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

Poslání

Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. je zmírňovat dů-
sledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a pomáhat zdravotně postiže-
ným 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 2009 registrováno a působilo 62 klubů ARPZPD v ČR v městských nebo 

obecních regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 14 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, volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, o. s. a Republikovou revizní ko-

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

komise Asociace.

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

nám. 12.

Statutárními zástupci Asociace RPZPD v ČR, o. s. jsou předseda a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2009 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová,
funkci ředitelky v roce 2009 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 v minimální výši 50 Kč za rok, pokud členská schůze neurčí jinak, si kluby ponechávají 

pro svou potřebu. 

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

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

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

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

• pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí,

• podporuje jejich nezávislý způsob života,

• zajišťuje některé ze sociálních služeb, 

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

tem,

• šíří informace pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny,

• prosazuje jejich zájmy ve státní politice a legislativě,

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

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

projekty v oblasti výchovné a sociální rehabilitace,

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

• zajišťuje sociální služby,

• spolupracuje se státními a nestátními institucemi, sdruženími, odbornými pracovišti i jednotlivci, 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 2009

(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 27. 3. 2010 v Jizbicích pod Blaníkem)

Vážení a milí přátelé

dovolte mi ohlédnout se za uplynulým rokem naší práce, kterou se společně snažíme přispívat k lepší pří-

tomnosti a budoucnosti dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.

V roce 2009 byla činnost Asociace fi nancována z několika zdrojů. Velkou část fi nančních prostředků tvořily 

státní dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy. Dalšími zdroji činnosti Klubů Asociace pak byly projekty 

krajské, projekty měst a  jednotlivých fi rem. Mnohé výborné akce klubů byly fi nancovány ze sponzorských 

darů. Blahopřeji. 

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

ze kterých se podařilo získat fi nanční prostředky na vzdělávací aktivity, ve kterých Asociace má možnost zúro-

čit své jedinečné a dlouholeté zkušenosti ze své práce ve prospěch dětí a mladých lidí se zdravotním postižením 

a jejich rodin a zúročit tak své znalosti potřeb rodin s dítětem se zdravotním postižením. 

S velkým potěšením konstatuji, že se v uplynulém roce podařilo právě ze zdrojů Evropských strukturálních 

fondů pokračovat v profi laci Asociace jako vzdělávací instituce v oblasti potřeb osob se zdravotním postižením. 

Ústředí Asociace usilovalo o akreditaci dalších vzdělávacích kurzů s cílem doplnit „bílá místa“ a nabídnout 

takové vzdělávací aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality poskytovaných služeb ve prospěch dětí s postiže-

ním a jejich rodin, ale které také podporují příležitosti k pracovnímu uplatnění absolventů. 

Úroveň našich vzdělávacích aktivit je vysoce hodnocena účastníky a máme informace, že ústředím pořáda-

né kurzy získávají vysoký kredit i v rámci akreditačního řízení. 

Ráda bych z  tohoto místa poděkovala sekretariátu ústředí Asociace za skvěle připravené projekty, které 

získaly Akreditaci MPSV a které uspěly v nelehké konkurenci ostatních projektů předkládaných v rámci výzev 

MSPV a ostatních centrálních úřadů, včetně Úřadu vlády. 

Jsem velice ráda, že jste i mnozí z vás či členové vašich klubů i osoby s vašimi kluby spolupracující využili 

možnosti zúčastnit se nabízených kurzů a získané znalosti a dovednosti uplatnit v praxi.

Na základě získaných zkušeností je možné říci, že i s přispěním realizovaných vzdělávacích kurzů se čin-

nost našich klubů rok od roku více profesionalizuje a prohlubují se vaše znalosti a orientace v široké oblasti 

sociální problematiky či v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Rostou vaše znalosti zákonů a vy-

hlášek a dalších souvisejících dokumentů a roste i vaše informovanost o jejich uplatňování v praxi. 

Díky tomu se daří nalézat vhodnou argumentační oporu a úspěšněji prosazovat práva našich dětí a rodičů. 

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

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

Vzdělávání je dlouhodobě nosným tématem, na které naše organizace soustřeďuje pozornost jak z pohledu 

vzdělávání svých členů, tak z pohledu podmínek a přístupu ke vzdělávání našich dětí. 

S potěšením konstatuji, že tato oblast se dynamicky rozvíjí, a to jednak na úrovni ústředí Asociace, ale také 

na úrovni základních článků – klubů. 

Naše společné iniciativy významně přispěly k zvýšení obecného povědomí o schopnostech našich dětí, ale 

i jejich potřebách a způsobech, jak tyto potřeby co nejlépe uspokojovat v každodenním životě dětí. Myšlenky 

Vás, rodičů, získaly významnou váhu, jsou zdrojem a východiskem potřebných změn v dané oblasti, při plá-

nování koncepcí a strategií na národní či regionální úrovni. Odrážejí se v právních předpisech a dostávají tak 

charakter zákonných ustanovení, na základě kterých se realizuje účast dětí se zdravotním postižením ve vzdě-

lávání a vytvářejí se podmínky, které úspěšné vzdělávání našich dětí umožní.

Děkuji Vám za Vaši podporu, aktivity a pomoc při tomto procesu i za to, že mne upozorňujete na nedostatky 

a pomáháte mi nalézat řešení, jak tyto nedostatky odstraňovat. 

Společně se podařilo od roku 2010 odstranit limitující podmínku v oblasti přístupu k volnočasovým ak-

tivitám pro mladé lidi se závažným zdravotním postižením a prosadit možnost čerpání státní dotace pro tyto 

účastníky do 26. roku jejich věku. 
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Nosným prvkem aktuálních změn ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením je integrace a inkluze. Ros-

te počet našich dětí, které se úspěšně vzdělávají se svými vrstevníky v běžných školách s využitím 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 i z této formy vzdělávání. 

Společně jsme v uplynulém roce řešili otázku propojení služeb osobní asistence a asistence pedagogické při 

vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Naše úsilí vyústilo do návrhu úpravy příslušných právních předpisů. 

Platnost návrhu je ale závislá na výsledku legislativního projednávání. Chci jen doufat, že nedojde v rámci 

legislativního projednávání k průtahům. 

Dalším významným tématem Asociace je oblast sociálních služeb. Asociace aktivně využila prostor daný 

zákonem o sociálních službách a úspěšně rozšiřuje okruh poskytovatelů těchto služeb. 

