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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 zdra-
votně 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 2011 registrováno a bylo aktivních 56 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 2011 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová,
funkci ředitelky v roce 2011 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 6580.

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 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 2011

(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 3. 3. 2012 v Sázavě).

Vážení a milí přátelé,

dovolte mi ohlédnout se za uplynulým rokem, ve kterém oslavila Asociace 20. výročí svého vzniku jako 

samostatného sdružení. Toto krásné jubileum jsme společně oslavili ve Střelských Hošticích na sklonku roku. 

Bylo to radostné setkání a dalo nám příležitost ohlédnout se hlouběji do historie a pohlédnout dále do budouc-

nosti naší práce, kterou se společně snažíme přispívat k  lepší přítomnosti a budoucnosti dětí se zdravotním 

postižením a jejich rodin.

Mým dnešním úkolem je předložit Vám zprávu o činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí za rok 2011. 

V roce 2011 byla činnost Asociace fi nancována z několika zdrojů. Velkou část fi nančních prostředků tvořily 

státní dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy – o těchto zdrojích a jejich čerpání v roce 2011 vám podá 

podrobnou samostatnou zprávu paní ředitelka. Dalšími zdroji činnosti Klubů Asociace pak byly projekty kraj-

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

darů. 

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 v uplynulém roce pokračovala profi lace Asociace jako vzdělávací in-

stituce v oblasti potřeb osob se zdravotním postižením. Byly realizovány projekty, které ústředí připravovalo 

k akreditaci a kterým akreditace byla udělena.Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na zlepšení kvality poskytova-

ných služeb ve prospěch dětí s postižením a jejich rodin. 

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

né kurzy mají vysoký kredit i v rámci akreditačního řízení. 

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

organizaci. 

Podrobnější informace budou k tomuto tématu včetně výhledu podány v průběhu našeho dnešního jednání. 

Jsem velice ráda, že jste i mnozí z vás či členové vašich klubů či 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.
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Vzdělávání je dlouhodobě nosným tématem, na které naše organizace na úrovni ústředí i jednotlivých klu-

bů soustřeďuje pozornost nejen z pohledu vzdělávání svých členů, ale také z pohledu podmínek a přístupu 

ke vzdělávání našich dětí. 

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 Vaše aktivity při tomto procesu i za to, že mne upozorňujete na nedostatky a pomáháte mi 

nalézat potřebná řešení. 

Roste 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, poda-

řilo 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. 

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. 

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

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

Naše kluby navázaly na aktivity realizované v rámci spolkové činnosti a staly se profesionálními poskytova-

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

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. 

Asociace v roce 2011 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 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. 
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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 spolupracovat, 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 prosvětlovat naši chladnou společenskou realitu lidskostí a láskou k člověku.

V úloze předsedkyně Asociace jsem měla možnost prezentovat činnost Asociace na  zasedání Evropské 

agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání ve Francii a na Maltě, na jednání se zástupci neziskové organizace 

z Maďarska a experty z Rakouska.

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 

dotací, na získávání dotací a fi nančních příspěvků z jiných zdrojů na rozšíření kontaktů a spolupráce s organi-

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

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 2012 

 Dr. Zuzana Kaprová, předsedkyně
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Přehled 
o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2011, 

jak vyplynulo ze zaslaných zpráv.

Hvězdička Ústí nad Orlicí 
Má za  sebou široký záběr činností na  pomoc rodinám dětí s  postižením. Klub pomáhá dofi nancovávat 

kompenzační pomůcky, služby osobní asistence. Klub nabízí zajímavé volnočasové a  rehabilitační aktivity, 

přispívá k úspěšné integraci dětí se zdravotním postižením. V průběhu roku 2011 se podařilo uspořádat řadu 

krásných a úspěšných tematických a společenských setkání, včetně radostné taneční zábavy pořádané ve spo-

lupráci s partou správných žen a mužů, ve spolupráci se sdružením Baneta proběhla úspěšně hiporehabilitace, 

děti se těší ze spolupráce Hvězdičky s ČČK a využívají Snoozelenu.

