoluúčasti klientů. 

Další významná služba je Půjčovna kompenzačních pomůcek a invalidních vozíků pro všechny věkové kategorie 

klientů. Půjčovna sídlí v bezbariérových prostorách Spolkového domu, v roce 2016 se podařilo Klubu získat 

grantové prostředky na obnovu vybavení ve výši téměř 107 000 (loni 50 000,- Kč.) Půjčovna slouží k 
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zapůjčování pomůcek dětem formou dlouhodobých zápůjček na dobu delší než jeden rok, u seniorů se jedná o 

výpůjčky krátkodobé. Uskutečnilo se 16 zápůjček dětem a 119 zápůjček dospělým a seniorům. 

Klub Jablonec je významnou organizací regionu, uskutečnil se další ročník již tradičního setkání pro přátele a 

příznivce klubu, na které se setkávají sponzoři a zástupci podporujících regionálních nadací, samosprávy včele s 

primátorem a dalších pracovníků KÚ. 

V dubnu se několik členů – vozíčkářů klubu na pozvání náměstka primátora města Jablonec – zúčastnilo 

slavnostního zahájení festivalu Febiofest. 

Byl uspořádán výlet do ZOO Praha, i když zde se setkali s hrubým chováním některých zahraničních 

návštěvníků k vozíčkářům. Členové se zúčastnili již tradičně úspěšného sklářského veletrhu, kde si děti mohly 

vyzkoušet, jak se dělá foukané sklo a vyzkoušet další sklářské techniky pro své nové výtvarné kreace. Členové 

se zúčastnili tvořivé akce Kreativita- Hobby v libereckém Koloseu,. Krásnou akcí byla účast na slavnostním 

galavečeru  konaného u příležitosti 150.výročí města Jablonec. Předsedkyni Bohunce Zikmundové byla na tomto 

večeru předána medaile za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální oblasti. 

Blahopřejeme.. 

Potřební finanční prostředky se i v roce 2016 podařilo získat i z grantů nadace Veolia.   

Milým příspěvkem do provozu půjčovny byl zisk 30 000 Kč v soutěži Nadačního fondu Tesco., radost všem 

přineslo předání finančního příspěvku ze Zumba maratonu. 

V měsíci dubnu se konalo u příležitosti čarodějnického sletu  milé setkání členů s dobrou náladou. 

V době prázdnin proběhl úspěšný letní rekondiční pobyt, kterého se zúčastnilo 15 těžce zdravotně postižených 

dětí.   

Klub se zúčastnil oslavy 17. ročníku Dne zdravotně postižených s prezentací činnosti klubu.   

V říjnu klub ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec  uspořádal tradiční V uplynulém roce pokračovala 

participace klubu v akci Bariéry, která přispívá setkání Všichni společně nejen na jevišti, na které se představila i 

taneční skupina vozíčkářů z klubu.  

Pokračovala spolupráce s pracovní skupinou Bariéry, která se věnuje problematice bariérovosti města a 

možnostem  jejich odstraňování, klub je rovněž zapojen do komunitního plánování, zpracoval výstupy potřebné 

pro realizaci stacionáře a podílí se na dalších projektech k zlepšení života rodin s dětmi se ZdP. 

Závěr roku patřil radostnému adventnímu setkání a setkání s primátorem, které završily úspěšný rok 2016. 

 

Klub Míša Frýdek Místek – Soňa Běčáková 
 

Sezónu roku 2016 přátelé z Klubu Míša zahájili účastí na plesech spřátelených organizací Svazu TP a Sdružením 

pro podporu osob s mentálním postižením Frýdlant N/O v Lískovci, v průběhu roku se Studenty z ADRY tance v 

rytmu country se soutěžemi a cenami, s účastí celých rodin. Úctyhodný počet 140 vajíček byl spotřebován pro 

smažení vaječiny.  

Radostné zážitky přinesl, výstup na kopec Prašivá, velikonoční návštěva Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, 

návštěva knihovny, Flory Olomouc, instruktážní návštěva hasičské zbrojnice. Výtvarné produkty dětí s tématy 

Rodiny byly u příležitosti Mezinárodního dne rodiny vystaveny v Centru pro zdravotně postižené, kde též Klub 

prezentoval svou činnost u příležitosti Dne otevřených dveří  a další výtvarné produkty dětí. Další výlet směřoval 

na výstavu k 60. výročí televize Ostrava, koncert, exkurzi do pivovaru, na závod motocyklů, který přinesl klubu i 

menší sponzorský dar. 

Klub využil řadu dalších příležitostí a vybral zajímavé cíle výletů, uspořádal sportovních akce, prohlídky a 

zábavná posezení  

Konec roku patřil adventnímu rozjímání, mikulášskému nadělování a vánočnímu posezení s ochutnávkou 

vánočních dobrot.  

Klub v roce 2016 tedy nabídl zajímavou a pravidelnou činnost, zajímavé a úspěšné spolkové akce v průběhu 

celého roku. Byla to úctyhodná plejáda povedených výletů, setkání, sportování a tvoření., která všem přinesla 

nevšední zážitky, nové poznatky a mnoho radosti. 
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Klub Blansko – Mgr. Miroslav Šamalík 
 

Klub má za sebou další úspěšný rok – v rámci operačního programu Zaměstnanost byl zpracován a předložen 

projekt s názvem Neformální pečovatelství bez bariér, který zahrnuje aktivity vzdělávací, poradenské a 

aktivizační, na podpoření neformálního pečovatelství na Blanensku, klub se zapojil do projektu odboru 

sociálních služeb a rodinné politiky JMK – Nejsme na to sami – se zaměřením na podporu pečujících osob.   

Na jaře 2016 se uskutečnil úspěšný zájezd do Prahy pro 47 spokojených a nadšených účastníků spojený  

prohlídkou a návštěvou zajímavých míst.  

V roce 2016 proběhl 21. ročník pychorehabilitačního pohybu v Osové Bitýšce, který nabídl 13 účastníkům 

bohatý a strukturovaný stimulační a rehabilitační program doplněný zajímavými přednáškami na téma 

partnerských vztahů a sexualitu osob se zdravotním postižením. 