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

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

komplexu profesionálních služeb poradenských, odlehčovacích (respitních), asistenčních, vzdělávacích i tera-

peutických, aktivizačních. 

Navázali na naše předchozí zkušenosti a činnosti, které vznikly spontánně z naší spolkové činnosti, z ini-

ciativy skupiny rodičů podělit se o dobré zkušenosti a potřebné informace, kde získat pomoc, kam se obrátit 

s žádostí, jak žádost formulovat atd. Dnes řada našich klubů tuto činnost koná též profesionálně v rámci regis-

trované sociální služby.

Ukazuje se ale, že snahy uskutečňované prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, totiž snahy po-

máhat rodinám s dítětem se zdravotním postižením překonávat tíživé životní situace a přispívat k jejich zapo-

jení se běžného života, s sebou přinášejí řadu úskalí v podobě mechanismu fi nancování sociálních služeb a lze 

očekávat diskusi k tomuto tématu. 

Velice významnou a neoddělitelnou rovinu činnosti Asociace i v roce 2009 představovala spolková/klubová 

činnost. V rámci této činnosti kluby v roce 2009 zorganizovaly širokou škálu akcí tematicky zaměřených, spo-

lečenských, kulturních, sportovních či vzdělávacích pro děti, rodiče, přátele, pozvané ofi ciální hosty. Podařilo 

se zorganizovat řadu skvělých prázdninových táborů, efektivních rehabilitačních a ozdravných pobytů, zajíma-

vých poznávacích akcí, volnočasových aktivit, příjemných a zajímavých setkávání. 

Všechny aktivity Asociace v této oblasti široce přispívají ke smysluplnému, aktivnímu využití volného času 

dětí a umožňují jim také získávat nové a užitečné poznatky, informace a dovednosti pro život, získávat nové 

kamarády a  jak tyto spolkové aktivity přispívají k  prohlubování vzájemných kontaktů, výměně zkušeností 

a posilování sounáležitosti, k zvyšování sebevědomí, jsou platformou pro formování názorů na řešení určitých 

problémových okruhů, které se dotýkají života dětí s postižením, ale také příležitostí a prostorem pro účinné 

odbourávání stresů, který Vás dlouhodobě doprovází ve Vašem náročném každodenním životě. 

Mohu konstatovat, že Asociace v roce 2009 hrála také úlohu uznávaného partnera při jednáních týkajících 

se života osob se zdravotním postižením, specifi cky dětí se zdravotním postižením. Vaše znalosti a zkušenosti 

se uplatňují v rámci vašeho členství v poradních či expertních orgánech místní správy a ministerstva školství. 

Naše požadavky se ve zvyšující se míře uplatňují v procesu komunitního plánování. 

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

tačním orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením. 

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. 

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

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

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

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 práci plnit naše společné poslání pomáhat budovat lepší 
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život pro naše děti a každodenní, usilovnou prací násobit počet dní, ve kterých panuje lidskost, a radost, ve kte-

rých se srdce potěší vítězstvím nad jistou omezeností, bludnými stereotypy, netečností a sobectvím. 

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

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

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

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

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

Děkuji Vám za Vaši pozornost a možnost být v roce 2009 předsedkyní našeho skvělého sdružení.

Praha,

Březen 2010 

Dr. Zuzana Kaprová, předsedkyně

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

V roce 2009 se Asociace RPZPD v ČR, o. s. zúčastnila tradičních velkých presentačních akcí, jako je ME-

DICA FAIR a Rehaprotex Brno 2009, Mezinárodní konference „Evropa přátelská k dětem“, pořádanou Úřa-

dem vlády ČR. Na presentaci dalších akcí a činností zajišťovaných ústředím a Poradenským centrem Asociace 

RPZPD v Praze, byly využívány nově vytvořené www stránky (www.arpzpd.cz).

Prezentace regionálních akcí, které pořádají kluby, byla zajišťována hlavně přes regionální tisk, rozhlas 

a nebo prostřednictvím televizních pořadů. 
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Přehled aktivit regionálních klubů

Základní sumář o  aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD, které zaslaly Výroční zprávu za  rok 

2009:

Klub Hvězdička – Ústí nad Orlicí (pí Fajtová) 
Široký záběr činností po  celý rok, řada tématických setkání využitých i  jako pobídky pro představitele 

samosprávy i vedení školy. Klub poskytuje podporu osobní asistenci a její dostupnosti, klub je zapojen do akti-

vity sdružení Za lano (sen. Páralová). V roce 2009 byla zorganizována Sbírka, ze které byla podpořena dostup-

nost kompenzačních pomůcek a osobní asistence při plnění povinné školní docházky. Klub má velkou rodinu 

partnerů klubu.

Klub Velké Meziříčí (J. Pacalová)
Daří se být stabilním sdružením, pomáhat rodinám zvládat náročné životní situace, poskytovat psychologic-

kou podporu. Máme radost z bilance činnosti klubu v roce 2009, kdy se podařilo zorganizovat pěkné klubové 

akce během celého roku, hiporehabilitace, canisterapie, tématické společenské akce, výtvarné dílny, přednášky. 

Podařilo se vytisknout informační leták klubu. 

Klub Korálek Přerov (S. Johnová) 
Zajímavá a pestrá klubová činnost, úspěšné klubové a společenské akce, výtvarné dílny, přednášky, Putová-

ní s Korálkem jistě přineslo mnoho radostí účastníkům, realizoval zahraniční pobyty Chorvatsku a Maďarsku. 

Klub prezentoval svou činnost na výstavě Medical Fair Brno 2009, v Městské knihovně v Přerově, zorganizoval 

návštěvu divadelního představení.

Klub Naděje Tábor (R. Dukátová)
Klub má za sebou další 12 rok úspěšné činnosti. V bilanci za rok 2009 je pravidelná klubová činnost, spor-

tovní, společenské akce v průběhu celého roku, kulturní akce, schůzky maminek, kroužky, plavání, psychore-

habilitační pobyt, relaxační víkendové aktivity. 

Klub Magnolie Litoměřice (H. Rousová) 
V rámci své celoroční klubové činnosti realizoval klub 10 víkendových pobytů pro rodiče a zdravotně po-

stižené děti. Velmi úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže a nespeciálními školami.

Klub Paprsek Vyškov (J. Bednářová) 
Velice bohatá klubová činnost, pravidelné akce, volnočasové a prázdninové aktivity, Paprsek úspěšně spo-

lupracuje 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 rehabilitační pobyty podporované dotací z MZ i MŠMT. 