Příjemným zážitkem bezesporu byla taneční škola pro zdravé a zdravotně postižené děti v rámci integrač-

ního projektu. V  roce 2011 proběhl úspěšně též psychorehabilitační pobyt, klub poskytuje podporu osobní 

asistenci a její dostupnosti.

Klub Velké Meziříčí
Daří se naplňovat cíle klubu – být stabilním sdružením, pomáhat rodinám zvládat náročné životní situace, 

poskytovat psychologickou podporu rodičům dětí a zabezpečovat širokou nabídku terapií. V rámci artetera-

pie neb tvořivých dílen probíhá pestrá paleta činností a zde se setkávají rodiny postižených i nepostižených 

dětí, vzájemně se učí poznávat se a lépe si rozumět, další aktivitou je hiporehabilitace, kterou klub zajišťuje 

prostřednictvím sdružení AMBRA, Canisterapie. Projekty podpořilo město Velké Meziříčí a Fond Vysočiny. 

Podařilo se zorganizovat pěkné klubové akce během celého roku, zakoupená trampolína z výtěžku benefi čního 

koncertu slouží k radosti dětí a k rozvoji jejich koordinace, rytmizace a celkovému posílení dětí, muzikoterapie 

obohacuje děti o prožitky hudební, rozvíjí soustředěnost, koordinaci. Klub uspořádal 2. ročník plesu Dobré 

vůle, jehož výtěžek posílil konto klubu pro jeho činnost, proběhl úspěšně psychorehabilitační pobyt. Za svou 

činnost klub získal další ocenění – Skutek roku 2010 Kraje Vysočina, tentokrát 1. místo za projekt Podaná 

ruka. Blahopřejeme!!!

Korálek Přerov
Zajímavá a pestrá klubová činnost, úspěšné klubové a společenské akce, motivační pobyt na Váňově statku 

s pestrým a zajímavým programem, putování s Korálkem tentokrát za koníčky přineslo krásné zážitky, byl 

uspořádán výlet do Prahy a návštěva muzikálu Kat Mydlář a prohlídka historických památek Prahy, víkendový 

pobyt s cestou do „Šmoulí vesničky“, proběhl úspěšný zájezd do Maďarska do termálních lázní Gyoru a závěr 

roku patřil vánočnímu setkání. Klub využil nabídky účasti na akcích pořádaných jinými organizacemi – např. 

Centrem setkávání v Přerově, Městské knihovny, sdružením ROSKA a klubu Radost z Prostějova.

Naděje Tábor 
Klub v roce 2011 uspořádal 2 psychorehabilitační pobyty, z toho jeden s klubem StonoŠka z Bystřice pod 

Hostýnem. Úspěšně funguje od roku 1997 a uskutečňuje pravidelnou a zdařilou klubovou činnost, setkávání ro-

dičů a zdravotně postžeých dětí s tematickým programem. Členové klubu se zúčastnili recitálu paní Kastnerové 

v kostele sv. Jakuba v rámci Táborských setkání. Proběhl víkendový pobyt, výlety do zahraniční – Rakouska, 

zorganizovali návštěvu divadelního představení. 

Paprsek Vyškov 
Velice bohatá klubová činnost, pravidelné akce, volnočasové a prázdninové aktivity. Paprsek září nad celým 

regionem a šíří se dále – úspěšně spolupracuje s mnoha partnery z neziskové sféry, má širokou skupinu ko-

lektivních členů, spolupracuje s partnery státní správy, samosprávy, tiskem, výrobci rehabilitačních pomůcek. 