Z dalších zajímavých akcí je třeba zmínit relaxační pobyt pro rodiny a přátele klubu Blansko – účastnilo se 

celkem 19 spokojených účastníků  

Klub uspořádal prodloužený víkendový pobyt v lázních Teplice nad Bečvou pro 10 rodin (31 účastníků) se 

zajímavým a podnětným programem. Během pobytu bylo místo pro zajímavé přednášky na aktuální témata  

(Duševní hygiena rodin se zdravotně postiženým dítětem a problematiku inkluze, uskutečnily se zajímavé výlety 

a prohlídky.  

Všechny akce přinesly účastníků příjemné zážitky a užitečné nové poznatky. 

 

Klub Kolín – Radka Dragounová 
 

Rok 2016 přinesl řadu krásných zážitků všem zúčastněným, ale také cenných poznatků a zkušeností 

organizátorům o tom, jak účinně pracovat s dětmi a reagovat na jejich individuální potřeby. Všichni členové 

klubu se aktivně podíleli na jeho činnosti , prezentaci klubu a výrobků dětí  i získávání sponzorských darů, které 

byly zužitkovány pro akce klubu a děti, stejně tak výtěžky z prodeje výrobků dětí. Probíhala pestrá celoroční 

klubová činnost – zábavná klubová tématická setkání a tvoření – setkání při zahájení nového roku, maškarní 

karneval,  Valentýnské setkání, Slavnost Květin, čarodějnický rej. Proběhla úspěšná burzička oblečení a hraček, 

výtěžek opět putoval do kasičky klubu k uhrazení výletu na farmazoo ve Starém Kolíně či oslavu konce školního 

roku s příjemným posezením. Uskutečnil se úspěšný v pořadí první společný desetidenní pobyt  v Kokořínském 

Dole – zúčastnilo se 22 členů. Pestrý relaxační program přinesl mnoho příjemných zážitků a novou inspiraci – 

tvorbu prvního dílu toho nejlepšího Slunečního zpěvníku pro společné muzicírování. . Klub získal  potřebné 

skladové prostory, které poslouží klubové činnosti.  

Další společná tvoření mělo charakter přípravy dekorací s vánoční a zimní tématikou, tvorby dekorací na 

vánoční stůl a malování ozdob. Posezení s ochutnávkou dobrot bylo radostným rozloučením s úspěšným rokem 

činnosti klubu Kolín.   
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Činnost Sekretariátu Asociace 
 

V roce 2016 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 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.  

V průběhu roku byly sekretariátem realizovány další projekty podpořené státními dotacemi od Ministerstva 

zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 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. 

Sekretariát předložil projekty ve třech výzvách ESF, z toho dva byly komisí vybrány a finančně podpořeny.  

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 2016 

 
Republikový výbor byl zvolený na základě mandátu Valnou hromadou ARPZPD v ČR, konanou ve dnech  

8. - 10. dubna 2016 v Březejci. Za rok 2016 se sešel celkem pětkrát. 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Březejci 9. 4. 2016 
 

Na svém prvním zasedání 9.4.2016 byla na programu volba předsedy a místopředsedy. 

Jednohlasně byla Republikovým výborem zvolená  

          předsedkyně PaedDr. Zuzana Kaprová a  

          místopředseda Mgr. Miroslav Šamalík 

 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná 17. 6. 2016 v Praze 
 

Přítomné přivítala předsedkyně Asociace pí. Zuzana Kaprová ředitelka ARPZPD pí Martina Smolíková. 

RV jednomyslně schválil Výroční zprávu za rok 2015, řádnou účetní závěrku pro rok 2015, a rozpočet 

organizace za rok 2016. 

RV projednal a vzal na vědomí informace o projektech podpořených v roce 2016: 

 

V rámci MPSV  

 projekt Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem. Na rok 2017 byla 

zaslaná žádost o zařazení do základní sítě služeb poskytovaných na celostátní úrovni. 

 

V rámci MŠMT 

 Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež, ohrožené sociální 

exkluzí   

 

V rámci Ministerstva zdravotnictví   

 Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty  

 Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí   

 Rehabilitační cvičení a plavání   

 Správa služeb a administrativní zajištění  Poradenského centra ARPZPD v ČR z.s.  

Na pobytových akcích podpořených dotacemi z MŠMT a MZ je povinnost provést kontrolu v místě konání.  

 

V rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 

 Projekt „Zůstaňme spolu“ motivačně aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a 

jejich rodiny proběhl úspěšně, stanovené ukazatele se podařilo naplnit.  

 

V rámci projektu Úřadu vlády ČR – Vládního výboru pro ZP, programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků 

Zdravotně postižených v roce 2016 

 Tématické semináře a podpora účinnosti informačního systému ARPZPD, z.s.  

 

Další informace: 

 K plánu revizí RKK - pí. Ochranovou byl zpracován seznam kontrol, vzorový zápis o provedení RK 

hospodaření klubu a manuál kontroly. S dokumenty byli seznámení členové RV.  

 V rámci ESF byli podané 3 projekty  

o V rámci Výzvy 41 ESF – Budování kapacit nestátních neziskových organizací 

o V rámci Výzvy 40 Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II. 

o V rámci Výzvy 61 projekt splnil požadavky a postoupil do další fáze hodnocení 

 Pí. předsedkyně Kaprová podala informace  

o projekt sociální inovace by měl specifikovat problémy v podpoře pečujících. V přípravné fázi 

by mělo jít o získání zkušenosti v některých evropských zemích. Předběžnou náplň 

prokonzultovala pí. předsedkyně na pracovní návštěvě ve Stuttgartu.  

o o kulatém stole na MŠMT k problematice inkluzívního vzdělávání a nové školské legislativy 

týkající se vzdělávání  žáků se SVP.  