Klub ROaD (Rodičů a dětí) Praha 3 (M. Chmelová)
Klub pokračoval ve své úspěšné činnosti a zorganizoval zajímavou a pravidelnou klubovou činnost, reha-

bilitační plavání, krásné pobytové akce, letní dětské tábory, úspěšné vzdělávací a přednáškové akce s tématem 

syndrom vyhoření, kreativní dílny. Klubové činnosti se daří realizovat z vícezdrojového fi nancování. 

Klub Míša, Frýdek-Místek (S. Bečáková) 
Má za sebou úspěšný rok, během roku 2009 se rozrostla členská základna, probíhala zajímavá a pestrá klu-

bová činnost, společenské akce, výtvarné dílny, kulturní akce, účast na koncertě TV Nova Chceme žít s vámi. 

Klub uspořádal víkendové pobyty, účastnil se Bambiriády, zorganizoval úspěšné sportovní akce. 

Klub Pharos Znojmo (J. Svobodová)
Podařilo se zorganizovat menší, jednodenní, ale krásné a zajímavé společné akce s různou tématikou. Celo-

ročně probíhalo plavání, klub nabídl zajímavou relaxační muzikoterapii, sportovní a výtvarné činnosti, hudební 

aktivity. Ve spolupráci s partnerem z Holandska se uskutečnil pobyt rodičů s dětmi v Holandkém Hardwijku, 

klub využil nabídku účasti rodičů a dětí na psychorehabilitačních pobytech jiných klubů, zapojil se úspěšně 

do komunitního plánování, v rámci kterého připravuje a podílí se na realizaci projektu chráněného bydlení se 

záměrem vybudovat chráněné bydlení. 
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Klub Pavučinka Domažlice (V. Zajacová)
Klub zorganizoval pestrou škálu aktivit, proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce společenské, ozdravné 

pobyty, sportovní a další volnočasové akce. Klub prezentoval svou činnost, účastnil se koncertu „Chceme žít 

s vámi“. 

Klub Korálky Rokycany (A. Armstarková)
Pokračovala a rozvíjela se činnost sociálně terapeutické dílny a denního stacionáře Pohodička DS byl ote-

vřen 1. 5. 2009, kde nalezlo uplatnění a místo příjemného pobytu několik členů klubu. Doufáme, že přestavba 

nádraží bude probíhat podle plánu a zlepší se tak dostupnost obou zařízení pro klienty. 

Klub nabídl bohatý celoroční program, výtvarné činnosti, společenská setkávání, poznávací zájezdy, za-

hraniční pobyt v Řecku, další tématicky zaměřené akce, rehabilitační plavání. Vše se dařilo v dobré pohodě 

a radosti. Tak ať je tomu tak i v roce 2010. 

Klub Zvoneček Odry (K. Galetková) 
Klub má za sebou další rok úspěšné činnosti. Vedle spolkové činnosti, která zahrnovala akce pro děti, rodiče 

i zahraniční pobyt, je klub poskytovatelem registrovaných sociálních služeb prostřednictvím Centra denních 

služeb. Registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vedle sociálních služeb klub realizuje 

bohatou klubovou činnost – zájmové aktivity, plavání, návštěvy solné jeskyně, krásné tématické sezónní akce, 

poznávací a vzdělávací aktivity, sportovní akce, proběhl ozdravný pobyt u moře. 

Klub Sluníčko Kutná Hora (E. Lebedová)
V roce 2009 má klub za sebou bohatou klubovou činnost, krásné akce pro děti a rodiče během celého rok, 

rehabilitační plavání. Klub se rovněž zapojil do komunitního plánování. Všechny klubové akce přispěly k dobré 

náladě a pohodě mezi členy. 

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou (I. Prosecká) 
Klub nabídl pestrou a pravidelnou klubovou činnost. Jednalo se o rehabilitační cvičení a plavání, kulturní 

akce, program hipoterapie, návštěva divadelního představení, tvořivé dílny, práce s počítačem, programy pro 

děti, úspěšná a vyhledávaná hipoterapie, pracovala půjčovna kompenzačních pomůcek, které klub zapůjčuje 

i dětem do rodin i škol, pokračovaly akce v rámci družby s motorkáři, úspěšně byl realizován psychorehabili-

tační kurz, víkendový pobyt. 

Klub Blansko (M. Šamalík) 
Úspěšné klubové akce – psychorehabilitační pobyt rodičů a zdravotně postižených dětí, táborový pobyt, 

podařilo se realizovat víkendový pobyt se zajímavými přednáškami, klub spolupracuje s Oblastní Charitou 

Blansko, je partnerem projektu Dárek, který je zaměřený na sociálně slabé rodiny a na pomoc, postarat se jim 

o dítě, aby nemuselo být svěřeno do ústavní péče. Klub připravil projekt ze zdrojů Evropských strukturálních 

fondů se zaměřením na poradenství a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Bohužel projekt nebyl 

přijat. Klub má svého lektora ve vzdělávacích aktivitách v rámci akreditovaných kurzů ústředí Asociace.

Klub Klubíčko Beroun (R. Egrtová) 
Za 13. let ve své činnosti dosáhl klub vynikajících výsledků a přispěl k zvýšení kvality života rodin se 

zdravotně postiženým dítětem, ať v rámci spolkové, klubové činnosti, či v rámci poskytování sociálních služeb. 

Rok 2009 byl pro klub „krizový“, a to vzhledem k částce přidělené dotace na poskytování sociálních služeb 

krácené na 50 % minulého roku. 

Vzniklé krize klub ale dokázal využít k vyjasnění cílové skupiny uživatelů sociálních služeb a dokázal i přes 

fi nanční nepřízeň služby klientům ze široké spádové oblasti poskytovat na vynikající, profesionální úrovni. 

Klub se rozdělil na  dvě samostatné jednotky, což umožní lepší organizaci a  přehlednost odpovědnosti 

za  poskytované služby. Nově vzniklý klub UZLÍK bude poskytovat spolkovou činnost širokého zaměření, 

Klub Klubíčko bude jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pokrčovat v poskytování těchto služeb 

a naplňovat svou vizi být prosperujícím a profesionálním poskytovatelem fl exibilních a kvalitních sociálních 

služeb pro rodiny pečující o svého člena se zdravotním postižením. Odkazuji na své sdělení v úvodní části vý-

roční zprávy, kde se hovoří o problémech v oblasti fi nancování sociálních služeb. Systém představuje v jistém 

ohledu brzdu rozvoje sociálních služeb a podpory nezávislosti rodin se zdravotně postiženým, dítětem, resp. 

