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

Posláním

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. 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, o. s. Z tohoto kréda vychází činnost 
Asociace a je realizována jak v ústředí, tak i v regionálních klubech Asociace.
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Základní údaje a organizační struktura

Asociace je otevřeným, nepolitickým a dobrovolným občanským sdružením 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, které vznikají z iniciativy rodičů zdravotně postižených 

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

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

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

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

V rámci Asociace bylo v roce 2012 registrováno a bylo aktivních 52 klubů ARPZPD v ČR v městských 

nebo obecních regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky.

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

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

koncepci činnosti Asociace, jednou za dva roky volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, o. s. a Re-

publikovou revizní komisi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který je zvolen členy Republikového výboru 

a Republikové revizní komise Asociace.

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

nám. 12.

Pověřenými zástupci statutárního orgánu RV Asociace RPZPD v ČR, o. s. jsou předseda a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2012 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2012 vykonávala Marie Havlíčková.

Asociace je sdružení, které 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. Cel-

kový počet řádných a registrovaných členů Asociace je 6 580.

Členské příspěvky si kluby ponechávají pro svou potřebu a o jeho výši rozhoduje členská schůze klubu. 

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

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

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

• hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů i dalších rodinných příslušníků,

• pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí,

• podporuje jejich nezávislý způsob života,

• zajišťuje sociální služby, 

• provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost s životem rodin se zdravotně postiženým dítě-

tem,

• šíří informace pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny,

• prosazuje jejich zájmy ve státní politice a legislativě,

• rozvíjí aktivity vycházející z potřeb a zkušeností rodičů zdravotně postižených dětí,

• připravuje a realizuje specifi cké tuzemské a zahraniční rekondiční a rehabilitační pobyty, uskutečňuje 

projekty v oblasti výchovné a sociální rehabilitace,

• organizuje vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče postižených dětí i pro dobrovolné aktivisty,

• spolupracuje se státními a nestátními institucemi, sdruženími, odbornými pracovišti i jednotlivci, zabý-

vajícími se problematikou zdravotně postižených dětí.
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Zpráva předsedkyně 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o činnosti organizace za rok 2012

(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 23. 3. 2013 v Sázavě).

Vážení a milí přátelé,

je mou milou povinností podat Vám zprávu o činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

za rok 2012 a ohlédnout se tak za tím, jak se nám dařilo plnit naše záměry a poslání být obhájcem práv dětí se 

zdravotním postižením a jejich rodin žít důstojný život.

Naše úsilí bylo rámováno vyhrocující se situací v oblasti sociální politiky vůči občanům se zdravotním 

postižením v souvislosti s novou právní úpravou a způsobem výplaty sociálních dávek a průběžně se snižují-

cím objemem výše státních dotací vyčleněných na podporu občanského sektoru. Státní dotace přesto nadále 

představují dosti významnou část prostředků na fi nancování našich aktivit. 

Dalšími zdroji činnosti Klubů Asociace pak byly projekty krajské, projekty měst, nadačních fondů. Mnohé 

výborné akce klubů byly fi nancovány ze sponzorských darů. 

K významným zdrojům fi nančních prostředků patřily v roce 2012 také zdroje Evropských strukturálních 

fondů, ze kterých se podařilo získat fi nanční prostředky na vzdělávací a motivační aktivity, ve kterých Asociace 

předává své jedinečné a dlouholeté zkušenosti ze své práce v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. 

S velkým potěšením konstatuji, že i v uplynulém roce pokračovala činnost Asociace jako vzdělávací insti-

tuce v oblasti potřeb osob se zdravotním postižením. Byly realizovány projekty k podpoře kvality sociálních 

služeb, které ústředí připravovalo k akreditaci a kterým akreditace byla udělena. 

Koncept vzdělávání, jeho struktura a lektorské obsazení i jeho organizační úroveň jsou mimořádně vysoce 

oceňovány samotnými frekventanty kurzů. Dobrý zvuk má i naše vzdělávací nabídky ze strany akreditační 

komise MPSV. 

Mám opravdu velikou radost, že se nám podařilo též prostřednictvím těchto kurzů rozšířit rodinu zaujatých 

spolupracovníků a pomocníků, získat je a motivovat je pro práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením 

a jejich rodin či k dalšímu studiu a šířit dobré jméno naší organizace. 

Ráda bych z tohoto místa poděkovala sekretariátu Asociace za skvěle připravené projekty a jejich organi-

zaci.

Jsem velice ráda, že jste i mnozí z Vás i členové a příznivci vašich klubů využili tyto vzdělávací možnosti 

a získané znalosti uplatňujete v praxi. 

Je naprosto zřejmé, že takovéto vzdělávání, praktikovaná výměna a sdílení zkušeností má významný podíl 

na profesionalizaci práce našich klubů, nás všech. Prohlubuje se naše orientace v široké oblasti sociální proble-

matiky či v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Rostou naše znalosti zákonů a vyhlášek a dalších 

souvisejících dokumentů a roste i naše informovanost o jejich uplatňování v praxi a při prosazování práv dětí 

a rodičů. 

S potěšením se z Vašich zpráv dovídám, že vzdělávací aktivity jsou zastoupeny i ve Vaší vlastní a bohaté 

klubové činnosti. Vzdělávání představuje nosné téma, které jsme zařadili mezi naše prioritní úkoly. 

Uvažujeme o rozšíření vzdělávací nabídky o kurzy, které spadají do akreditačního řízení na půdě MŠMT.
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Systematická práce na tomto poli přináší výsledky, které si mnohdy ve své práci ani dostatečně zřetelně 

neuvědomujeme. Nezpochybnitelným faktem je, že naše argumentační výbava se rok od roku více upevňuje 

a rozšiřuje a náš hlas má vliv na tvorbu koncepcí a strategií na místní i národní úrovni i na tvorbu právních 

předpisů, které se dotýkají života našich dětí a rodin. 

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

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

Děkuji Vám za Vaše aktivity při tomto procesu, odvahu a profesionální přístup při hledání vhodných řešení. 

Vaše větší jistota a dobrá orientace v právních předpisech a dobré povědomí o právech dětí se zdravot-

ním postižení rodičů při jednáních s orgány státní správy i samosprávy se promítá do statistických ukazatelů 

ve školství. Roste počet našich dětí, které se úspěšně vzdělávají se svými vrstevníky v běžných školách s vyu-

žitím podpůrných opatření. Jsem ale též ráda, že se i s Vaší podporou, jako rodičů zdravotně postižených dětí, 

podařilo zachovat také systém škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a že naše děti 

mohou vzhledem ke svým potřebám profi tovat z této formy vzdělávání.

V  tomto smyslu argumentuji při jednáních o vzdělávacích strategiích, Asociace vystupuje jako uznáva-

ný partner hájící zájmy dětí se zdravotním postižením. Je ale třeba neustále monitorovat legislativní prostor, 

ve kterém se průběžně opakují a objevují návrhy z oblasti vzdělávání či sociálních služeb, které by při svém 

naplnění vedly jednoznačně ke zhoršení situace našich dětí i rodin, nebo některých skupin. 

Společně jsme řešili otázku propojení služeb osobní asistence a asistence pedagogické při vzdělávání dětí 

se zdravotním postižením. Naše úsilí úspěšně vyústilo do nové právní úpravy. Nicméně je bohužel setkáváme 

s tím, že práva dětí se zdravotním postižením na hodnotné vzdělávání bez jakékoliv diskriminace jsou v praxi 

ne vždy a ve všude plně respektována. Mám na mysli zejména vymáhání účasti osobního asistenta ve škole, 

naplňování týdenní dotace vyučovacích hodin, přístup ke školským službám – družina, stravování, účast dětí 

s těžkým zdravotním postižením na aktivitách, které s výukou souvisejí atd. V těchto záležitostech bude třeba 

ze strany Asociace na základě Vašeho doporučení iniciovat skutečně systémové kroky řešení. 

Dalším významným tématem Asociace je oblast statusu osoby požívajících zvláštních výhod ve smyslu 

podpory mobility. Do nelehkých jednání Asociace vstoupila v zastoupení JUDr. Cupkové a zapojila se do ak-

tivity skupiny poslanců. 

Naše kluby v  průběhu platnosti zákona o  sociálních službách navázaly na  sociální aktivity realizované 

v rámci spolkové činnosti a staly se profesionálními poskytovateli širokého spektra registrovaných sociálních 

služeb poradenských, odlehčovacích (respitních), vzdělávacích i terapeutických, aktivizačních.

O  dalších krocích, které vyplývají z  této profesionální činnosti, které bude třeba přijmout s  ohledem 

na účinnost nové právní úpravy dané Občanským zákoníkem budeme zásadním způsobem jednat v další části 

této valné hromady. 