 Pí. Dr. Cupková informovala o novinkách z oblasti práva týkajících se osob se ZP 
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Schůze RV ARPZPD 22. 10. 2016 konaná v Klubu Sluníčko v Kutné Hoře 
 

JUDr. Cupková, podala informace k projednání návrhu novely zákona o soc. službách, které bude ústně 

obhajovat. 

Ředitelka pí Smolíková  informovala o průběhu  realizace projektů, a zároveň o žádostech v rámci výzev na rok 

2017.  

V rámci MPSV ČR - Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem 

V rámci MŠMT - Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež ohrožené 

sociální exkluzí. 

V rámci Ministerstva zdravotnictví ČR 

- Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež 

- Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí 

- Rehabilitační cvičení a plavání 

V rámci projektu Úradu vlády ČR, Vládního výboru pro ZP, Podpora veřejně účelných aktivit spolků - 

Tematické semináře a podpora a účinnosti informačního systému ARPZPD 

 

RV ARPZPD schválil podání projektů jednomyslně. 

 

Na pobytech, organizovaných kluby Kladno, Šumperk, Vyškov, Český Krumlov byly provedeny kontrolní 

návštěvy členy RV. 

 

Ing. Ochranová, předsedkyně RKK, informovala o provedení kontrol v klubech Vyškov, Uherské Hradiště, 

Stonožka Ostrava, Frýdek-Místek, Hořice, Nový jičín, Velké Meziříčí, Žďár Nad Sázavou, Havlíčkův Brod, 

Klub Praha 6 a v sekretariátu ARPZPD v Praze. 

 

Ředitelka pí. Smolíková  podala informace k veřejnému rejstříku. Sdělila, že námitce, zaslané Asociaci soudu 

proti nutnosti dokládání čestných prohlášení znovuzvolených  členů orgánů bylo vyhověno. Informace o 

doplnění údajů klubů, v současné době má doplněné údaje 34 klubů.  

 

V rámci ESF schválené projekty: 

 ARPZPD – profesionální a pružná organizace - Projekt má umožnit zlepšení prezentace a 

informovanosti mezi kluby a sekretariátem. Proběhla diskuze na zlepšení činnosti organizace, její směřování a 

výstupy. Členové výboru se shodli na absolvování kurzu pro zástupce klubů v rámci konání Valné hromady 

ARPZPD. Z výstupů by měli vyplynout aktivity k dalšímu působení ARPZPD.  

 V rámci výzvy 40 Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II – kurzy Pracovník v 

sociálních službách a Asistent pedagoga 

 

Pí.ředitelka Smolíková informovala o aktuálních otázkách ovlivňujících náklady a chod v Karlínské budově, 

podniká kroky ve zjištění stavu a otázkou je i provozování ubytovny, provoz výtahu a hledání prostředků na jeho 

rekonstrukci. 

 

Schůze RV ARPZPD konaná 14. 1. 2016 v Karlínské náměstí 12, Praha 8 
 

Přivítáním všech účastníků předsedkyně Asociace Zuna Kaprová zahájila jednání RV, připomínky k navrženému 

programu nebyly vzneseny. 

 

Pí . ředitelka Martina Smolíková informovala o realizaci uložených úkolů z minulého zasedání RV: 

 JUDr. Cupková zpracovala a předala MPSV připomínky k novelizaci zákona o soc. službách. 

Informovala o průběhu připomínkování a seznámila členy RV o připravovaných změnách, které má 

novela zákona o sociálních službách přinést. Zpracovala dotaz na Ministerstvo spravedlnosti ohledně 

postupu, kdy spolek nevykazuje činnost, nepostupuje dle stanov, nereaguje na výzvy hlavního spolku.   

 

Pí Smolíková uvedla, že údaje  do veřejného rejstříku zaslalo již 43 klubů. 

 

RV odsouhlasil, že kromě Hornomlýnské, je možné při rušení klubů Prachatice, Šumperk Broučci, Pelhřimov, 

Náchod, Praha-Východ postupovat podle § 169 OZ.     

 

Informace o projektech ARPZPD v ČR, z.s. na rok 2017 – informovaly pí. Smolíková a pí. Havlíčková 

• Úřad vlády ČR – projekt schválen, informace zatím z webu 

• Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy- prošlo v prvním kole 



Výroční zpráva za rok 2016 

19 

 

• ESF projekt- ARPZPD – profesionální a pružná organizace (informovala pí. Smolíková), Realizační 

tým připravuje a aktualizuje dokumenty, zdrojové informace a komunikační kanály 

 

RV odsouhlasil  

 povinnost klubů registrovat se jako správci údajů na ÚOOÚ nebude uvedená v Organizačním a 

jednacím řádu Asociace.  

 tvorbu nového loga Asociace, které by kluby měly využívat k vyjádření skutečnosti, že patří 

k zastřešující organizaci, čímž by nebylo dotčeno používání vlastního loga klubů. 

 

Příprava Valné hromady 

 Pí. Ředitelka Smolíková informovala, že Valná hromada bude v letošním roce doplněná 

seminářem ke strategickému plánu. Proto bude nutné, aby delegáti přijeli již v pátek, neboť seminář 

bude celodenní. Termín Valné hromady byl stanoven na 24. - 26. 3. 2017, místo konání zatím v jednání. 

 

Po ukončení jednání v rámci semináře informovala přítomné JUDr. Cupková o novinkách v oblasti sociálního 

práva, vývoji změn v zákoně o silničním provozu ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. 