členem. Bude třeba zahájit diskusi na toto téma a pokusit se nalézt vhodné řešení. To bych viděla jako jeden 

z úkolů pro nadcházející období činnosti Asociace. 

Klub se zapojil do unikátního projektu ROK společně – KROK dopředu, který umožní využívat odborné 

a poradenské, ale fi nančně dosti nedostupné, služby společnosti KPMG v oblasti daňového poradenství a au-

ditu. 
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Klub Český Krumlov (Jan Sedláček) 
V roce 2009 proběhly zdařilé celoroční klubové aktivity zajímavé a pestré společenské a kulturní akce, 

poznávací výlety, byl realizován zdařilý zimní a letní ozdravný pobyt, vodácký tábor. Klub uspořádal benefi ční 

koncert, proběhla úspěšná prezentace činnosti klubu na Veletrhu neziskových organizací.

Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem/Kroměříž (D. Božovská)
Klub nabídl zajímavé volnočasové aktivity pro děti, zapojuje dobrovolníky / asistenty, zorganizoval úspěšné 

výtvarné kroužky, realizuje rehabilitační aktivity a stimulační aktivity pro rozvoj vnímání, paměti, prostorové 

orientace, podařilo se uspořádat úspěšné pobytové rehabilitační akce.

Klub Radost Prostějov (P. Frantal) 
Klub má za  sebou úspěch pravidelné a  zajímavé klubové činnosti, uspořádání pestrých volnočasových 

aktivit, domácí i zahraniční poznávací zájezdy byl hostem starosty jedné obce na společenské a kulturní akci 

prohlubuje počítačovou gramotnost svých členů. Přejeme hodně spokojených účastníků akcí a spokojených 

členů, hodně úspěchů a radosti z práce v roce 2010.

Klub Liberec (J. Sedláček)
Po celý rok probíhala úspěšně zájmová činnost, plavání, potápění, klub uspořádal úspěšný ozdravný pobyt, 

pořádá tématicky orientované společenské akce, ze sponzorských prostředků se podařilo zakoupit data projek-

tor.

Klub Hornomlýnská, Praha 4 (D. Dolejšová)
Klub se stal poskytovatelem sociálních služeb – jedná se o odlehčovací služby, služby osobní asistence, 

psychorelaxace canisterapie, vzdělávací a  konzultační aktivity. O nabízené služby byl velký zájem, zejmé-

na v případě osobní asistence. Kromě poskytování sociálních služeb klub pokračuje ve spolkové činnosti se 

zaměřením na podporu rodin se zdravotně postiženým dítětem. Jedná se o společenská setkávání, tématické 

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

Klub Plamínek Litoměřice (E. Klabanová)
Milé a úspěšné klubové akce po celý rok, k úspěchu přispělo i získání nových prostor pro činnost klubu. 

Klub se ve spolupráci s ostatními organizacemi účastní v komunitním plánování, jeho jméno je na mapě sociál-

ních služeb regionu Litoměřice, V roce 2009 proběhl psychorehabilitační pobyt, členové se účastnili Motivač-

ního pobytu, podařilo se zorganizovat pěkné a zajímavé tématické akce. 

Klub KIM Praha (K. Mlejnková)
Od roku 2006 pořádá pestrou nabídku akcí pro mládež se zdravotním postižením. V roce 2009 úspěšně 

proběhl pobyt pro mladé lidi se zdravotním postižením. Klub KIM nám dospěl a  rozhodl se opustit rodinu 

Asociace. 

Klub Auxilium Vsetín (B. Mikulíková)
V roce 2009 klub získal nové prostory v ZŠ Vsetín, což přispělo k zlepšení kvality činnosti. Klub je posky-

tovatel registrovaných sociálních služeb. Raná péče, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační 

služby. 

Klub realizuje podporovaný svoz dětí, krizovou intervenci. Vedle toho v roce 2009 probíhala také zajímavá 

a pestrá spolková činnost – klubová setkávání, psychorehabilitační pobyt, rekondiční pobyt, letní tábor, plavání, 

poradenství v klubu, uskutečnily se zajímavé přednášky a aktivity na podporu a posílení pečujících osob, snoo-

zelen jako multisenzorická stimulační terapie. Ze Sbírky Pomozte dětem získal klub fi nanční prostředky, které 

použil na nákup kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení, na doplacení nákladů rodičů na pobytové 

akce, jízdy na koních. Fotodokumentaci z akcí klub využívá k propagaci své činnosti.

Klub Celiakie Brno (D. Ježorek) 
Klub se dlouhodobě specializuje na pomoc osobám vyžadujícím bezlepkovou dietu. Vyvíjel i v roce 2009 

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, daří se nabídku rozšiřovat a rozšiřovat síť ob-

chodů, které tyto potraviny prodávají. Klub inicioval kontrolu složení potravin deklarovaných jako bezlepkové, 

realizoval instruktáž přípravy pokrmů.

Děkujeme za Vaši práci a přejeme vám v ní hodně úspěchů i v nadcházejícím roce.
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Klub Vysočina Havlíčkův Brod (L. Mottlová)
Má za sebou úspěšný rok klubové činnosti. Uspořádal zajímavé tématické sezónní akce po celý rok, pozná-

vací výlety, přednášky, relaxační plavání, zorganizoval víkendový pobyt a psychorehabilitační pobyt.

 

Klub Stonožka Ostrava (J. Puchem)
V rámci sociálních služeb provozuje sociálně terapeutické dílny (keramickou, dřevodílnu, veřejně prospěš-

né práce, což přispělo i k zaměstnání 4 klientů se zdravotním postižením. Klub věnuje velké úsilí dobudování 

velkého díla – celoročního tábora v obci Dívčí hrad, kde již nyní probíhají po celý rok zajímavé a pestré akce, 

víkendové pobyty, tábory, společenské akce. 

V roce 2009 klub uspořádal mnoho dalších pestrých společenských sezónních akcí a setkávání, taneční 

kroužky, tvořivé dílny, kulturní akce, sportovní aktivity, rehabilitační plavání, respitní péči. Klub od roku 2003 

zabezpečuje dopravu dětí s postižením do škol, zdravotních zařízení, jiných institucí, do volnočasových aktivit. 