Velice významnou a neoddělitelnou rovinu činnosti Asociace tvoří vlastní spolková/klubová činnost. Tato 

činnost zahrnuje širokou škálu akcí tematických, společenských, kulturních, sportovních či vzdělávacích pro 

děti, rodiče, přátele, pozvané ofi ciální hosty. Podařilo se zorganizovat řadu úspěšných prázdninových táborů, 

efektivních rehabilitačních a ozdravných pobytů, zajímavých poznávacích akcí, volnočasových aktivit, příjem-

ných a zajímavých a užitečných setkávání. 

Tato činnost klubů je nesmírně důležitá. Dává dětem příležitost ke smysluplnému a aktivnímu využití vol-

ného času, umožňuje jim získávat nové a užitečné poznatky, informace a dovednosti pro život, potkávat a po-

znávat nové kamarády. Všechny tyto spolkové aktivity přispívají k prohlubování vzájemných kontaktů, výměně 

zkušeností a posilování sounáležitosti. Jsou platformou pro formování názorů, hledání řešení určitých problé-

mových okruhů, které se dotýkají života dětí s postižením. Jsou příležitostí a prostorem pro účinné odbourávání 

stresů, který Vás dlouhodobě doprovází ve Vašem náročném každodenním životě. 
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Asociace v roce 2012 hrála také úlohu uznávaného partnera při jednáních týkajících se života osob se zdra-

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

vašeho členství v poradních a expertních orgánech veřejné správy a samosprávy. Naše požadavky se ve zvyšu-

jící se míře uplatňují v procesu komunitního plánování. 

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

tačním orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením. 

V průběhu uplynulého roku Asociace pokračovala ve vytváření fungujících sítí spolupracujících subjektů 

a organizací, které v daném regionu působí. Spolupráce se daří nejen v rámci vzájemné účasti na jednotlivých 

akcích, výměny zkušeností, ale též v rámci širší součinnosti zapojených subjektů při ovlivňování místní po-

litiky vůči osobám se zdravotním postižením a při rozšiřování povědomí veřejnosti o vaší činnosti a zejména 

o životě osob se zdravotním postižením. 

Znovu zdůrazňuji, že naší velkou devizou, kterou je třeba chránit a nadále zhodnocovat, je profesionalita, 

znalost podmínek a celkové situace v oblasti zdravotního postižení, stejně tak i otevřenost, schopnost spolupra-

covat, vyjednávat, plánovat, koncepčně uvažovat. 

Čitelný obraz Vaší celoroční práce Vašeho klubu a úlohy, jakou Asociace v oblasti osob se zdravotním po-

stižením hraje, poskytují Zprávy o činnosti klubu za uplynulý rok. 

Děkuji z tohoto místa za zaslání těchto zpráv, jejichž čtení bylo i letos pro mne velkým potěšením a silným 

zážitkem. Zprávy zřetelně vypovídají o vaší obětavé a cílevědomé práci budovat lepší život pro naše děti a ro-

diny a chladnou společenskou realitu prohřívat teplem lidskosti, obětavosti a lásky.

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

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

postižením.

Jistě mi dáte za pravdu, že doba, kterou prožíváme, staví na životní cestu našich dětí a rodin rizikové a neče-

kané nové překážky. Zkušenost nás naučila, že k překonání takovýchto překážek je nutné spojit síly. Moc bych 

si přála, abychom jedinečnou vnitřní sílu naší organizace, kterou čerpáme ze sdílení hodnot, mravních zásad, 

pocitu sounáležitosti, uchovávali nadále jako vzácný poklad shromažďovaný pro lepší život všech našich dětí. 

Děkuji Vám všem za Vaši obětavou práci.

Děkuji Vám za Vaši pozornost a možnost v roli předsedkyně naší skvělé organizace trochu se podílet na Va-

šem velikém díle. 

Praha, březen 2013

 Dr. Zuzana Kaprová, předsedkyně
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Přehled 
 o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2012 

(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu)

Klub Velké Meziříčí – Jitka Pacalová
Během roku 2012 se podařilo získat nadační prostředky na činnost v tvořivých dílnách, kde v rámci arte-

terapie probíhala pestrá paleta činností, další aktivitou byla hiporehabilitace, canisterapie, kterou podpořilo 

město Velké Meziříčí. Celoročně probíhala muzikoterapie s  lektorem. V  roce 2012 se dále podařilo zorga-

nizovat úspěšný psychorehabilitační pobyt pro 53 účastníků s bohatým programem, který byl pro děti díky 

sponzorům zdarma., uskutečnil se benefi ční Ples Dobré, Vánoční koncert, atraktivní parkurové závody pro děti 

se zdravotním postižením. Klub rozšířil svá ocenění – v roce 2012 se stal vítězem projektu Podaná ruka obcí 

do 1 000 obyvatel (Vysočina – Dolní Rakousko). Dařilo se naplňovat cíl klubu pomáhat rodinám zvládat nároč-

né životní situace, poskytovat podporu rodičům dětí a zabezpečovat širokou nabídku terapií.

Klub Korálek Přerov – Sylva Johnová
Po celý rok probíhala zajímavá a pestrá klubová činnost, úspěšné klubové a společenské akce, tématická 

setkávání. Byl uspořádán zdařilý motivační pobyt s pestrým a zajímavým programem Letem světem celým 

rokem. Korálek se vydal do Prahy s návštěvou muzikálu, proběhl úspěšný zájezd do Maďarska do termálních 

lázní Gyoru a závěr roku patřil vánočnímu setkání. Klub smysluplně spolupracuje s ostatními regionálními 

organizacemi. Fotodokumentace dokládá příjemnou a radostnou atmosféru všech akcí. 

Klub Naděje Tábor – Romana Dukátová 
Klub úspěšně uskutečňuje pravidelnou, bohatou a zdařilou klubovou činnost. V roce 2012 probíhala setká-

vání s tematickým programem, klub uspořádal úspěšně psychorehabilitační pobyty, benefi ční koncert, víken-

dový pobyt, výlety i zahraniční do Rakouského Gmündu, zorganizoval sportovní bowlingová klání, konaly se 

pravidelná setkávání maminek, probíhalo rekondiční plavání. 

Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí – Jitka Fajtová 
Klub pokračoval ve  své úspěšné činnosti, dařilo se sponzorsky podporovat služby osobní asistence pro 

děti na školách. Byly realizovány úspěšné tvořivé, tematický zaměřené akce s prezentací produktů na výstavě 

Oblastního spolku Červeného kříže, se kterým klub spolupracuje. Ve spolupráci s o. s. Bamba proběhl úspěšně 

Dětský den, proběhl úspěšný psychorehabilitační pobyt, klub inicioval a zapojuje se do integračních setkávání 

organizací pracujících ve prospěch osob se zdravotním postižením. Úspěšný byl též taneční večer pro Hvězdič-

ku, který uspořádala Poslední choceňská paroplavební. 

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová 
Klub v roce 2012 oslavil 20 výročí své úspěšné činnosti ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich 

rodičů. V roce 2012 probíhala velice bohatá klubová činnost, pravidelné akce, volnočasové a prázdninové ak-

tivity. Paprsek protíná svým světlem celý region – úspěšně spolupracuje s mnoha partnery z neziskové sféry, 

má širokou skupinu kolektivních členů, spolupracuje s partnery státní správy, samosprávy, tiskem, výrobci 

rehabilitačních pomůcek. V klubu působí půjčovna rehabilitačních pomůcek a poradna. Proběhly úspěšné re-

habilitační pobyty s krásným programem. Byla uspořádána návštěva kulturních představení, Srdíčkový ples, 

poznávací zájezdy, proběhla akce Mrštná rybka – XVI. ročník – jízda na kajaku a potápění. Pokračovalo vy-

dávání a distribuce vševědného Zpravodaje, půjčovna pomůcek pomáhala potřebným, klub svou činnost též 

prezentoval na akci prezentací poskytovatelů sociálních služeb.

Klub ROAD Praha 3 – Martina Chmelová 
Klub pokračoval ve své úspěšné činnosti a zorganizoval zajímavou a pravidelnou klubovou činnost. Během 

roku zajišťoval pro zp děti a rodiče rehabilitační plavání pod vedením odborných asistentů, proběhly krásné 

pobytové akce, dva letní dětské integrované tábory pro velmi postižené děti a děti se zdravotním omezením. 

Klubové činnosti se daří realizovat z vícezdrojového fi nancování. 