 

Zpracovala:  Eva Klabanová 

6. 3. 2017 
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Zpráva Republikové kontrolní komise pro Valnou hromadu 
Asociace RPZPD v ČR, z. s. konanou ve dnech 24. – 26. března 2017 
 

 
1. Za rok 2016 proběhly kontroly v klubech, viz níže: 
 
Den  Klub – registrace  Jméno kontrolora  

17.5.2016  Vyškov – 37  Pavla Ochranová  

17.6.2016  Havlíčkův Brod – 4  Pavla Ochranová  

 Praha 6 – 51 Pavla Ochranová  

 Asociace sekretariát Pavla Ochranová  

9.9.2016  Nový Jičín – 20  Pavla Ochranová  

 Frýdek Místek – 6  Jaroslava Bednářová  

 Hořice – 69  Pavla Ochranová  

 Uherské Hradiště – 46  Jaroslava Bednářová  

 Stonožka – 21  Pavla Ochranová  

30.9.2016  Velké Meziříčí – 38  Jaroslava Bednářová, 
Dominika Paulová  

 Žďár nad Sázavou - 63  Jaroslava Bednářová  

11.11.2016  Klub celiakie Brno - 53  Jaroslava Bednářová  

 Blansko - 36  Jaroslava Bednářová, 
Dominika Paulová  

14. – 15.11.2016  Jablonec nad Nisou - 50  Josef Štich  

19.11.2016  Jeseník – 82  Pavla Ochranová  

24.11.2016  Přerov Korálek - 29  Jaroslava Bednářová  
 

 

 
2. V rámci proběhlých kontrol byly zjištěny tyto nedostatky – souhrn/přehled: 

 
 Klub  Výsledek kontroly  

Vyškov – 37  Bez závad a doporučení.  

Havlíčkův Brod – 4  Bez závad a doporučení.  

Praha 6 – 51  Bez závad a doporučení.  

Asociace ústředí  Bez závad. Doporučení RKK k vyzvání 
nečinných klubů a započetí likvidací.  

Nový Jičín – 20  Bez závad. Doporučení k poskytování většího 
rozsahu informací o činnosti klubu ve 
prostřednictvím Výroční zprávy.  

Frýdek Místek – 6  Drobné nedostatky s termínem odstranění do 
9.10.2016.  

Hořice – 69  Po vysvětlení nesouladu značení pokladních 
dokladů bez závad.  

Uherské Hradiště – 46  Bez závad a doporučení.  

Stonožka – 21  Správné označování příjemců na pokladních 
dokladech bylo vysvětleno. Ostatní bez závad.  

Velké Meziříčí – 38  Bez závad a doporučení.  

Žďár nad Sázavou - 63  Bez závad a doporučení.  

Klub celiakie Brno - 53  Bez závad a doporučení.  

Blansko - 36  Bez závad a doporučení.  



Výroční zpráva za rok 2016 

21 

 

Jablonec nad Nisou - 50  Nedostatečná činnost kontrolní komise. 
Ostatní bez závad.  

Jeseník – 82  Bez závad a doporučení.  

Přerov Korálek - 29  Bez závad a doporučení.  

3. Závěr a doporučení  
Obecně lze konstatovat, že kluby vedou své účetnictví řádně. Při kontrolách byly požadovány 
zejména doklady (zápisy z jednání výborů a komisí). Zde je potřeba důsledněji trvat na dodržování 
maximálně ročních lhůt pro zasedání výboru a kontrolní komise klubu a dvouletých lhůt pro konání 
členské schůze klubu.  
 
4. Předběžný plán činnosti na rok 2017:  
a) Porada členů RKK – 24.3.2017.  
 
b) Do konce volebního období členů RKK (do 4/18) dokončit fyzické kontroly v klubech, ve kterých za 
poslední 4 roky kontrola neproběhla. Jedná se o tyto kluby:  
Český Krumlov, Domažlice, Karviná, Kolín, Liberec, Lidmaň, Litoměřice Magnolie, Mírov, Náchod, 
Odry, Písek, Pístina, Praha 3, Praha – východ, Prachatice, Prostějov, Rokycany, Šumperk – Čtyřlístek, 
Třinec, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín a Znojmo.  
 
Pro úplnost zápisu uvádím kontroly dřívější proběhlé v klubech:  
Kontrola účetnictví za rok 2014 proběhla v roce 2015 v klubech:  
SLUNÍČKO – Kutná Hora, Klub Pelhřimov, ROAD – Praha, NADĚJE – Tábor, BROUČCI – Šumperk, 
HORNOMLÝNSKÁ- Praha- kontrola elektronicky ( zaslané dokumenty), PLAMÍNEK- Litoměřice, UZLÍK – 
Kladno, POHODA – Svitavy  
 
c) Účastnit se či provádět likvidaci klubů určených Asociací (předběžně se jedná o kluby Náchod, 
Pelhřimov, Praha východ, Šumperk Broučci, Hornomlýnská a Prachatice). Metodicky pomáhat 
klubům, které samy hodlají ukončit svou činnost.  
 
d) Připravit návrh Spisového a skartačního řádu a pomoc klubům s jejich zavedením a aplikací. 
Připravit Roční plán činnosti RKK a shodnout se na obsahu zápisů kontrolní komise klubu.  
 
Zapsala dne 30.1.2017 ing. Pavla Ochranová, předsedkyně RKK 
 

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 2016 
 

V roce 2016 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 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 2016 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 2016 č. PGP/8/13/14/15/16/4132/16 ve 
smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. Poskytnutá neinvestiční 
dotace ve výši Kč 1 750 000,-- je v účetnictví vedena od celkového finančního účetnictví 
odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 2016 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 13. 4. 2017 
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Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR 
za rok 2016 

 

 
Rekapitulace státních dotací v roce 2016 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 
postižených dětí 

850 000 850 000 2 472 401,00 

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD 450 000 450 000 1 131 765,00 

Rehabilitační cvičení a plavání 170 000 170 000 292 011,00 

Správa služeb a administrativní zajištění PC 280 000 280 000 400 000,00 

Celkem 1 750 000 1 750 000 4 296 177,00 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Sociálně právní poradenství 148 632 148 632 175 949,00 

Celkem 148 632 148 632 175 949,00 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Prázdninové tábory 532 922 532 922 1 201 460,36 

Školení 13 000 13 000 17 267,00 

Režijní náklady + OON 154 078 154 078 166 253,34 

Celkem 646 000 646 000 1 384 980,70 

 

Úřad vlády ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Odborné semináře a rozvoj informačního 
systému Asociace 

260 000 260 000 371 429,00 

Celkem 260 000 260 000 371 429,00 

 

Státní dotace celkem za rok 2016   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace 