Klub Vánek Nové Město nad Metují – Náchod (S. Bílková)
V roce 2009 proběhly zdařilé klubové akce, plavecké závody, dětské akce, rekondiční pobyty, návštěva 

muzea, benefi ční koncert, výtvarné dílny. Klub má účast v komunitním plánování.

Činnost ústředí ARPZPD v ČR

Během roku 2009 pokračovalo ústředí v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žádostí 

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

cích v klubech. Zajistilo všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací i fi nančních prostředků 

z ESF.

Pokračovalo ve vydávání a distribuce bulletinu, byly inovovány webové stránky. 

Dále ústředí zaměřilo svoji pozornost na realizaci projektů fi nancovaných z prostředků ESF a Finančních 

mechanismů EHP/Norsko. Šlo o projekty: 

• Rekvalifi kační kurz pro asistenty zdravotně postižených dětí a mládeže. 

• Vzdělávací a doškolovací kurzy pro členy Asociace – „Poradce rodin se ZP dítětem“ a „ Asistent zdra-

votně postižených dětí a mládeže“. 

• Motivační pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem/mladistvým.

Připravilo akreditaci a zpracovalo projekt do OP LZZ ke vzdělávání sociálních pracovníků.

Věnovalo maximální úsilí na rozšíření poradenské podpory klubů v krajích ČR. Dál věnovalo pozornost 

možnostem předkládání projektů a  formulování nových vzdělávacích kurzů pro potřeby regionálních klubů 

Asociace a osob se zdravotním postižením a také možnostem pracovního uplatnění absolventů těchto kurzů.

Během roku se uskutečnilo školení hospodářů, byla zpracována metodika pro vedení účetnictví, metodika 

k provádění revizní činnosti klubů. Proběhlo akreditované školení hlavních vedoucích táborů pro zdravotně 

postižené děti. 

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

Asociace se prostřednictvím svého ústředí dále aktivně a účinně zapojila do diskusí nad strategickými ma-

teriály a připomínkování legislativních předpisů, při kterých hájila zájmy našich dětí a jejich rodičů. 

Během roku ústředí zajišťovalo běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově zajiš-

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

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

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

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

cí, 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.
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Činnost republikového výboru ARPZPD v ČR
v roce 2009

Republikový výbor zasedal v uplynulém období celkem 4x.

Na svém prvním zasedání ve Zderazu byli zvoleni – předsedkyní PaedDr. Z. Kaprová a místopředsedou 

Mgr. M. Šámalík. Výbor na svém jednání navrhnul regionálním klubům zaktivizovat činnost svých revizních 

komisí, průběžně zasílat na ústředí Asociace kopie všech projektů, předkládaných na státní instituce. Směrem 

k ústředí ARPZPD pak připravit školení pro hlavní vedoucí pobytových akcí, využít všech vyhlášených pro-

gramů pro realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů a iniciovat posunutí horní hranice věku z 18 na 26 let 

mentálně postižených účastníků aktivit, dotovaných MŠMT.

Další zasedání se konalo ve dnech 11. – 13. září 2009 na Kvildě. Členové výboru byli seznámeni s projek-

ty předkládanými na MŠMT, MZ a MPSV odsouhlasili jejich předložení na uváděná ministerstva. Vyslechli 

zprávu o průběhu projektu „Motivační pobyty pro rodiny dětí se zdravotním postižením.“ RV dále doporučil 

ukončit činnost klubů v Hradci Králové, Praha-západ, Praha 8 a Praha 7. Byla také projednána činnost Kraj-

ských sněmů Asociace.

18. listopadu 2009 bylo svoláno mimořádné zasedání RV do Prahy. Hlavním bodem programu bylo pro-

jednání možnosti odkoupení části podílu budovy v Praze 8, Karlínské náměstí 12, jejíž jsme spoluvlastníkem 

od Svazu neslyšících a nedoslýchavých (SNN). V souladu s platnými předpisy zaslal SNN písemnou nabídku 

ostatním spoluvlastníkům. Přítomni členové RV odsouhlasili možnost odkoupení části podílu za částku v max. 

výši 1 mil. 100 Kč uhrazených z volných fi nančních prostředků Asociace. Dalším bodem jednání bylo rozdělení 

klubu Klubíčko Beroun na dva subjekty – nově tak vzniknul „Klub Uzlík Beroun“, jehož náplní budou zejmé-

na volnočasové aktivity a spolková činnost. Mgr. J. Kapr informoval členy RV o realizaci projektů Asociace 

v rámci ESF a z grantu Úřadu vlády ČR.

Naposledy se RV sešel ve dnech 29. – 31. 1. 2010 v Harrachově. Zde již byli členové Výboru seznámeni 

s konečnou částkou, za kterou nabízí SNN k odprodeji svůj podíl na budově v Praze 8, Karlínské nám. 12. Čle-

nové RV odsouhlasili a schválili částku 852 328 Kč, kterou Asociace RPZPD v ČR nabídne SNN za odkoupení 

příslušného podílu pro Asociaci z celkového spoluvlastnictví SNN. 

M. Smolíková podala zprávu o vyúčtování státních dotací. Základní informace o projektu „Asistent zdra-

votně postižených dětí“ přednesl Mgr. Jiří Kapr a M. Havlíčková informovala o školení hlavních vedoucích, 

které se konalo v listopadu minulého roku. Posledním bodem byla příprava Valné hromady.

Činnost republikové revizní komise ARPZPD v ČR 
v roce 2009

Na základě rozhodnutí z Valné hromady a Republikového výboru Asociace o pokračování v kontrolách 

stagnujících klubů proběhla v roce 2009 revize v 29 regionálních klubech. Revize byly převážně bez vážných 

závad, včetně revize účetnictví na ústředí. Některé z revidovaných klubů, konkrétně 5 regionálních klubů po-

žádalo o ukončení členství v Asociaci z důvodů stagnace činnosti a to více jak dva roky, které opravňují podle 

stanov jak ústředí, tak i klub o vyškrtnutí z registrace. 

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

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

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

organizace.
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Finanční zpráva za rok 2009

V roce 2009 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR fi rma S. Gracias, Praha 10, Kodaňská ul.