Klub Míša Frýdek-Místek – Soňa Běžková
Klub má za sebou úspěšný rok, probíhala zajímavá a velice pestrá klubová činnost, společenské akce,cel-

kem 35 akcí v roce 2012, výtvarné dílny, kulturní akce, výlety, sportovní akce a akce k podpoře dobrovolnictví 

ve spolupráci se sdružením ADRA. Klub se podílí na komunitním plánování
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Klub Pharos Znojmo – Jana Svobodová
Činnost klubu po celý rok radostně provázelo bubnování na bubny džembé. Podařilo se zorganizovat krásné 

a zajímavé společné akce s různou tematikou, které přinesly účastníkům krásné a užitečné zážitky, celoročně 

probíhalo oblíbené plavání. V průběhu roku 2012 probíhaly sportovní činnosti a společenská setkání a aktivity. 

Proběhly 2 psychorehabilitační pobyty.

Pharos se zapojil do komunitního plánování, v rámci kterého připravuje a podílí se na podpoře realizace 

projektu chráněného bydlení, osobní asistence, rané péče a denního centra pro dospělé.

Klub Pavučinka Domažlice – Vendula Zajacová
Klub zorganizoval pestrou škálu spolkových aktivit, proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce v prosto-

rách Městského centra sociálních služeb, společenské, sportovní odpoledne, návštěva u koníčků s jízdou, bow-

lingové klání, klub se zúčastnil koncertu Chceme žít s Vámi v Praze, proběhl úspěšně Maškarní bál s účastí stu-

dentů, studentek kosmetiček, které zajistily profi líčení masek. Vánoční posezení ukončilo úspěšný klubový rok. 

Klub Korálky Rokycany – Jana Holšanová
Pokračovala a rozvíjela se úspěšně klubová činnost, v roce 2012 proběhlo celkem 28 akcí, které zahrnovaly 

výtvarné aktivity, příjemná společenská, tematická setkávání včetně vánoční besídky i úspěšné výstavy prací 

dětí. Celoročně probíhalo rehabilitační plavání. Vše se dařilo v dobré pohodě a radosti. 

Klub Broučci Šumperk – Naďa Stankovičová 
Klub v  roce 2012 uspořádal pravidelná klubová setkávání v  prostorách Domova mládeže v  Šumperku, 

úspěšně probíhaly tvořivé aktivity s výstavkou, konané s pomocí a podporou studentů škol na dobrovolnické 

bázi, podařilo se zorganizovat rehabilitační plavání, výlety s kulturním programem, úspěšně proběhl psychore-

habilitační a víkendový pobyt se zajímavým a pestrým programem. 

Klub Ústí nad Labem – pí Eva Eliášová
Klub uspořádal řadu krásných a úspěšných akcí – psychorehabilitační pobyt a ozdravný pobyt, plavbu lodí 

po Labi s pálením čarodějnic, Noc snů v ZOO Děčín, sportovní turnaje ve fotbálku, bowlingu a kuželkách, 

vánoční plavání spojené s besídkou a Mikulášskou nadílkou, výlety a  společenská setkání. Klub celoročně 

poskytoval žádané a potřebné sociální poradenství, konzultace rodičům v rodinách. 

Klub Zvoneček Odry – Klára Galetková
Klub má za sebou další rok úspěšné činnosti. Vedle spolkové činnosti, patří tento klub k registrovaným 

poskytovatelům sociálních služeb, zajišťuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi také formou terénní 

služby a provozuje Centrum denních služeb a sociální poradenství. 

Od dubna 2012 se služby rozšířily o sociálně právní ochranu dětí, před škodlivými vlivy, pomoc při řešení 

výchovných problémů. 

Klub úspěšně rozšířil okruh uživatelů služeb i na další skupiny znevýhodněných osob (rizikový způsob 

života, rodiny bez pravidelného příjmu, smíšené rodiny/minority, etnické skupiny). Spolupracuje s OSPOD, 

podařilo se sestavit informační brožuru a CD ve formátu, který je přístupný i osobám, které nedisponují do-

statečnými čtenářskými dovednostmi. Velice úspěšné a mimořádně potřebné byly aktivity zaměřené na rodinu, 

začleňování dítěte do kolektivu, podpora rodičovství. 

Vedle sociálních služeb klub realizuje bohatou volnočasovou klubovou činnost, letní prázdninový pobyt, 

zájmové aktivity, rehabilitační plavání včetně dopravy, ekologické tvořivé ateliéry, kroužek vaření, turistika, 

rehabilitační sportování, akce zaměřené na dopravní výchovu. Všechny akce byly směrovány na podporu samo-

statnosti dětí, rozvíjení sociálních dovedností, motoriky a znalostí. 

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou – Iva Prosecká
Klub nabídl v roce 2012 pestrou a pravidelnou klubovou činnost. Zajistil rehabilitační cvičení a plavání, 

tentokrát sice jinou formou, ale stejně úspěšné, ve spolupráci se sdružením Ambra probíhala hipoterapie, byly 

zorganizovány tvořivé dílny, zdařilý byl průběh psychorehabilitačního pobytu s bohatým a zajímavým progra-

mem, podařilo se zorganizovat krásné kulturní akce, proběhl úspěšně kurs arteterapie pro rodiče, bowlingové 

odpoledne, klub se zapojuje do integračních programů pro děti ve spolupráci se Sychrovou knihovnou ve Žďáře 

nad Sázavou. Velké blahopřání a díky Úsměvu. Ať tedy dál roste počet lidí, kterým Úsměv rozzáří cestu živo-

tem. Ať se dále daří vaše dílo.
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Klub Stráž – Vladimír Kovařík
Klub se v průběhu roku 2012 soustředil na rehabilitační akce a ozdravné pobyty pro osoby s mentálním po-

stižením ve spolupráci s externími odborníky. Rozšiřoval aktivity spolupráce mezi kluby a navazoval užitečné 

kontakty s partnerskými organizacemi – domovy pro mentálně postižené. 

Úspěšně proběhl letní rehabilitační pobyt pro 40 účastníků, setkání při hudbě a tanci, vítání jara s motivační 

soutěžní hrou, rybářské závody.

Klub Uzlík Beroun – Jitka Jiroutová 
V roce 2012 probíhaly úspěšně aktivity, které zahrnovaly odlehčovací pobyty, rodinný rekreačně rehabili-

tační pobyt ve Štúrovu, kde je podporována u dětí samostatnost, klub zorganizoval úspěšný letní tábor ve Šlo-

vicích pro těžce postižené děti,.

I když dosud není ukončeno majetkové vyrovnání se zařízením Dobromysl, podařilo se ze sponzorských 

fi nančních prostředků v roce 2012 klubu získat nafukovací vanu i míče, o které se klub štědře podělil se speci-

álními školami, které děti z Uzlíku navštěvují. Z vlastních prostředků klub nakoupil potřebné drobné vybavení 

– vysílačky, hry a hračky pro klubovou činnost.

Klub Český Krumlov – Jan Sedláček 
V roce 2012 proběhly velice zdařilé celoroční klubové aktivity – zajímavé a pestré společenské aktivity, 

kulturní akce, poznávací výlety, i zahraniční (Německo – Stezky v korunách stromů), turistické vycházky. Byl 

realizován zdařilý benefi ční koncert. Klub se věnoval propagaci své činnosti, uspořádal tábor pro astmatické 

a alergické děti, úspěch mělo tričkování s gulášem. 

StonoŠka Bystřice pod Hostýnem – Dagmar Božovská
Klub i v roce 2012 pokračoval v nabídce zajímavých aktivit. Klub má svou kronikářku, která zaznamenává 

všechny události týkající se jejich činnosti. Letos se klubu podařilo zajistit bezbariérový přístup do vlastních 

prostor díky sponzorsky pořízenému schodolezu. A tak mají všichni snadnější přístup k pestrým klubovým 

akcím, které v roce 2012 s úspěchem a k radosti všech proběhly. Byly to akce k rozvoji tvořivosti, společenské 

a kulturní akce pro děti i rodiny, sportovní akce, vaření a stolování, muzikoterapie. Spolupracuje s dobrovolní-

ky, studenty v rolích asistentů, kteří usnadňují zapojení a účast dětí na akcích. Zorganizoval úspěšně 8. ročník 

Dne se StonoŠkou, kterého se zúčastnilo asi 600 dětí a kolem 1 000 dospělých. Zapojil se do Tříkrálové sbírky, 

aktivně se zapojuje do komunitního plánování k odstraňování bariér. Úspěšně proběhl Rekondiční pobyt s krás-

nými výlety do Vídně a Lednice, tábory, psychorehabilitační pobyt i rehabilitační víkend. Vánoční posezení 

a pěší tůra byly tečkou za úspěšným rokem 2012. 