Státní dotace celkem za rok 2016 2 858 632 2 858 632 

 
Evropský sociální fond 

       

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002221   

 schválená dotace vyúčtováno 2016  

„ARPZPD v ČR – profesionální a pružná organizace“ 1 634 950,00 187 675,00 

Celkem 1 634 950,00 187 675,00 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331   

 schválená dotace vyúčtováno 2016  

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II“ 4 310 915,00 29 668,00 

Celkem 4 310 915,00 29 668,00 



Výroční zpráva za rok 2016 

24 

 

FNNO 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

 

Projekt 3740024   

 
schválený grant 

(včetně 
spoluúčasti 10%) 

vyúčtováno  

„Zůstaňme spolu“ – motivačně aktivizační program pro děti 
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny 

1 143 610 Kč  996 379,00 

Celkem 1 143 610,00 996 379,00 

 

 

DARY 

na činnost Asociace 
 

účastníci akcí 20 000,00 finanční dar 

Celkem 20 000,00  

 

 

Vlastní prostředky 2016 

Příjmy 

příspěvky klubů 49 600,00  

tržby - pronájem  301 791,76  

účastnické poplatky 92 381,00  

za zprac. dotací-kluby 88 201,00  

jiné příjmy 100,00  

Příjmy celkem 532 073,76  

Výdaje 

Spotřeba materiálu  5 357,00 

Poplatky a daně  -200,00 

reprezentace  2 000,00 

Služby k nájmu - energie  232 034,86 

Zákonné pojištění Kooperativa  2 287,00 

Telefon, internet, poštovné  7 427,90 

Ekonomické služby  107 660,00 

Ostatní služby, příspěvky  5 629,56 

DPP + smlouva o dílo  26 908,00 

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků  275 975,67 

Výdaje celkem  665 079,99 

   

Účetní zisk/ztráta roku 2016  -113 006,23 
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací 
realizovaných v roce 2016 

 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Odborné sociální poradenství 

Na základě naší opětovné intervence na MPSV se podařilo získat souhlas se zařazením projektu na 

odborné sociální poradenství na rok 2016 opět do programu B - služby s nadregionální a celostátní 

působností. Celková částka finanční podpory činila 148.632,- Kč.  

Služba zahrnovala poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství ke kompenzačním a 

rehabilitačním pomůckám, poradenství z oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace. V roce 

2016 jsme poskytli poradenskou podporu 550 uživatelům. Převážně rodičům zdravotně postižených 

dětí a ostatním osobám, které o  děti pečují nebo s nimi pracují. Poradenství probíhá formou osobního 

jednání, ale čím dál více je využíváno poradenství prostřednictvím telefonického kontaktu či mailu.  

V mnoha případech postačila jednorázová konzultace, často 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, které se týkají 

přímo života zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Součástí našich poradenských služeb je 

informační servis klubům Asociace, jejich členům a dalších zájemcům ze všech oblastí života osob se 

zdravotním postižením.  

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

V roce 2016 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 

1.750.000,- Kč ze státní dotace na činnosti, které byly zaměřeny na podporu edukačních a 

rehabilitačních aktivit a předloženy ve 4 jednotlivých projektech.  

 

Projekt „Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež“ 

byl realizován na patnácti pobytech, organizovaných regionálními kluby. Zúčastnilo se jich celkem 

354 dětí a mládeže se zdravotním postižením a 181 členů zkušeného a odborně vyspělého 

doprovodu. Dotace ve výši 850.000,- Kč byla vyčerpána.  

Činnost na pobytech byla zaměřena hlavně na komplexnější rehabilitaci tj. spojení rehabilitačního 

programu se sportovními i herními aktivitami a terapeutickými technikami. Dále bylo využíváno 

programů, rozšiřujících znalosti a dovednosti dětí a mládeže se zdravotním postižením a dalších 

aktivit, které u těchto dětí posilují často chybějící sebedůvěru, samostatnost i tělesnou kondici. Dotace 

ve výši 850.000,- Kč byla vyčerpána.  

 

U projektu „Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí“ bylo cílem pomoci 

rodinám se zdravotně postiženým dítětem posílit soudržnost rodiny a podpořit její sociální integraci. 

Regionální kluby připravily na čtrnácti vícedenních pobytech programy, které rozšířily 

informovanost rodičů a přispěly i k příznivějšímu stavu 185 zúčastněných dětí. Dotace 450.000,- Kč 

byla vyčerpána. 

 

Projekt „Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti“ byl vhodným doplněním 

celoročních rehabilitačních  aktivit v 10 regionálních klubech. Cílem a naplněním této činnosti bylo 

posílení imunity, zlepšení motorických dovedností a celkové zlepšení zdravotního stavu u dětí 

s postižením. Za podpory svých rodičů, odborného personálu a dobrovolníků pravidelně docházelo 

217 dětí na rehabilitační plavání nebo cvičení. Dotace ve výši 170.000 Kč byla vyčerpána. 
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„Správa služeb a administrativní zajištění chodu organizace“ Projekt pomohl pracovníkům 

Poradenského centra Asociace zpracovat, realizovat, administrovat a vyúčtovat komplexně projekty 

MZ. Také zajišťovali regionálním klubům ekonomický servis k přidělování, využívání a vyúčtování 

státní dotace, související s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V rámci projektu byl také zajištěn 

odborný garant projektu. Pracovníci zajistili metodickou i poradenskou podporu při realizaci 

rehabilitačních aktivit, připravili a realizovali školení pro zdravotníky zotavovacích a rekondičních 

pobytů a dalších činností s projektem souvisejících. Celková dotace 280.000,- Kč byla vyčerpána. 

Zpracovala Marie Havlíčková 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež včetně přípravy 

hlavních vedoucích 

Projekt zahrnoval přípravu a realizaci táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením s omezeným 

přístupem k táborovým aktivitám organizovaným pro jejich zdravější vrstevníky. V rámci projektu 

bylo v roce 2016 uskutečněno regionálními kluby Asociace celkem 11 prázdninových táborů pro 

celkem 300 účastníků, z toho bylo 237 účastníků se zdravotním postižením a 35 zdravých dětí a 

mládeže. Dotací MŠMT byla podpořena účast pro 272 dětí a mládež do 26 let. Personálně tábory 

zabezpečovalo 126 dospělých.  