V klubu působí půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a poradna jako sociální služba. Proběhly 

úspěšné rehabilitační pobyty a kurzy, ozdravné pobyty, rehabilitační cvičení a hipoterapie. Byla uspořádána 

návštěva kulturních akcí, divadelních a fi lmových představení. Noční prohlídka ZOO, poznávací zájezdy, po-

choďák s překvapením kolem Vyškova, výlet na kolech, proběhla oslava úžasného 20. výročí založení skvělého 

klubu a výstava fotografi í. Klub uspořádal návštěvu Aquaparku ve Vyškově, Benefi ční koncert, soutěže doprav-

ních znalostí a dovedností. 
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Klub RoaD Praha 3 
Klub pokračoval ve své úspěšné činnosti a zorganizoval zajímavou a pravidelnou klubovou činnost, rehabi-

litační plavání pod vedeným 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 vícezdro-

jového fi nancování. 

Klub Míša, Frýdek-Místek
Má za sebou úspěšný rok, probíhala zajímavá a velice pestrá klubová činnost, společenské akce – výtvarné 

dílny, kulturní akce, výlety, vystoupení dětí klubu na Dni sociálních služeb a zdraví, besedy, sportovní akce 

a akce k podpoře dobrovolnictví. 

Klub Pharos Znojmo 
Podařilo se zorganizovat krásné a zajímavé společné akce s různou tématikou, které přinesly účastníkům 

krásné a užitečné zážitky. Celoročně probíhalo plavání, klub nabídl zajímavou relaxační muzikoterapii bubno-

vání na bubny džembé, členové se zúčastnili protestní akce proti sociálním reformám. V průběhu roku 2011 

probíhaly sportovní a výtvarné činnosti, společenská setkání a aktivity, vzdělávací akce – bezpečnost silničního 

provozu.

Konalo se rehabilitační plavání, víkendové pobyty. Pharos se zapojil do komunitního plánování, v rámci 

kterého připravuje a podílí se na realizaci projektu chráněného bydlení pro zdravotně postižené. 

Klub Pavučinka Domažlice 
Klub zorganizoval pestrou škálu aktivit, proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce společenské, ozdravné 

pobyty, sportovní akce – víkendový sportovní pobyt s posezením u táboráku, klub prezentoval svou činnost 

na výstavě „Den pro zdraví – podané ruce“, účastnil se koncertu Chceme žít s vámi, divadelního představení 

Divadla S+H v Praze a turnaje v Bowlingu.

Klub Korálky Rokycany
V roce 2011 klub oslavil 10. výročí svého založení. V roce 2010 se klub přestěhoval do nových prostor 

ve Stacionáři, i když prostory jsou menší, než se původně očekávalo, ale činnost klubu se nadále rozvíjí. Klub 

uspořádal řadu akcí v průběhu celého roku – výtvarné dílny, výlety, dětské akce, společenská tematická setkání, 

rehabilitační plavání, oslavu založení klubu. 

Klub Broučci Šumperk 
Klub uspořádal na dobrovolnické bázi pravidelná setkávání dovedných rukou, rehabilitační plavání zajistil 

pravidelně 1× za měsíc, obohacené zájezdem do Aqvaparku v Hranicích na Moravě a Ramzovském sedle. 

Probíhala keramická dílna, uskutečnil se Skotský bál byť bez pověstných dud ale s tombolou, zájezd do májo-

vé Prahy se zážitkem z hokejového MS a prohlídkou historických památek hlavního města, byl zorganizován 

zájezd do termálních lázní Maďarska, úspěšně proběhl psychorehabilitační pobyt a víkendový pobyt, tematické 

vánoční setkání a tvořivá dílna. 

Klub Ústí nad Labem 
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. 
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Klub Zvoneček Odry 
Má za sebou další rok úspěšné činnosti. Vedle spolkové činnosti, patří tento klub k registrovaným posky-

tovatelům sociálních služeb – zajišťuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a provozuje Centrum 

denních služeb a sociální poradenství. Služby jsou poskytovány k velké spokojenosti klientů. 

Velice úspěšné a mimořádně potřebné byly aktivity zaměřené na mladé maminky malých dětí doplněné 

o konzultace s lékaři.

Na základě auditu hodlá klub v dalším roce rozšířit ambulantní služby o služby terénní. 