Klub Radost Prostějov – Petr Frantal
Klub má za sebou úspěšný rok s bohatou a zajímavou klubovou činností,uspořádání pestrých volnočaso-

vých aktivit, domácích i zahraničních. Klub v roce 2012 zorganizoval 3 tradiční místní akce, 5 jednodenních 

akcí na Moravě a 1 v rakouském pohraničí. Realizoval l týdenní pobyt v ČR a 10denní pobyt v Chorvatsku. Dál 

zorganizoval zajímavý výlet do Ratíškovic a jízdu na drezínách, připravil postiženým dětem zážitky ze stře-

leckého dne (střelba z kuší). Činnost klubu se daří rozvíjet díky pevnému přátelství, kamarádským vztahům, 

vlídným sponzorům a dotacím Olomouckého kraje. 

Klub Liberec – Ludmila Kantoríková 
Po celý rok 2012 probíhala úspěšně zájmová spolková činnost – oblíbené kroužky vaření, kroužek hudební 

a dramatický a kuželky. Klub uspořádal společenská tematická setkávání. V roce 2012 se podařilo zorganizovat 

úspěšný tábor a pobytové akce. 

Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová
Dařilo se naplňovat poslání klubu prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a jejich rodin, po-

skytovat pomoc a šířit informace.

Podařilo se zorganizovat milé a úspěšné klubové akce po celý rok, pravidelná klubová setkávání, tvořivé 

dílny, proběhl úspěšný víkendový pobyt ve středisku ekologické výchovy se zajímavým programem, tematické 

výlety, tematické společenské akce a sportovní aktivity, klub nabízí canisterapii.

Klub se aktivně zapojuje do komunitního plánování při mapování bezbariérovosti Litoměřic. Významná je 

spolupráce s ostatními organizacemi v regionu, studenty škol.

Novinkou klubu je realizace projektu „problémy postižených dětí a jejich rodičů“ – podpořeným Komunit-

ním plánem města Litoměřice, které probíhá formou skupinových terapeutických sezení. 
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Klub Auxilium Vsetín – Lenka Šebelová
Klub zajišťoval široké spektrum aktivit, které zahrnují jak klubovou-spolkovou činnost, tak činnosti konané 

v rámci registrovaných sociálních služeb, které se vzájemně propojují. V rámci bohaté spolkové činnosti se 

podařilo zorganizovat 10 tematicky zaměřených a zdařilých setkání. Je třeba jmenovat vedle karnevalu, plesu, 

sportovních aktivit a vernisáže také Pyžamovou párty a Prohibiční setkání. Klub dále zorganizoval 7 zdařilých 

pobytových akcí pro velmi těžce zdravotně postižené účastníky – psychorehabilitační pobyt pro rodiny, rehabi-

litační pobyt pro mládež s MP a víkendový pobyt pro rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem – na Dívčím 

Hradu. Stejně tak krásný průběh a zajímavý program měl příměstský tábor i vzdělávací a poznávací pobyt 

a další kulturní akce.

Klub organizuje velice účinnou a potřebnou kampaň „Cesta nekončí“, která přibližuje život i potřeby dětí 

se zdravotním postižením a jejich rodin.

V roce 2012 proběhly úspěšné vzdělávací aktivity pro pečující osoby, byla realizována sportovní činnost 

včetně plavání a byla úspěšně zahájena nová aktivity – Vsetínské aplikované sporty – bocca v bezbariérové 

nové tělocvičně. 

Klub získal grant nadace Partnerství podpořený z programu Česko-švýcarské spolupráce na činnost Centra 

pro podporu rodin pečujících o blízké osoby s handicapem na dobu 2 let. V rámci registrovaných sociálních 

služeb klub poskytuje sociálně aktivizační služby a odlehčovací služby – víkendový odlehčovací pobyt opět pro 

těžce zdravotně postižené účastníky, úspěšně proběhl jarní pobyt pro uživatele služeb – pro starší děti a mládež. 

V rámci rané péče Klub Auxilium poskytuje pestrou paletu aktivit pro 27 rodin, v rámci služby osobní asistence 

pak pomoc 32 uživatelům.

Klub Celiakie Brno – Ing. Dalibor Ježorek
Klub se dlouhodobě specializuje na pomoc a zlepšení života osob vyžadujícím bezlepkovou dietu. Vyvíjel 

i v roce 2012 úspěšné a potřebné informační aktivity o sortimentu bezlepkových potravin a jejich distribuci 

do obchodní sítě, vedl jednání s obchodníky o doplnění sortimentu o tyto potraviny, díky nepolevující aktivitě 

klubu se daří nabídku rozšiřovat a  rozšiřovat síť obchodů, které tyto potraviny prodávají. Klub se zaměřu-

je na podporu testování složení potravin a  jejich pravdivé označování, spolupracuje s  inspekčním orgánem 

a výzkumným ústavem potravinářským v Praze, pořádá vzdělávací a informační akce pro rodiče o způsobech 

přípravy bezlepkových jídel, shromažďuje recepty a praktické rady pro začínající bezlepkové kuchaře. Klub 

spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Brně a zapojují se další zdravotnická pracoviště.

Podařilo se zorganizovat letní rekondiční pobyt pro 50 dětí s celiakií s cílem integrovat tyto děti do širšího 

kolektivu a posílit jejich kondici. Klub se zúčastnil Medical Fair v Brně. Webové stránky klubu jsou zdrojem 

cenných informací pro osoby s celiakií.

Klub Vysočina Havlíčkův Brod – Lenka Mottlová
Klub má za sebou velmi úspěšný rok klubové činnosti – uspořádal zajímavé klubové aktivity v průběhu 

celého roku. Navštívil divadelní představení Alenka v říši za zrcadlem v Jihlavě doplněné návštěvou Jihlavské 

ZOO, proběhl úspěšný Dětský den s krásným programem. Klub uspořádal zdařilý rekondiční pobyt s bohatým 

programem a závěr roku patřil Mikulášskému posezení a zábavě.

Klub Stonožka Ostrava – Jan Pucher 
Klub realizuje širokou škálu aktivit, které zahrnují sociální služby (sociálně aktivizační služby a sociálně 

terapeutické dílny), Denní stacionář a volnočasové a pobytové aktivity. 

Klub využívá letní táborovou základnu na Žďárském potoce, zařízení v horských oblastech Beskyd a Jese-

níků a celoroční tábor v Dívčím Hradu. Dobudování tohoto komplexu, ve kterém probíhá bohatý a zajímavý 

program, klub věnuje velké úsilí.

V uplynulém roce se podařilo Stonožce uspořádat letní a zimní pobyt na horách, letní tábor, psychorehabi-

litační pobyt. Stonožka organizuje dlouhodobě a úspěšně svoz dětí, v průběhu roku 2012 se konala společenská 

klubová setkávání a uskutečnily se zdařilé tematické akce. Aktivity směřují k rozvoji samostatnosti a integrace 

dětí. 
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Klub Jablonec nad Nisou
Klub v uplynulém roce realizoval širokou škálu významných aktivit. Je registrovaný poskytovatel sociál-

ních služeb – sociálně aktivizační služby pro děti a rodiče, zajišťuje celoroční provoz sociálního automobilu, 

který zajišťuje svoz dětí z Jablonce a jeho okolí do škol a dalších zájemců – počet klientů v roce 2012 dosáhl 

úctyhodné výše 2 184. 

Klub poskytoval poradenské služby v bezbariérových a rekonstruovaných prostorách Spolkového domu, 

který poskytuje dobré zázemí pro služby klubu a předsedkyně Bohunka Zikmundová je členkou rady Spolko-

vého domu. Klub dlouhodobě provozuje půjčovnu vozíků a kompenzačních pomůcek, kterou pro velký zájem 

rozšířil na všechny věkové kategorie potřebných osob a podařilo se i  rozšířit sortiment. Klub pořádal řadu 

úspěšných volnočasových, společenských, vzdělávacích, prázdninových aktivit. Klub prezentoval svou činnost 

v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci, Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci, Týdne po-

skytovatelů sociálních služeb ve Spolkovém domě v Jablonci.

Úspěšně proběhlo představení kroužku tanečníků vozíčkářů v Brně v rámci akce Tanec a handicap. Klub 

zorganizoval letní rekondiční pobyt pro velmi těžce postižené účastníky, probíhala rehabilitační cvičení s tan-

cem, 

Klub spolupracuje s městem, skupinou Bariéry při zpřístupňování prostor Jablonce pro osoby se zdravot-

ním postižením, ve spolupráci s Městským divadlem proběhla tradiční úspěšná akce „Všichni společně nejen 

na jevišti“s moderátorem Janem Musilem, Ocenění a poděkování za činnost ze strany města Jablonce se klub 

dočkal při setkání organizací s primátorem.