 

Ve všech případech byly splněny podmínky odborné způsobilosti hlavního vedoucího. Zdravotní 

dozor byl ve všech případech kvalifikovaně zajištěn, ve většině případů byla zabezpečena přímo účast 

lékaře. Tábory měly posílené složení vedoucích - zpravidla 2 vedoucí pro oddíl, kteří u účastníků s 

těžkým zdravotním postižením plnili i funkci poučeného asistenta.  

 

Táborové aktivity byly přizpůsobené potřebám a možnostem účastníků, všem byla vytvořena možnost 

aktivní participace. Realizace táborů napomohla vzájemnému porozumění a sbližování různých skupin 

dětí a mladých lidí pod vedením odborně proškolených vedoucích.  

 

Tábory představovaly vyvrcholení celoroční volnočasové činnosti regionálních klubů Asociace s 

dětmi a mládeží.   

 

Obecným cílem projektu bylo umožnit dětem a mládeži se závažným zdravotním postižením účast na 

táborových aktivitách přizpůsobených jejich potřebám a možnostem, jejich zdravotnímu stavu, a 

eliminovat tak jejich znevýhodnění v přístupu k běžným táborovým a volnočasovým aktivitám 

organizovaným a dostupným pro jejich zdravé vrstevníky.  

 

Organizační příprava táborů probíhala již od začátku roku 2016, místo konání jednotlivých táborů 

realizátoři vybírali s ohledem na složení účastníků a jejich mobilitu a efektivitu vynakládaných 

finančních prostředků projektu. Převážně byly vybrány bezbariérové objekty s dobrou přístupností a 

odpovídajícím zázemím.  Prázdninové tábory se pořádaly pro účastníky ve věkovém složení 8 - 15 let, 

resp. 15 - 18 let, pro smíšené skupiny účastníků různých druhů zdravotního postižení. Táborů pro 

vyšší věkovou kategorii se zúčastnili i mladí lidé s těžkým zdravotním postižením do 26 let věku, kteří 

jsou držiteli průkazu ZTP/P. Program každého tábora byl rozpracován do jednotlivých dní pobytu.   

 

Regionální kluby poskytly Sekretariátu Asociace hodnotící zprávu s uvedením popisu naplnění cílů 

projektu a zhodnocením jeho přínosu.  

 

V roce 2016 se na základě aktuálních potřeb a požadavků regionálních klubů Asociace a dalších 

zájemců uskutečnilo namísto plánovaného školení hlavních vedoucích školení Zdravotník 

zotavovacích akcí s akreditací MŠMT pro celkem 11 účastníků. Školení se konalo v květnu 2016. 

Podmínky splnilo všech 11 frekventantů. Pracovníci Sekretariátu Asociace připravili školení po 

organizační a materiální stránce.  
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Regionální kluby Asociace poskytují informace o organizaci prázdninových táborů prostřednictvím 

svých webových stránek a v papírové podobě na viditelném místě v sídle klubu a dalších místech.  

Zpracovala PaedDr. Zuzana Kaprová 

 

 

Fond pro NNO 

 

„Zůstaňme spolu“-motivačně aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a 

jejich rodiny – č. 3740024 

1. 4.2015 – 31.3.2016 

 

Poskytování péče o dítě s TZP v rodině klade na její zdravé členy vysokou psychickou zátěž a vytváří 

také riziko vzniku sociální izolace rodiny a omezení její aktivní participace na životě společnosti. 

Pokud se rodinám nedostane potřebné a vhodné podpory včetně potřebných informací, hrozí riziko 

psychického a fyzického vyčerpání pečujících osob, které pak volí řešení kritické životní situace např. 

volbou ústavní/institucionální péče o jejich těžce zdravotně postižené dítě namísto péče rodinné. 

Projekt byl zaměřen na celé rodiny, které pečují o dítě s TZP (s těžkým omezením pohybu, orientace, 

komunikace), jejich rodiče a sourozence. 

Projekt realizoval a v praxi ověřil cílený, strukturovaný program, zaměřený na aktivizaci dětí s TZP a 

na aktivizaci, vzdělávání a podporu jejich rodičů a sourozenců zvládat náročné životní situace. Projekt 

jako vedlejší přínos vytvořil nové sociální kontakty a svépomocné skupiny poučených rodičů.  

Realizovali jsme 5 motivačně aktivizačních pobytových programů v různých oblastech ČR. Tato 

setkání byla koncepčně strukturována tak, aby obsahovala aktivity, posilující integritu a vnitřní 

soudržnost rodiny, poskytující možnost odbourání stresu a zvyšování znalostní a odborné vybavenosti 

rodičů dětí s TZP jako nezbytného předpokladu k vytváření vhodných podmínek pro zdárný vývoj 

dítěte s postižením v prostředí rodiny bez nutné závislosti na institucionální – ústavní péči s respektem 

k potřebám dítěte a potřebám ostatních členů rodiny. U dětí s TZP cílené aktivity rozvíjejí širší 

sociální vztahy, posilují jejich samostatnost a sebedůvěru, stimulují jejich vůli k soběstačnosti. U 

jejich zdravých sourozenců a rodičů program sledoval eliminaci pocitu vyloučení, společenské 

exkluzivity. 

Projektu se aktivně účastnilo 56 pečujících osob, 51 dětí se zdravotním postižením a 26 zdravých 

sourozenců. Součástí projektu bylo zpracování a distribuce metodiky „Metodika organizace motivačně 

aktivizačních pobytových programů pro rodiny s dítětem s těžkým zdravotním postižením“, která se k 

dispozici všem, kdo chtějí podobné programy realizovat. V rámci naší organizace využijeme 

zkušenosti z projektu při realizaci pobytů, které každoročně naše regionální kluby pořádají. 