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

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

Tabulka s přehledem příjmů a výdajů ze státních 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 za rok 2009 provedla auditorka Ing. A. Škodová (č. osv. 1161) 

s tímto výrokem: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. dodržela podle jejího názoru ve všech 
významných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ, MŠMT o poskytnutí neinvestičních do-
tací ze státního rozpočtu na rok 2009 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 
Poskytnuté dotace za rok 2009 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé 
schválené projekty a akce roku 2009 včetně přiloženého vyúčtování dotací ve všech významných ohledech 
věrně zobrazuje čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
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Ze zprávy o hospodaření ARPZPD v ČR za rok 2009

Rekapitulace státních dotací v roce 2009

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

schválená dotace vyúčt. dotace vráceno

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 
postižených dětí 

1 650 000 1 650 000
–

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD  600 000 600 000 –

Rehabilitační cvič. a plavání 220 000 220 000 –

Správa služeb a administrativní zajištění ústředí 
Asociace

460 000 460 000 –

Celkem 2 930 000 2 930 000 –

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Sociálně právní poradenství 390 000 390 000 –

Celkem 390 000 390 000 –

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Prázdninové tábory 496 000 496 000 –

Školení vedoucích 60 000 60 000 –

Zájmová činnost 175 000 175 000 –

Režijní náklady 74 000 74 000 –

Celkem 805 000 805 000 –
 

Úřad vlády ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Odborné semináře a rozvoj informačního 
systému Asociace 

382 474 382 474 –

Celkem 382 474 382 474 –

Státní dotace za rok 2009 celkem

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Státní dotace za rok 2009 celkem 4 507 474 4 507 474 –
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Evropský sociální fond

Projekt č. 000198

schválená dotace vyúčtováno

Kvalifikační kurz Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže 1 876 200 V roce 2009 bylo 
čerpáno 631 691. 
Projekt bude ukon-
čen v roce 2010

Celkem z ESF 1 876 200

Finanční mechanizmy EHP/Norsko

Projekt č. 332082

schválená dotace vyúčtováno

Motivační pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem 
a mladistvím

75 000 EUR 2 197 785,12

Celkem 75 000 EUR 2 197 785,12

Sponzorské dary 

ZF Engineering Plzeň 25 000 finanční dar

Benefiční akce 66 591 finanční dar 

Lékárna Hánová 20 000 finanční dar

A. Piváková, P. Pivák 57 600 nefinančnídar ve službách 

Celkem 169 191

Vlastní prostředky 2009 

Příjmy

Úrok KB 8
Příspěvky klubů 60 500
Celkem 60 508

Výdaje

Dary a pohoštění 7068

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků 348 431

Publikace 1 446

Poplatky KB 1 166

Údržba 3 472,68

Úklid 1 400

Internet 1 801,24

Ostatní nákady 62 298

BG z vlastních prostředků 428 782,07

Výdaje celkem 855 864,92

Ztráta roku 2009 158 376,34
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Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2009
– podporované státní dotací

Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2009 se uskutečnilo 25 rekondičních pobytů zdravotně postižných dětí a mládeže s rehabilitačním 

programem pro jednu vadu zdravotně postižených dětí. Pobytů se zúčastnilo celkem 684 zdravotně postižených 

dětí a mládeže a 317 osobních asistentů a odborného personálu. 

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

rehabilitaci, tj. spojení rehabilitačních programů včetně ergoterapie, arteterapie, canisterapie se sportovními 

a herními aktivitami. Pořádající regionální kluby vždy využily vzorové rehabilitační programy pro danou sku-

pinu dětí se specifi ckým zdravotním postižením a postupovaly podle metodiky připravené od ústředí Asociace. 

Jak pracovníci ústředí, tak členové Republikového výboru Asociace se zúčastnili návštěv na těchto poby-

tech a jak výběr střediska, celkového organizačního zajištění i průběhu programu bylo hodnoceno velmi kladně

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
V roce 2009 se realizovalo 22 vícedenních pobytů rodičů a zdravotně postižených dětí za účasti 293 zdra-

votně postižených dětí a 228 rodičů, kteří měli nárok na dotaci jako doprovod.

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

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

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

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

cvičení jak s rodiči tak samostatně se zdravotně postiženými dětmi. 

Rehabilitační cvičení a plavání 
Dotaci z projektu využilo 12 regionálních klubů Asociace 

Účast 482 dětí v doprovodu rodičů nebo osobních asistentů na rehabilitačním plavání nebo cvičení byla 

většinou z řad tělesně postižených dětí nebo dětí s kombinovanou vadou. 

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

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

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

uvolnění spasmů, k utužování organismu a posílení imunity.

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR, o. s. 
Během roku 2009 zajišťovalo CP Asociace běžnou administrativní a účetní agendu, připravilo metodické 

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

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

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

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

zováno školení hl. vedoucích pobytů pro zdravotně postižené děti a mládež a asistenty na psychorehabilitač-

ních pobytech rodičů a zdravotně postižených dětí. V rámci prezentace připravili pracovníci a dobrovolníci 

z Asociace benefi ční akci na podporu rehabilitačních pobytů pro zdravotně postiženou mládež. 

Uskutečnilo se pravidelné školení účetních z regionálních klubů, organizačně byly zajištěny pobytové akce 

pořádané celorepublikově z Centra Asociace RPZPD v Praze. Během roku se pracovníci zúčastňovali odbor-

ných seminářů, ke zvýšení své kvalifi kace a svých znalostí. Organizačně se podíleli na zasedáních Republi-

kového výboru a Valné hromady Asociace, podíleli se na tvorbě a realizaci jednotlivých projektů, zajišťovaly 

realizaci odborných seminářů a kurzů.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 1 projekt

Odborné sociální poradenství
V roce 2009 využilo odborného sociálního poradenství v Centru poradenství Asociace RPZPD v Praze cca 

159 rodičů zdravotně postižených dětí a ostatních osob, které s dětmi pracují, dalších 220 zájemců o poraden-

ství bylo v klubech na poradách a návštěvách pracovníků CP.

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. 

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

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

se zdravotně postiženým dítětem.

Poradenství má v Asociaci dlouholetou tradici, probíhalo ve většině regionálních klubů formou dobrovolné 

aktivity, zajišťované dobrovolníkem, většinou rodičem zdravotně postiženého dítěte, který absolvoval kvalifi -

kační kurz pro sociální a pracovní poradce.

Od roku 2003 je tato služba v rámci projektu fi nančně podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

a v roce 2007 Asociace tuto službu zaregistrovala jako sociální poradenství (Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy 

ze dne 10. 9. 2007 č. j. 240634/07).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – 2 projekty

Prázdninové tábory pro zdravotně postižené děti a mládež
Táborů pro zdravotně postižené děti a mládež do 18 let se během prázdnin vyhlášených MŠMT z původně 

plánovaných 20 uskutečnilo 14, zúčastnilo se celkem 327 postižených a chronicky nemocných dětí a 50 dětí 

zdravých a to na táborech, které byly koncipovány jako integrační. 