Klub Krteček Písek – Ladislava Králíková 
Klub je poskytovatelem širokého spektra aktivizačních sociálních služeb a  spolkových služeb, které se 

doplňují a  prolínají. Ze spolkových aktivit je třeba jmenovat zábavné vaření, tvořivé aktivity, zimní pobyt 

na horách, víkendový pobyt, psychorehabilitační týdenní pobyt, kdy se během týdne odehrály tematické hrátky 

a slavnosti, jak se střídají v průběhu celého roku, dále pak úspěšný tábor. V roce 2012 proběhly úspěšně te-

matická setkání a společenské akce, sportovní akce ve spolupráci s domovem v Tloskově, diskotéka s tancem, 

klub uspořádal prezentaci výrobků dětí, které vznikly v keramickém kroužku a Vánočním posezením Krteček 

oslavil konec úspěšného roku. 

Klub Klokánek Hořice – Jana Kocourková
V Klubu se odehrávají jak sociální služby, tak spolková činnost. Klokánek provozuje sociálně aktivizační 

služby – proběhly krásné tvůrčí dílny, podařilo se zavést odlehčovací službu s  podporou nadačního fondu 

AVAST a tato služba se stane součástí standardní nabídky v rámci uvažované registrace činnosti stacionáře. 

Klub spolupracuje se studenty gymnázia a střední odborné školy v Hořicích, klubem českých turistů, pro-

běhly zajímavé a úspěšné akce – Pochod o Žižkův štít speciálně upravený pro účastníky se zdravotním posti-

žením, uskutečnila se zajímavá přednáška psycholožky, proběhl dětský den Klokánku s olympiádou, odehrála 

se příjemná klubová setkání v nových prostorách, pravidelně též probíhalo rehabilitační plavání. Klub získal 

velice dobré jméno, akce pro veřejnost jsou oblíbené a populární, pomáhají dobrovolníci i sponzoři.

Klub Sluníčko Kutná Hora – Eva Lebedová
Klub uspořádal dlouhou řadu krásných klubových akcí s pestrou a zajímavou tematikou k radosti a užitku 

všech účastníků. Krásné a úspěšné aktivity provázely činnost klubu v průběhu celého roku. Nový rok 2012 

Sluníčko zahájilo zimní poznávací procházkou po Kutné Hoře. Proběhla tradiční a milá vycházka do lesa a na-

dělování krmení pro zvěř. Vítání jara patřilo karnevalové veselici a proběhla návštěva Matějské poutě v Praze.

V dubnu se do Sluníčka slétly čarodějnice a kouzla a čarování ovládly Hory Kutné.

Květen pak byl ve znamení odemykání potůčků – 10 km putování bylo zakončeno opékáním buřtíků.

Další krásná akce proběhla k oslavě Dne dětí.

V době prázdnin klub zorganizoval úspěšný rekondičně rehabilitační týdenní pobyt, konec prázdnin patřil 

návštěvě ZOO Praha. Plynoucí čas roku otevřel dveře vítání podzimu a Drakiádě a listopad patřil pohádce a di-

vadelnímu představení ve skvělém hereckém obsazení. Do Sluníčka zavítal Jan Přeučil a paní Eva Hrušková 

s pohádkou Pod Řípem. Krásné představení a velmi úspěšná akce, i když plakát zval na pohádku Pod hřibem.

Konec roku patřil čertům, andělům a Mikulášům a příjemnému posezení a rozjímání u vánočního cukroví, 

koled, vůně purpury. Přátelské a milé náladě přispělo i překvapení v podobě sponzorského daru. 
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Činnost Sekretariátu Asociace

Během roku 2012 pokračoval sekretariát v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žá-

dostí o státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové činnosti, vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pra-

cujících v klubech a na sociální služby. Zajistilo všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací.

Sekretariát pokračovalo ve  vydávání a  distribuci bulletinu Zpravodaj, byly a  jsou provozovány webové 

stránky, probíhala komunikace s ostatními organizacemi a jednotlivci na aktuální témata a to i v rámci posky-

tování poradenských služeb.

Dál sekretariát zaměřil svoji pozornost na realizaci projektů fi nancovaných z prostředků ESF. Šlo o pro-

jekty: 

• Kvalifi kace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou,

• Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby,

 v jejichž rámci byl realizován akreditovaný kvalifi kační kurz „ Asistent a pracovní poradce zdravotně 

postižených dětí a mládeže“.

Ústředí nově připravilo žádosti o akreditaci MPSV na pět 8 hodinových vzdělávacích programů pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách, na téma

• Základní informace o změnách v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti, ve vztahu k osobám se 

zdravotním postižením,

• Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich opti-

mální využití pro úspěšnou sociální integraci,

• Základní informace o změnách v zákonu o sociálních službách a jeho prováděcích předpisech,

• Základní informace o změnách v zákonu č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením,

• Nový občanský zákoník a neziskový sektor.

Tyto vzdělávací programy byly MPSV schváleny a byla udělena akreditace.

V průběhu roku byly sekretariátem realizovány další projekty podpořené státní dotací přes Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

a Úřad vlády ČR. V rámci těchto projektů sekretariát uskutečnil pro členy Asociace a další zájemce řadu dal-

ších vzdělávacích a presentačních akcí, jako např.:

• „kulaté stoly“ na MŠMT, věnovaný problematice porušování školských předpisů při plnění vzděláva-

cího programu pro žáky s těžkým ZP a převádění prostředků určených na žáka se ZP do neškolských 

zařízení, další KS byl zaměřen na problematiku osobní a pedagogické asistence žáků ve školách,

• doškolovací seminář pro absolventy kurzu Zdravotník zotavovacích akcí,

• metodický seminář se zájemci o zprostředkování pracovního uplatnění v zařízeních zajišťujících sociál-

ní služby pro osoby se zdravotním postižením, 

• seminář k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti,

• seminář k problematice zakládání nových právnických osob k poskytování sociálních služeb.

Ústředí pokračovalo v realizaci rozšířené podpory klubů v krajích České republiky. Nadále věnovalo pozor-

nost možnostem zpracování a předkládání projektů a také možnostem pracovního uplatnění absolventů kurz, 

které Asociace realizuje. Během roku zajišťoval individuální odborné sociální poradenství.

V rámci projektů Ministerstva zdravotnictví realizoval sekretariát Asociace ojedinělý rehabilitační pobyt 

pro těžce tělesně a mentálně postiženou mládež (ze 42 účastníků 20 imobilních vozíčkářů), v RS Pařez v obci 

Blata u Jičína. K fi nanční podpoře tohoto pobytu připravila skupina osobních asistentů a vedoucích, kteří se 

tohoto pobytu zúčastňují velmi úspěšnou benefi ční akci, pořádanou v Žižkovském divadle v Praze. 
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Během roku sekretariát zajišťoval běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově za-

jišťoval zasedání Republikového výboru Asociace, zástupce organizace se zúčastňoval akcí, kde byla Asociace 

zvána z titulu členství, nebo pokud šlo o propagaci a zájem organizace. 

Předsedkyně Asociace prezentovala činnost Asociace v zahraničí, a to na pravidelném zasedání Evropské 

Agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání, které se konalo na Kypru (je za MŠMT ČR členkou této agentury), 

na expertních jednáních, na jednáních na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Sekretariát se rovněž věnoval rozvoji možností alternativního fi nancováním neziskových organizací, 

dále  záležitostem souvisejícím s agendou fi nanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování stát-

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

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

Asociace se prostřednictvím svého sekretariátu dále aktivně a účinně zapojila do diskusí nad strategickými 

materiály a připomínkování legislativních předpisů, při kterých hájila zájmy našich dětí a jejich rodičů. 
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Zpráva o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR 
v roce 2012

Republikový výbor byl zvolen na Valné hromadě Asociace RPZPD v CR, o.s. konané ve dnech 2.– 4. 3. 

2012 v Sázavě. Během volebního období se RV sešel 4×.

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 3. 3. 2012 v Sázavě,
1. Proběhla volba předsedy a místopředsedy a byli zvoleni

 PaedDr. Zuzana Kaprová – předsedkyně

 Mgr. Miroslav Šamalík – místopředseda. 

2. Členové RV pověřily zastupováním statutárního orgánu předsedkyni Asociace Dr.Zuzanu Kaprovou 

a ředitelku Asociace Marii Havlíčkovou.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 1. 9. 2012 na Kvildě.
1. Ředitelka Asociace podala informaci o připravených projektech na rok 2013 a požádala o jejich schvá-

lení. Projekty na MZ, MPSV, MŠMT a Úřad vlády byly schváleny k předložení.

2. Předsedkyně Dr. Kaprová a  Dr. Cupková seznámily přítomné s  probíhajícím postupem při přípravě 

nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

3. M. Smolíková podala informaci o probíhajících projektech ESF.

4. Členové RV byli seznámeni ředitelkou Asociace s průběhem likvidace klubu Klubíčko Beroun. Dál se 

situací zrušeného klubu v Trutnově. 