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 

 

 

Úřad vlády ČR  

 

Tematické semináře a podpora účinnosti informačního systému Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. 

 

Projekt vyhlašovaný Vládním výborem pro ZP občany a Úřadem vlády ČR nabízí spolkům možnost 

organizovat vzdělávací, propagační a osvětové akce a zároveň podporuje spolkovou a publikační 

činnost. 

 

Projekt, který realizujeme již několik let, nám napomáhá uskutečňovat cíleně zaměřené osvětové a 

vzdělávací aktivity Asociace, distribuovat a přenášet aktuální a ověřené informace jak elektronickými 

medii, tak dalšími formami komunikace a rozšiřovat žádoucí měrou aktuální povědomí našich členů i 

veřejnosti o problematice zdravotně postižených.  
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Při realizaci vzdělávací části projektu se nám v roce 2016 se osvědčilo modelové rozvržení akcí do 3 

základních skupin, a to na: a) informační semináře pro členy Republikového výboru a pracovníky 

sekretariátu, 2) semináře pro delegáty klubů v rámci konání zasedání Valné hromady a 3) akce 

realizované v jednotlivých klubech na základě vlastní poptávky členů.  

V roce 2016 projekt umožnil rodičům ZP dětí blíže se seznámit s problematikou inkluzívní školské 

politiky, novými možnostmi ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Informoval je 

o přínosech i úskalích, která novelizace školského zákona přinášejí, a umožnil tak rodičům lépe se 

orientovat v nově nastalých konkrétních situacích. Obdobně se v rámci interaktivního semináře 

podařilo seznámit rodiče a další zájemce se stěžejními oblastmi zákona o sociálních službách se 

zvláštním zřetelem na podmínky při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby. S úspěchem 

byl realizován seminář věnovaný vybraným kapitolám Nového občanského zákona.  

 

Aktivním členům nabídl projekt možnost rozšíření odborného rozhledu ve výše zmiňovaných 

oblastech jak k individuálnímu využití, tak pro plnění aktivit realizovaných v rámci spolkové činnosti 

nebo sociální práce v naší asociaci. Osvědčilo se také zařazení kurzů a seminářů zorganizovaných v 

klubech na základě aktuálních požadavků (např. seminář „K novým právním předpisům týkajícím se 

vzdělávání žáků se SVP“, „Zbavme se stresu I a II“, kurz šití, seminář „K problematice sexuality a 

agresivity dětí se ZP“, „Kurz opatrovnictví osob s omezenou svéprávností-úvod do problematiky“). Ze 

školicích akcí získali organizátoři od účastníků pozitivní ohlasy. Problémem pro organizátory však 

někdy zůstává rozdíl v počtu předběžně přihlášených a reálně se účastnících zájemců. Podrobný výčet 

akcí je uveden níže. 

 

V rámci projektové aktivity II Realizace aktivit podporujících účinnost informačního systému byly 

celoročně vedeny, dle potřeby upravovány a průběžně aktualizovány modernizované webové stránky 

ARPZPD a v pravidelných intervalech byl vydáván a na kluby distribuován informační bulletin 

Zpravodaj, který je v tištěné podobě vyvěšován na veřejném místě v sídle ARPZPD. 

 

Chronologický výčet vzdělávacích akcí realizovaných v r. 2016 

• Tématický seminář pro členy RV ARPZPD k implementaci změn školského zákona týkajícím 

se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (9.1. Zlatá Olešnice) 

• Alternativní komunikace pomocí očních pohybů - využívání digitální technologie IrisBond-

Prima (5.2. Praha) 

• Současná situace v implementaci zákona o sociálních službách, nedostatky a návrh na jejich 

řešení; otázka přidělování zdravotnických pomůcek (9.4.Březejc) 

• Tématický seminář k novým právním předpisům týkajícím se vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (9.4.Březejc) 

• Vybrané kapitoly z Nového občanského zákona (20.4.Žďár n/Sáz.) 

• Seminář k aktuálním otázkám týkajícím se poznatků z implementace nových právních 

předpisů týkajících se osob se ZP (17.6.Praha) 

• Nebojme se šít- (březen – červen Tábor) 

• Zbavme se stresu I a II (17.5. a 28.6.Tábor) 

• Nové právní předpisy - vzdělávání žáků se SVP - zejména §16 školského zákona v platném 

znění (5.10.Žďár n/Sáz.) 

• K problematice sexuality a agresivity dětí se zdravotním postižením (19.11. Janov n/Nis.) 

• Kurz opatrovnictví osob s omezenou svéprávností - úvod do problematiky (26.11.Praha) 

Zpracoval Mgr. Jiří Kapr 
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ARPZPD – PROFESIONÁLNÍ A PRUŽNÁ ORGANIZACE  

 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002221 

 

Cílem projektu je aktivizovat organizaci ARPZPD v ČR, zefektivnit komunikaci mezi kluby a 

zastřešující organizací i mezi jednotlivými kluby navzájem.  

Vizí v delším horizontu je se stát rostoucí a dynamicky fungující organizací s celorepublikovou 

působností zajišťující sourodé aktivity podporující sociální začleňování rodin pečujících o děti se ZP 

(bez ohledu na jeho druh a stupeň) do společnosti. 

Doba realizace projektu 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018 

Popis cílové skupiny: 

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci zastřešující organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v České republice a všech 43 členských klubů ARPZPD. Stálé zaměstnance mají 

většinou regionální kluby poskytující registrované sociální služby financované ze státních dotací, což 

je cca 7 klubů. Činnost ostatních klubů probíhá pouze díky dobrovolníkům (příležitostně 

odměňovaným) a z tohoto důvodu je velmi obtížné kluby intenzivněji zapojit. Mezi kluby jsou velké 

rozdíly z hlediska velikosti, množství aktivit i úrovně služeb. Některé z klubů jsou velmi profesionální 

a jiné fungují na laické, po léta nezměněné, bázi. Vzájemná komunikace mezi členy probíhá spíše 

náhodně a individuálně, byť přenos dobré praxe od aktivnějších klubů by byl velmi přínosný. Kluby 

fungují každý podle vlastních nebo historicky nastavených pravidel a zastřešující organizace má 

minimální přehled o aktuálních aktivitách klubů. Průzkumem bylo ověřeno, že hlavním důvodem 

nedostatečné spolupráce se zastřešující organizací může být, že aktivity vyvíjejí aktéři ve svém 

volném čase a zadarmo. Často se též jedná o osoby, které činnost klubu vedou již přes 20 let a nemají 

své nástupce. 