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

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

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

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

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

vše bylo připravované podle skladby zdravotně postižených účastníků.

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

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

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

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

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

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

táborů bylo připraveno školení, které organizovalo ústředí Asociace. Součástí projektu bylo i metodické a eko-

nomické zajištění táborů ze strany ústředí Asociace, příprava metodických materiálů na podporu a profesionál-

ní průběh všech aktivit včetně vyúčtování státních dotací, poskytovaných prostřednictvím MŠMT. 

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

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

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

votně postižených dětí. 

Úřad vlády ČR – 1 projekt

Odborný růst pracovníků Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a zkvalitnění informační sítě
Projekt se zaměřil na průběžný odborný a kvalifi kační růst pracovníků a členů Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR (dále jen Asociace) a dalších poskytovatelů sociálních služeb. Reaguje tak 

na aktuální stav a podmínky zajišťování sociálních služeb s cílem zvyšovat kvalitu jejich poskytování a zlepšit 

jejich dostupnost v oblastech, kde působí regionální kluby Asociace. S tím úzce souvisí i další cíl projektu, a to 
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využívání elektronických technologií při vzájemném kontaktu členů i k propagaci a šíření povědomí o reali-

zovaných aktivitách i nabízených službách zajišťovaných v rámci jednotlivých republikových klubů i střešní 

organizace. 

V roce 2009 se podařilo v tomto duchu úspěšně realizovat vzdělávací a informační aktivity týkající se zpří-

stupnění novinek v sociálně právní problematice, připravovaných změn školské legislativy v oblasti vzdělávání 

žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, dále semináře a školení doplněné workshopy, kte-

ré poskytly účastníkům možnost rozšířit si kvalifi kační předpoklady v oblastech zajišťování zdravotnické péče 

pro ZP děti a mládež nezbytné při realizaci prázdninových pobytů či volnočasových aktivit ZP dětí a mládeže, 

dále semináře orientované na oblast ekonomické problematiky a strategií užívaných při komunikaci s odbor-

nými pracovišti či úřady. Vzdělávací činnost se v rámci jedno- či vícedenních seminářích zaměřila také na spe-

cializované oblasti – jako je např. psychologická problematika týkající se osob s různými druhy zdravotního 

postižení, rodin s postiženým dítětem a řešení vztahových otázek souvisejících s narozením postiženého dítěte. 

Zařazeny byly i přednášky a praktické ukázky odborných terapeutických, rehabilitačních a  resocializačních 

činností uskutečňovaných ve specializovaném zařízení pro osoby s vrozeným či získaným tělesným postiže-

ním. Členové a pracovníci regionálních klubů měli díky projektu možnost rozšířit si rovněž své kompetence 

v oblasti informačních technologií, a to jak z hlediska jejich využití při své práci, tak při vzájemných kontak-

tech a prezentaci činnosti regionálních klubů.

Díky projektu se rovněž podařilo zpracovat podklady pro tvorbu nových webových stránek, připravit jejich 

grafi ckou podobu, obsahovou strukturu a členění a zahájit jejich provoz. Základní informace byla zpracována 

rovněž v anglickém jazyce. 

Projekt umožnil pravidelné vydávání informačního bulletinu „Zpravodaj“, v němž Asociace informuje čte-

náře o aktuálních otázkách týkajících se problematiky zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých osob 

a jejich rodin.

Podpořeny byly i propagační a popularizační aktivity Asociace i regionálních klubů. Byl zpracován infor-

mační leták ilustrující její činnost, informační panel obsahující obrazovou i  textovou dokumentaci činnosti 

Asociace, který je ve zmenšené formě využíván při různých příležitostech k dokumentaci a propagaci činnosti 

Asociace. Deseti regionálním klubům byla poskytnuta i fi nanční podpora určená k propagaci a popularizaci 

jejich činnosti se zdravotně postiženými dětmi a mládeží.

Projekty podporované z ESF 

Během roku 2009 probíhaly za fi nanční podpory z Evropských sociálních fondů projekty

Rekvalifikace osob a vytvoření pracovních míst na pozice asistent zdravotně postižených osob 
Cílovou skupinou tohoto projektu byli osoby pečující o osobu blízkou, nezaměstnaní a evidovaní na Úřadu 

práce hl. m. Prahy.

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

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

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

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

Rekvalifikace osob na pozici „Asistent zdravotně postižených dětí v ČR
Další projekt, jehož cílovou skupinou byli zájemci i z cizích organizací, zaměstnaných nebo orientujících 

se na zaměstnání v sociálních službách. 

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

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

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

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

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

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

ferencí v srpnu 2008.
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Projekt podporovaný v roce 2009 z FM EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím NROS

Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi/mladistvými – Projekt č. 332082
Projekt probíhal od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2009.

Podle harmonogramu bylo zorganizováno 7 motivačních pobytů pro rodiny se zdravotně postiženým dítě-

tem/mladistvým. 

• Pobyt č. 1 – Střelské Hoštice. Pobytu se zúčastnilo 39 účastníků (17 rodin s 18 zdravotně postiženými 

dětmi/mladistvými). 

• Pobyt č. 2 – Malá Morávka. Pobytu se zúčastnilo 58 účastníků (16 rodin se 22 zdravotně postiženými 

dětmi/mladistvými). 

• Pobyt č. 3 – Badinka. Pobytu se zúčastnilo 42 účastníků (14 rodin s 15 zdravotně postiženými dětmi/

mladistvými). 

• Pobyt č. 4 – Štúrovo. Pobytu se zúčastnilo 71 účastníků (22 rodin se 22 zdravotně postiženými dětmi/

mladistvými). 

• Pobyt č. 5 – Šlovice. Pobytu se zúčastnilo 31 účastníků (9 rodin s 11 zdravotně postiženými dětmi/

mladistvými). 

• Pobyt č. 6 – Holany. Pobytu se zúčastnilo 60 účastníků (19 rodin se 23 zdravotně postiženými dětmi/

mladistvými). 

• Pobyt č. 7 – Střelské Hoštice. Pobytu se zúčastnilo 58 účastníků (20 rodin se 23 zdravotně postiženými 

dětmi/mladistvými).