Projednali rovněž podnět klubu Auxilium Vsetín k sKartám.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 23. 11. 2012 v Praze.
1. Byly projednávány změny stanov v návaznosti na nový OZ.

2. Ředitelka Asociace podala informaci o novém modelu fi nancování poradenských služeb v rámci dotací 

poskytovaných MPSV. Asociace byla z celostátního programu B přeřazena do programu A - regionální.

3. RV odsouhlasil žádost klubu Auxilium Vsetín o půjčku.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 26.1.2013 v Janově n/Nis.
1. Příprava návrhu nových stanov Asociace na období po 1. 1. 2014 a transformaci na spolek. 

2. Členové výboru projednali a navrhli úpravu stanov na kolektivní statutární orgán Republikový výbor 

ARPZPD v ČR.

3. Příprava a organizace VH 2013 byla dalším bodem zasedání.

4. Byla projednána žádost Klubu Krteček Písek o založení nové právnické osoby. Ředitelka Asociace se-

známí klub se stanoviskem RV. 

5. RV schválil přijetí nového klubu ASIKA Klub na pomoc zdravotně postižených dětí se sídlem ve Valaš-

ském Meziříčí, Poličná ul. 
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Činnost Republikové revizní komise ARPZPD v ČR 
v roce 2012

Na rok 2012 byli na VH 3. 3. 2012 zvoleni členové Republikové revizní komise Asociace RPZPD v ČR 

ve složení: ing. Dominika Paulová, ing. Pavel Kolmačka, Josef Štich, Marta Dylová a Jarmila Matúšová.

Předsedkyní RRK ARPZPD v ČR byla na 1. zasedání komise zvolena ing. Dominika Paulová. 

Během roku 2012 byly provedeny 3 kontroly v klubu ARPZPD Klubíčko Beroun, a to na žádost ředitelky 

Asociace M. Havlíčková. Hlavním důvodem byly neoprávněné kroky vedení klubu k pracovníkům zařízení – 

stacionáře. Během roku byl Republikovým výborem ARPZPD v ČR jmenován likvidátor a klub byl po jeho 

rozhodnutí poslán do  likvidace. Na VH 3. 3. 2012 byl klub Klubíčko Beroun zrušen. V průběhu roku byla 

provedena ještě kontrola hospodaření na sekretariátu Asociace RPZPD v ČR v Praze.

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

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

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

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

vizních pořadů. Na akci Medical Fair a Rehaprotex v Brně byla Asociace zastoupená regionálními kluby.
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Finanční zpráva za rok 2012

V roce 2012 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR Fa Věra Jandlová, Okružní 1492, Lysá nad La-

bem.

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

du vlády ČR. Další příjmy Asociace byly z ESF.

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

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

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

revizní komisí. 

Audit hospodaření se státními dotacemi od MZ ČR za rok 2012 provedla auditorka Ing. A. Škodová (číslo 
oprávnění 1161) s tímto výrokem:  

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. dodržela podle jejího názoru ve všech vý-
znamných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ o poskytnutí neinvestičních dotací ze stát-
ního rozpočtu na rok 2012 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. Poskytnuté 
dotace za rok 2012 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé schválené pro-
jekty a akce roku 2012 včetně přiloženého vyúčtování dotací ve všech významných ohledech věrně zobrazuje 
čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.

V Praze dne 25. 4. 2013.

Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR 
za rok 2012

Rekapitulace státních dotací v roce 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 
postižených dětí 700 000 700 000 2 619 774

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD 400 000  400 000  1 155 226

Rehabilitační cvičení a plavání 150 000 150 000 272 902

Správa služeb a administrativní zajištění PC 252 000 252 000 394 334

Celkem 1 502 000 1 502 000 4 442 236
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady

Sociálně právní poradenství 297 000 297 000 438 884

Celkem 297 000 297 000 438 884

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady

Prázdninové tábory 243 000 340 000 979 948

Režijní náklady 97 000 97 000 118 680

Celkem 340 000 340 000 1 098 628
 

Úřad vlády ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady

Odborné semináře a rozvoj informačního 
systému Asociace

400 000 400 000 579 977

Celkem 400 000 400 000 579 977

Státní dotace celkem za rok 2012

schválená dotace vyúčtovaná dotace

Státní dotace celkem za rok 2012 2 539 000 2 539 000

Evropský sociální fond

Projekt CZ.1.04/2.1.01/74.00020

schválená dotace vyčerpáno
a vyúčtováno 

k 31. 12. 2013

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“. 3 792 571,92 1 609 452,00

Celkem 3 792 571,92 1 609 452,00

Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00011

schválená dotace vyčerpáno 
a vyúčtováno 

k 31. 12. 2013

„Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu 
blízkou“. 3 589 036,08 639 654

Celkem 3 589 036,08 639 654
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Sponzorské dary 

Benefiční akce 143 251 finanční dar 

Raiffeisen stavební spoř. 30 000 finanční dar

Mgr. M. Šamalík 20 000 finanční dar

Ing. D. Frnková 8 289,40 finanční dar

A. Piváková, P. Pivák 36 000 nefinanční dar ve službách

Jablotron – zabezpečovací systém 21 221 materiální dar

V. Čížek 7 072 materiální dar – výtv. p.

Celkem 265 833,40

Vlastní prostředky 2012

Příjmy

Úrok KB 483,86

Příspěvky klubů 49 000

Tržby – pronájem míst. 92 976

Příjmy za platby energie 8 714

Jiné příjmy 3 390

Celkem 154 563,86

Výdaje

Spotřeba materiálu 5 316

Poplatky KB, ceniny 7 571

Občerstvení 4 978

Energie 130 861,44

Pojištění vozíku – Kooperativa 1 957

Školení 40 546

Telefon, internet 8 678,20

Ekonom. služby 32 421,77

Nájemné sklad sport.p. 15 000

Cestovné 11 305

Opravy, údržba 194 638,36

Stravenky 2 651

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků 292 174

Výdaje celkem 553 459,41

Účetní zisk nebo ztráta roku 2012 –420 883,60



Výroční zpráva za rok 2012

— 19 —

Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2012
– podporované státní dotací

Ministerstvo zdravotnictví ČR  – 4 projekty

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2012 bylo Asociací RPZPD v ČR a jejími regionálními kluby realizováno 15 rekondičních pobytů 

s účastí 365 zdravotně postižených dětí a mládeže s rehabilitačním programem pro jednu skupinu zdravotního 

postižení, případně pro děti s  kombinovanou vadou. Z  hodnotících zpráv provázejících vyúčtování akce je 

zřejmé, že byly vždy připraveny léčebně rehabilitační programy pro danou skupinu postižených dětí a mlá-

deže a bylo využíváno vzorových léčebně rehabilitačních programů. Rehabilitační pobyty byly doprovázeny 

137 zkušenými a odborně znalými asistenty a u většiny pobytů byl přítomen lékař, nebo rehabilitační pracov-

nice.

V jednotlivých hodnocení uvádějí organizátoři, že činnost na pobytu byla zaměřena hlavně na komplexnější 

rehabilitaci, tj. spojení rehabilitačních programů se sportovními a herními aktivitami a vhodnými terapeutic-

kými technikami. S programy rozšiřujícími znalosti a dovednosti zdravotně postižených dětí a mládeže a ak-

tivitami, které u nich posilují velmi často chybějící sebedůvěru a samostatnost a to formou různých soutěží. 

Pod dohledem lékaře, případně rehabilitační pracovnice byl na pobytech veden léčebný tělocvik a individu-

ální rehabilitace u tělesně a těžce tělesně postižených dětí a mládeže. U mentálně postižených účastníků pobytů 

byla věnována velká péče a pozornost rozvíjení jejich osobnosti formou terapií a her, hlavně se kladl důraz 

na samostatnost v sebeobsluze, rozvoji fyzických i duševních schopností. U dětí s alergickým onemocněním 

bylo maximálně využíváno klimatických podmínek při speciálních dechových cvičení, míčkování a otužování. 

Z vyhodnocení, které provádí realizátoři pobytů formou zpětné vazby od rodičů nebo dospělejších účastníků 

dojde vždy u dětí ke zlepšení zdravotního stavu, hlavně u dětí alergických. Přesto bývá toto zlepšení po návratu 

do domácího prostředí přechodné, a má zásadní význam jak pro organizátory, tak pro zdravotně postižené děti 

tyto pobyty opakovat.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
Psychorehabilitační pobyty rodičů a jejich zdravotně postižených dětí realizovaly regionální kluby Asocia-

ce. Jednalo se o 15 pobytů s účastí 161 zdravotně postižených dětí v doprovodu 111 rodičů s nárokem na dotaci. 