Jsme proto přesvědčeni, že nová pozice regionálních koordinátorů a jejich finanční ohodnocení podnítí 

iniciativu k rozvoji klubu. Do projektu budou aktivně zapojeni pracovníci zastřešující organizace a 

všech klubů. Veškeré výstupy projektu budou sdíleny se všemi kluby a věříme tak, že v průběhu 

projektu podnítíme k větší aktivitě i ty pasivnější. 

Aktivity projektu:  

1. Zpracování strategických dokumentů a nastavení vnitřních procesů v zastřešující 

organizaci ARPZPD  
V rámci této aktivity plánujeme vytvořit strategické dokumenty a nastavit v zastřešující organizaci 

ARPZPD v ČR vnitřní procesy směřující k moderní, dynamicky fungující organizaci a zpracovat 

vnitřní strategickou dokumentaci. Vnitřní procesy (metodiky, pravidla, postupy) plánujeme nastavit z 

hlediska manažerského řízení, finančního řízení a získávání zdrojů, personálního obsazení a zajištění 

kvality služeb a kontroly hospodaření. 

2. Metodická podpora regionálních klubů, zpracování dokumentace v klubech  

Cílem aktivity je aktivizace klubů k následování společných cílů, využívání jednotných postupů a 

metodik. O tvorbě strategií a zavádění vnitřních procesů v zastřešující organizaci a aktuálních 

výstupech budou regionální kluby informovány na valné hromadě (2017).  

3. Podpora aktivit a komunikace regionálních klubů  

Cílem aktivity je zdokonalit informační toky ze strany jednotlivých klubů směrem k zastřešující 

organizaci i navzájem mezi sebou. Součástí aktivity bude vytvoření vnitřního internetového 

informačního systému a nastavení pravidel výměny informací o aktivitách v klubech. 

      

V roce 2016 byl sestaven seznam dokumentů, které se budou revidovat či vytvářet. Bylo zpracováno 

cca 10 vzorových formulářů a informačních dokumentů z oblastí personalistiky, ekonomiky, 

klíčových dokumentů organizace, apod.  

Po konzultacích s IT odborníky bylo domluveno, že plánovaný informační portál Asociace vytvoříme 

pomocí nástroje SharePoint, který je součástí produktu MS Office 365, který sekretariát Asociace 

používá. Byly vytvořeny účty pro všechny regionální kluby a ve spolupráci se studentkou VŠE byl 

Infoportál nastaven. Infoportál momentálně nabízí kontakty klubů, sdílený kalendář, knihovnu 

dokumentů a fórum.  

V říjnu 2016 realizační tým absolvoval seminář Strategické plánování. Účast byla nabídnuta také 

členům Republikového výboru Asociace.    
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CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ V OBLASTI PÉČE O HANDICAPOVANÉ OSOBY II  

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331 

 

Posláním projektu je pomoci nalézt pracovní uplatnění těm osobám, kterým se nedaří nalézt práci z 

důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod 

či omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním 

postižením. 

Doba realizace projektu 1. 12. 2016 - 30. 11. 2018 

 

Cílová skupina: 

Projekt je určen osobám pečujícím o jiné závislé osoby s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu, 

které jsou nezaměstnané nebo neaktivní nebo evidované na ÚP jako zájemci o práci. Jedná se o osoby 

pečující o příjemce příspěvku na péči, a to v případě osoby do 10 let věku o I. – IV. stupeň a v případě 

osoby starší 10 let o II. - IV. stupeň. 

Aktivity projektu:  

1. Pracovní poradenství 

S každým zájemcem bude sestaven individuální plán podpory, poskytnuté v rámci projektu, dle jeho 

možností a potřeb. Účastníkům projektu budou nabídnuty dva jednodenní semináře. Jeden se 

zaměřením na sladění práce, péče o závislou osobu a práva pečujících. Druhý se bude týkat 

sebeprezentace, přípravy na vstupní pracovní pohovor, apod.  

2. Kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“ 

Ve druhém pololetí 2017 bude realizován akreditovaný kvalifikační kurz „pracovník v sociálních 

službách“. Kurz proběhne formou šesti víkendových (pá-ne) seminářů, pro maximálně 25 účastníků. 

3. Kvalifikační kurz „asistent pedagoga“ 

V průběhu projektu se kvalifikuje cca 20 osob v akreditovaném vzdělávání podle § 20 zákona č. 

563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz zájemci absolvují buď individuálně dle svého 

výběru, nebo v rámci skupiny v termínu září – listopad 2017. 

4. Zprostředkování zaměstnání 

Cílem projektu je umístění účastníků projektu na udržitelná pracovní místa na pozicích Pracovník v 

sociálních službách nebo Asistent pedagoga. Za tímto účelem bude účastníkům poskytováno 

poradenství a podpora při hledání pracovního místa, komunikace se zaměstnavateli a zprostředkování 

pracovních míst.   

 

Aktivity projektu budou poskytovány bezplatně, včetně úhrady cestovného a ubytování. Účastníkům 

projektu je možné nabídnout příspěvek na zajištění péče o závislou osobu v době konání aktivit kurzu.  

 

V roce 2016 byla rozeslána nabídka aktivit projektu na kluby a další kontakty, prezentována na webu a 

FB.  

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 
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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 2016 nejvíce podporovaly: 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 
 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 
 

 
 

Úřad vlády ČR 
 

 
 

 
EU prostřednictvím ESF 

 
 
 
 
 

 

 
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 2016 byly použity fotografie z činností regionálních klubů. 

mailto:asociace@arpzpd.cz