Druhým výstupem projektu byla „Metodika pobytů pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem/mladist-
vým“, kde jsme shrnuli zkušenosti z realizace pobytů a předali je dalším potencionálním realizátorům pobytů 

podobného typu. Bylo vytištěno a rozesláno 100 ks (kluby Asociace, zájemci z řad rodičů a osobních asisten-

tů). Metodika je umístěna na webových stránkách ke stažení pro ostatní zájemce.
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Usnesení z Valné hromady 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., 

konané od 26.–28. 3. 2010 v Jizbici pod Blaníkem

Valná hromada podle presenční listiny, uložené na ústředí Asociace RPZPD v ČR v Praze, byla usnášení-

schopná. 

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

Valná hromada Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. na svém zasedání

I. Odsouhlasila
– mandátovou komisi ve složení: E. Klabanová, D. Božovská, R. Egrtová

– volební komisi ve složení: J. Sedláček, M. Smolíková, R. Čížek

– návrhovou komisi ve složení: D. Jeníčková, S. Ulmanová, MUDr. L. Němec 

II. Vzala na vědomí: 
– Hodnocení činnosti ARPZPD za rok 2009.

– Hodnocení projektů za rok 2009.

– Zprávu o činnosti Republikového výboru ARPZD v ČR.

– Zprávu o činnosti Republikové revizní komise ARPZD v ČR za rok 2009.

– Zprávu o hospodaření za rok 2009.

– Informaci o schválených státních dotacích na rok 2010 na jednotlivé projekty od MZ, MŠMT, MPSV, 

ÚV.

– Informaci o ukončeném projektu „Motivačních pobytů pro rodiny ZP dětí/mladistvých“

– Zprávu mandátové komise.

– Aktuální informaci o probíhajícím projektu ESF na kvalifi kační kurzy pro asistenty zdravotně postiže-

ných dětí a mládeže.

– Aktuální informaci o schváleném projektu ESF na „Specializačním kurzu pro sociální pracovníky, za-

měřený na práci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží a jejich rodiny“.

– Informaci o sociálním poradenství, zajišťovaném v regionálních klubech ze strany PC Asociace Praha.

– Seznámení s dokumentem „Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením“.

– Aktuální informace o úpravách ve vyhlášce MPSV 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a změ-

nách v zákoně o důchodovém pojištění.

– Informace o současnosti a vizi vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

III. Schválila 
výši příspěvků klubů pro ústředí ARPZPD v ČR pro rok 2010, ve výši 1 500 Kč pro klub, který v tomto roce 

obdrží nejméně 1 dotaci, zprostředkovanou ústředím ARPZPD v ČR, a ve výši 1 000 Kč pro klub, který žádnou 

dotaci, způsobem výše uvedeným, v roce 2010 nezíská.

IV. Zvolila v tajném hlasování 
Republikový výbor ARPZPD v ČR 

pro rok 2010 ve složení:

PaedDr. Zuzana Kaprová – předsedkyně

Marie Havlíčková – ředitelka

Mgr. Miroslav Šamalík – místopředseda 

a členové

JUDr. Zdeňka Cupková

Denisa Sedláčková

Martina Čížkov

Alena Pecková

Mgr. Luboš Milichovský

Bohuslava Zikmundová

Lenka Haiserová

Jan Pucher
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Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR pro rok 2010 ve složení: 

Miloš Hruboš – předseda

a členové

Ing. Dominika Paulová

Ing. Pavel Kolmačka

Josef Štich 

Lenka Mottlová

V. Ukládá 
Regionálním klubům ARPZPD v ČR:

– důsledně dodržovat pokyny MZ ČR a MŠMT k dotačním programům

– zasílat zprávy o činnosti/akcích Martině Smolíkové v jakékoli podobě (elektronická, písemná)

– využívat nabídky akcí vzdělávacího charakteru, pořádaných ústředím ARPZPD

– v případě nemožnosti zajistit dostupnost dokumentů, předkládaných při plánované revizi klubu Repub-

likovou revizní komisí, oznámit tuto skutečnost nejméně 2 dny před plánovaným termínem dopředu 

určenému členovi RRK

– reagovat včas přihlášením se na avizovaný Specializační kurz pro sociální pracovníky, zaměřený na prá-

ci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží a jejich rodiny (kluby budou včas informovány aktuálními 

informacemi)

– domluvit se v rámci kraje na místě a termínu konání případného Sociálního poradenství, zajišťovaném 

PC Asociace RPZPD v ČR Praha

– oslovit případné další zájemce o výše uvedené akce, kteří nejsou členy ARPZPD v ČR (školy, poskyto-

vatele sociálních služeb, studenty, …)

– v případě dotace na tábor zdravotně postižených dětí z dotace MŠMT pro tento rok, pro zdravotně posti-

žené děti a mládež ve věku od 18 do 26 let včetně, nutno napsat písemnou žádost o schválení takovéto 

dotace na ústředí ARPZPD v ČR, a to pouze v případě, že se jedná o osobu s kombinovaným těžkým 

zdravotním postižením

– informovat zájemce i mimo řady členů ARPZPD o konání školení oddílových vedoucích v tomto roce

– vyhledávat a oslovit nové rodiny se zdravotně postiženým dítětem/dětmi.

Ústředí ARPZPD v ČR:

– zajistit registraci změny ve Stanovách u běžně používané zkratky ARPZPD v ČR (případně ARPZPD 

v ČR, o. s., výběrem optimální podoby pověřena JUDr. Cupková), a dále zajistit zrušení ustanovení 

o Krajských sněmech

– připravit školení hospodářů

– zjistit situaci a existenci krajských sněmů a pro dlouhodobou nečinnost je zrušit.

Republikovému výboru ARPZPD v ČR:

– připomínkovat v  rámci nadace „Pomozte dětem“ posunutí věkové hranice účastníků volnočasových 

aktivit na 26 let

– formulovat dotaz ombudsmanovi ohledně příspěvku na péči pro sociální služby v případě, kdy se jí 

klient nemůže zúčastnit

– iniciovat urychlení přijetí novely vyhlášky č. 73/2005 Sb, která umožní propojení funkce asistenta pe-

dagoga a osobního asistenta. 

V Jizbici pod Blaníkem 28. 3. 2010

Zapsal:  MUDr. Libor Němec – člen návrhové komise

Ověřila:  Daniela Jeníčková – předsedkyně návrhové komise

— 20 —
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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 2009 nejvíce podporovaly:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Úřad vlády ČR

EU prostřednictvím ESF a 

FM EHP/Norsko.
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… Důležité je nebýt sám…

Kontakt:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Karlínské nám. l2, 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