Cílem projektu bylo pomoci rodinám s postiženým dítětem posílit soudržnost rodiny a  podpořit její sociální 

integraci. Realizátoři jednotlivých pobytů využily nejrůznější formy specifi ckých činností k podpoře a cílené 

pomoci jednotlivým rodinám k překonávání složité životní situace.

Realizované 6 –7denní pobyty byly připravovány za  metodické pomoci a  konzultací z  ústředí Asociace 

a za podpory i některých rodičů. Programy byly přizpůsobeny podle skladby účastníků a to jak zdravotně po-

stižených dětí, tak i rodičů a případně i jejich zájmu o speciální témata přednášek.

Denní rozložení programu bylo dáno základním metodickým materiálem, připraveným z ústředí. V do-

poledních hodinách byl čas věnován přednáškám, kde realizátoři měli povinnost dodržet minim. 3 vyučovací 

hodiny přednášek a podle závěrečných zpráv a zpětné vazby od rodičů bylo někdy i málo času na další diskuse 

a konzultace. Témata přednášek byla z oblastí zdravotnické, sociálně právní, školské, ale i dalších, jako jsou 

alternativní metody k posílení zdravotního stavu postiženého dítěte apod. V této době zdravotně postižené děti 

byly v péči asistentek, které připravily herní programy, případně v péči rehabilitační pracovnice, která většinou 

pracovala individuálně jak s rodičem, tak s postiženým dítětem. 

Odpolední a večerní čas byl věnován většinou rodinné terapii. 

Na některých pobytech byl večerní čas věnován větší informovanosti a to ustavením svépomocné rodičov-

ské skupiny, kde si vzájemně rodiče vyměňovaly a poskytovaly informace a rady.

Pobyty poskytly rodičům podporu pro zdárný vývoj jejich zdravotně postiženého dítěte a doplnily tak sys-

tém včasné a následné péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiče.
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Rehabilitační cvičení a plavání 
Rehabilitační cvičení pro zdravotně postižené děti realizovaly 3 regionální kluby Asociace. Probíhalo vždy 

pod vedením rehabilitační pracovnice, v některých případech ve spolupráci s dobrovolníky – rodiči postiže-

ných dětí, nebo osobními asistenty. 

Rehabilitační plavání pro zdravotně postižené děti a mládež realizovalo 6 klubů a probíhalo opět pod vedení 

rehabilitační pracovnice, za doprovodu rodičů. Účast na rehabilitačním plavání i cvičení byla většinou z řad 

tělesně nebo mentálně postižených dětí. Cílem celého projektu bylo posílení zdravotního stavu postižených 

dětí, jejich otužování a posílení jejich imunity. 

Většina zdravotně postižených dětí rehabilituje v rehabilitačním zařízení a nebo v domácím prostředí pře-

vážně s matkou. I ve škole pokud jsou tyto děti integrované jsou ochuzeny o tělocvik. Proto se tato pro ně dů-

ležitá denní náplň stává nepříjemnou povinností a tak rehabilitační aktivity v kolektivu stejně postižených dětí 

a formou zábavných a soutěživých prvků poskytovalo velmi pozitivní motivaci k dalším pobytovým aktivitám. 

K zlepšení motorických dovedností a k celkovému posílením fyzické zdatnosti. 

Cílem těchto aktivit bylo, zlepšení zdravotního stavu účastníků z řad zdravotně postižených dětí a  to se 

v plné míře naplnilo, jak vyplývá z hodnotících zpráv realizátorů. Nezanedbatelné je i posílené sebevědomí 

všech zúčastněných, zlepšení kvality dýchání, větší koncentrace a snaha zapojit se do společné činnosti. 

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR, o. s. 
Projekt zajistil potřebné zázemí pracovníkům Poradenského centra Asociace RPZPD v ČR v Praze a jejich 

prostřednictvím i regionálním klubům, ke kvalitně poskytovaným službám a činnostem, realizovaným ve pro-

spěch zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám a podporovaným Ministerstvem zdravotnictví dotací ze 

státního rozpočtu.

V roce 2012 zprostředkovalo PC Asociace pro své organizační jednotky profesionální ekonomický servis 

k přidělování, využívání a vyúčtování státních dotací. Zajistilo metodickou a poradenskou pomoc k realizaci 

rehabilitačních aktivit a dalších činností souvisejících s dotacemi MZ. Zajistilo výběr a kontakty odborných 

lektorů na některé z přednášek psychorehabilitačních pobytů pro rodiče a jejich zdravotně postižené děti, re-

alizovalo školení pro vedoucí asistenty rehabilitačních pobytů pro děti a mládež se zdravotním postižením. 

V  rámci presentačních akcí regionálních klubů zprostředkovalo ukázky a  nabídky výrobců rehabilitačních 

a kompenzačních pomůcek. Během roku pracovníci ústředí Asociace organizačně připravili a realizovali něko-

lik celorepublikových odborných seminářů i pobytových akcí. V rámci presentace Asociace zajistilo a podpoři-

lo ústředí účast některých regionálních klubů na Medica Fair Brno 2012. Realizovalo benefi ční akci na podporu 

rekondičních pobytů pro těžce postiženou mládež. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 1 projekt

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství zahrnuje komplexní okruh poradenských služeb poskytovaných rodinám s dí-

tětem se zdravotním postižením. Služby zahrnují poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství týkající se 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, poradenství z oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace. 

Poradenské služby poskytované naším sdružením vycházely z potřeb klientů a měly komplexní charakter.

V roce 2012 využilo odborného sociálního poradenství v Poradenském centru Asociace v Praze cca 180 

rodičů zdravotně postižených dětí a ostatních osob, které s dětmi pracují, dalších 200 zájemců o poradenství 

bylo v klubech na poradách a návštěvách pracovníků PC.

V mnoha případech postačila jednorázová konzultace, většinou však šlo o pomoc i při zpracování odvolá-

ní proti rozhodnutí orgánů státní správy, vyřizování problémů s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb 

apod. V roce 2011 Asociace zrušila terénní sociální poradenství, přesto se v roce 2012 pracovníci PC snažili 

tuto formu poradenství nahradit pravidelnými odbornými semináři v regionálních klubech.

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

ry Parlamentu ČR k přesvědčování a k jejich účasti a podpoře ke změnám některých zákonů, nebo částí zákonů 

sociální reformy, které se týkají přímo života zdravotně postižených dětí a jejich rodin. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 2 projekty

Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež, ohrožené sociální exkluzí
V rámci projektu bylo uskutečněno 9 prázdninových táborů pro 210 zdravotně postižených dětí a mládeže 

se specifi cky strukturovaným programem, který vycházel vstříc speciálním potřebám dětí a mládeže se závaž-
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ným zdravotním postižením. Táborové pobyty realizovaly regionální kluby Asociace a Poradenské centrum 

Asociace se sídlem v Praze. Organizace táborů byla připravována od května 2012, místo konání tábora bylo 

vždy vyhledáváno podle složení účastníků tj. podle jejich zdravotního postižení, většinou šlo o bezbariérový, 

nebo částečně bezbariérový objekt.

Prázdninové tábory se pořádaly pro věkové složení 8 –15 let a 10 –18 let smíšených skupin zdravotního po-

stižení. Táborů se zúčastnili i těžce zdravotně postižení do 26 let věku, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P. Pro-

gram každého tábora byl připraven na jednotlivé dny pobytu. Každý tábor měl specifi cké tematické zaměření, 

volené ve vztahu k věkové struktuře cílové skupiny zdravotně postižených dětí a mládeže a charakteru tábora. 

Téma tábora bylo rozpracováno v tzv. táborové hře, která byla rozdělena do denních etap, v rámci kterých děti 

a mládež byli zařazené do jednotlivých oddílů.

Ke standardnímu zajištění táborů byla vždy zajištěna účast minimálně zdravotní sestry, většinou ale lékaře, 

v některých případech i rehabilitační pracovnice. Tábory měly posílené složení vedoucích (zpravidla 2 vedoucí 

pro oddíl), kteří u účastníků s těžkým zdravotním postižením plnili i funkci osobního asistenta. K dispozici 

bylo vybavení kompenzačními a rehabilitačními pomůckami a doprovodné vozidlo potřebné v případě nutné 

přepravy účastníka k lékaři (např. záchvatová onemocnění, úraz apod.). Materiální vybavení táborů si regionál-

ní kluby zajistily, pouze pokud šlo o vodácké a tábornické vybavení tak bylo zapůjčeno ze sportovní půjčovny 

ústředí Asociace v Praze.

Struktura programu zahrnovala fázi seznamovací, informační a adaptační, které umožnily dětem a mládeži 

orientovat se v novém prostředí, seznámit se s novým kolektivem dětí i  vedoucích, pravidly pobytu a plá-

novanými aktivitami programu. Organizace táborových aktivit splňovala princip přitažlivosti, dobrovolnosti, 

individuálního přístupu, možnosti výběru, vlastní iniciativy, otevřenosti a přístupnosti tak, aby se děti a mládež 

naučili projevit svůj názor, zdůvodnit tento názor a současně respektovat názor dalšího člena kolektivu a re-

spektovat pravidla soužití. Všechny aktivity táborů byly koncipovány tak, aby bylo dosaženo zapojení všech 

účastníků a tento fakt byl respektován i při hodnocení a vyhlašování výsledků táborových aktivit. 

Úřad vlády ČR – 1 projekt

Specializované odborné semináře a podpora účinnosti informačního systému ARPZPD v ČR, o. s.
V rámci projektu byly realizovány tyto semináře a vzdělávací aktivity:

Dne 11. února se sešli zástupci regionálních klubů a pracovníků Poradenského centra Asociace na semi-

náři věnovaném informacím a diskusi k aktuálním podmínkám vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Seminář dal podnět k uskutečnění jednání u „kulatého stolu“ k této problematice na MŠMT a se-

známení s touto problematikou ČŠI, zřizovatele škol a zařízení i členy regionálních klubů. V této souvislosti 

se následně uskutečnily dva „kulaté stoly“ na MŠMT – jeden byl věnován problematice porušování školských 
předpisů při plnění vzdělávacího programu pro žáky s těžkým ZP a převádění prostředků určených na žáka se 

ZP do neškolských zařízení, druhý „kulatý stůl“ byl zaměřen na problematiku osobní a pedagogické asistence 
ZP žáků ve školách.

V rámci celorepublikového setkání zástupců regionálních klubů Asociace, konaného v Sázavě ve dnech 

3. – 4. 3. 2012 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov, se uskutečnil jednodenní seminář zaměřený na výměnu 
zkušeností z činnosti regionálních klub a workshop na téma: Aktuální otázky sociální a školské politiky a aktu-
ální změny v sociálně právní oblasti. 

Dne 21. června 2012 se uskutečnil v Poradenském centru v Praze 8, Karlínské nám. 12 doškolovací seminář 

pro absolventy kurzu Zdravotník zotavovacích akcí ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého Červeného 

kříže v Nymburce. 

Dne 12. 6. 2012 se v rámci vzdělávacích aktivit pořádaných Poradenským centrem v Praze uskutečnil meto-
dický seminář se zájemci o zprostředkování pracovního uplatnění v zařízeních zajišťujících sociální služby pro 
osoby se zdravotním postižením. Seminář byl zorganizován v souvislosti s rozšířením agendy Poradenského 

centra Asociace a byl zaměřen na problematiku vyhledávání pracovních míst a navazování kontaktů se zaměst-

navateli vykonávajícími sociální služby.

Dne 1. 9. 2012 se na základě aktuálních informací Ministerstva spravedlnosti a požadavků vyplývajících 

z připravovaných legislativních úprav uskutečnil v rámci jednání Republikového výboru ARPZPD na Chatě 

Betty v Kvildě seminář k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a k podmínkám pro jeho nabytí. Násled-

ný seminář k této problematice se uskutečnil dne 22. října 2012 v Praze pro zájemce z řad regionálních klubů.

Dne 24. října 2012 se konal vzdělávací seminář na téma „Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich optimální využití pro úspěšnou sociální integraci“. Jeho hlavní 

náplní byly úpravy školských předpisů a nové pohledy v koncepci vzdělávání žáků se zdravotním postižením, 

zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich promítnutí do praxe.
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Dne 19. listopadu 2012 proběhl v přednáškové místnosti Asociace v Praze 8 seminář „Nový občanský zá-
koník a neziskový sektor“. Seminář se zaměřil zejména na témata týkající se právnických osob a odpovědnosti 

členů orgánů, dále na korporátní právnické osoby, spolky, ústavy a činnost obecně prospěšných společností. 

Dalším tématem byla oblast smluvního zajištění činností poskytujících sociální služby. 

Dne 18. prosince 2012 se v přednáškové místnosti sídla Asociace, Karlínské nám. 12, Praha 8, konal semi-

nář s následnou diskusí na téma: „Nový občanský zákoník – část obecná, část speciální ve vztahu k občanským 
sdružením“. 

Kromě vzdělávacích aktivit byl v rámci tohoto projektu zpracován 2. díl publikace „Výběr odborných statí 
určený rodičům se zdravotně postiženým dítětem – díl II.“ v rozsahu 160 stran, který je věnován jednotlivým 

druhům zdravotního postižení, jejich příčinám, etiologii a jejich dopadu na sociální integraci jedince. K proble-

matice zakládání nových právnických osob k poskytování služeb v souvislosti s novým občanským zákoníkem 

byl zpracován metodický pokyn. Tento metodický pokyn byl elektronicky distribuován regionálním klubům 

Asociace. Průběžně jsou vedeny a aktualizovány webové stránky Asociace.

Zároveň jsou distribuovány aktuální informace na více než 50 regionálních klubů Asociace, a to formou 

informačního bulletinu Zpravodaj. 

Projekty podporované z ESF 

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“, projekt č. CZ. 1.04/2.1.01/74.00020 (doba 
realizace 1. 3. 2012–28. 2. 2014)

Projekt byl zahájen v březnu 2012 organizační přípravou k realizaci rekvalifi kačních kurzů pro asistenty 

a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže. Cílovou skupinou zájemců o kurz byly osoby peču-

jící o dítě do 15 let, dále uchazeči nebo zájemci o zaměstnání z řad rodičů zdravotně postižených dětí i ostatní. 

Do projektu byla zahrnuta i bilanční diagnostika, jejímž prostřednictvím byly zjišťovány předpoklady přihláše-

ných účastníků, kteří se chtějí věnovat činnosti v sociálních službách. Za dobu od 12. 4. 2012 až do 9. 3. 2013 

realizoval pracovní tým projektu 2. běhy kurzu pro celkem 46 účastníků, kteří úspěšně ukončili kurz v březnu 

2013 závěrečnými zkouškami. 

Projekt dál po ukončení kurzu pokračuje v pracovním uplatnění min. 6 absolventů na pozici pracovníka 

v sociálních službách. V současné době a v rámci této aktivity je zaměstnáno 5 osob v zařízeních, které byly 

vytipované a odsouhlasené MPSV na veřejnou podporu de minimis. Projekt bude ukončen v únoru 2014. 

„ Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou“, projekt č. CZ. 1.04/3.3.05/75.00011 
(doba realizace 1. 7. 2012–30. 6. 2014)

Projekt je určen zejména osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením a dále i osobám pečujícím 

o dospělou osobu se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu, které mají zájem 

získat absolvováním kurzu „Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže“ kvalifi kaci pro 

výkon povolání pracovníka v sociálních službách a vědomostí získaných v kurzu dále využít i při vlastním 

pracovním uplatnění v oblasti výkonu sociálních služeb. V rámci projektu proběhnou dva běhy kurzu.

Součástí kurzu je bilanční diagnostika, jejímž prostřednictvím jsou mj. zjišťovány i předpoklady kandidátů, 

kteří se chtějí věnovat výkonu činnosti v sociálních službách. 

Účastníkům byl také nabídnut příspěvek na zajištění péče o závislou osobu v době konání přímých výuko-

vých aktivit kurzu, který někteří využili. 

První běh kurzu probíhal od 13. 9. 2012 do 16. 2. 2013. Zúčastnilo se ho 23 osob a 19 osob kurz úspěšně 

absolvovalo. Do konce června 2013 se podařilo najít zaměstnání pro 4 osoby, které nastoupily na 0,5 úvazku 

jako pracovníci v sociálních službách.

Druhý běh kurzu byl zahájen 4. 4. 2013 a nastoupilo do něj 17 osob. Ukončen bude 7. 9. 2013 a předpoklá-

dáme také zaměstnání cca 3 osob do 30. 6. 2014. 
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Usnesení z Valné hromady 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,

konané ve dnech 22. – 24. března 2013 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov



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

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

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

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

Zvláštní poděkování patří těmto institucím, které nás v roce 2012 nejvíce podporovaly:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Úřad vlády ČR

EU prostřednictvím ESF 
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… Důležité je nebýt sám …

Kontakt:

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

Telefon 224 817 438, 224 817 393
Fax 224 817 438

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

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha

č. účtu 22535-081/0100
IČO 43002455

Ve Výroční zprávě Asociace za rok 2012 byly použity fotografie z činností regionálních klubů.
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