Vedle sociálních služeb klub realizuje bohatou volnočasovou klubovou činnost – prázdninový pobyt, zá-

jmové aktivity, plavání, turistika, bowling, relaxace v solné jeskyni, probíhala rehabilitační cvičení na míčích, 

krásné tematické sezónní akce, dopravní výchova, adventní koncert, Mikulášské odpoledne, tvořivá dramatika, 

kroužky šikovných rukou, keramická dílna, poznávací zájezdy, individuální práce na PC. Velký úspěch měl 

projekt města Odry Půjdem spolu za hvězdami – umožnil seznámení s hvězdnou oblohou a návštěvou vzdě-

lávacích programů v Planetáriu. V průběhu celého roku 2011 bylo realizováno mnoho dalších akcí a rok byl 

završen výstavou Betlémů a obrazů klientů Zvonečku. 

Klub Žďár nad Sázavou 
Nabídl pestrou a pravidelnou klubovou činnost – jednalo se o rehabilitační cvičení a plavání, kulturní akce, 

program hipoterapie, návštěva ZOO Jihlava u příležitosti Dne dětí, byl připraven a realizován kurz Muzikote-

rapie ve spolupráci s agenturou Fakta, proběhly sportovní turnaje a klání, zdařilý byl průběh psychorehabili-

tačního pobytu s bohatým a zajímavým programem, uskutečnila se návštěva divadelních představení, proběhly 

tvořivé dílny, integrační programy pro děti ve  spolupráci se Sychrovou knihovnou ve  Žďáře nad Sázavou, 

úspěšná a vyhledávaná hipoterapie. 

Klub Blansko 
Proběhl zdařilý zájezd do Prahy s návštěvou památek a představení – předpremiéru Kat Mydlář v divadle 

Brodway. Další akcí byla návštěva Moravského krasu, zdařilý psychorehabilitační pobyt, víkendový pobyt 

v Klimkovicích, dále se rozvíjela spolupráce s Oblastní charitou Blansko, jako spolupracující organizace se 

členové zúčastnili několika zajímavých akcí. Podařilo se stabilizovat ekonomickou situaci klubu, což je zna-

menitá zpráva.

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

Blahopřejeme a přejeme Vám další úspěšný rok k radosti všech Vašich členů.

Klub Klubíčko Beroun 
Klubíčko Beroun je poskytovatel sociálních služeb, které v roce 2011 využilo 72 klientů většinou z Beroun-

ského regionu. Jedná se o registrované služby Týdenní stacionář, Sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, 

odlehčovací služby. Klubíčko zajišťuje též doplňkové služby – dopravu bezbariérovým automobilem, terapie, 

masáže a kroužky. V roce 2011 se opakovaně konala veřejná sbírka na pomoc fi nanční situaci klubu, od 1. 8. 

2011 je ve spolupráci s organizací Lomikámen realizován projekt Základní síť sociálních služeb ve Středočes-

kém kraji, ze kterého je fi nancován provoz Sociálně terapeutické dílny, která funguje pro 13 klientů.

Klub se spolu s dalšími organizacemi zapojil do akce Berounský jarmark a dalších trhů dovedných rukou 

a uspořádal benefi ční koncert a předvedení dovedností klientů vánočním představením s písničkami a básnič-

kami. V létě roku 2011 došlo ke změně na postu ředitelky zařízení, kdy byla výborem Klubíčka odvolána paní 

Alena Pecková a do funkce ředitelky jmenovaná paní Bc. Alžběta Pondělíčková.

Klub Stráž Pístina 
Klub se v průběhu roku 2011 soustředil na psychorehabilitační akce a ozdravné pobyty pro osoby s men-

tálním postižením ve spolupráci s externími odborníky, rozšiřuje aktivity spolupráce mezi kluby a navazování 

užitečných kontaktů a partnerských vztahů. Klub v minulých letech organizoval akce zaměřené na rozvoj osob-

nosti mentálně postižených osob, které musel z důvodů fi nančních v roce 2011 pozastavit.

Úspěšně proběhl letní rekreačně rehabilitační tábor pro 40 účastníků, setkání při hudbě a tanci, vítání jara 

s motivační soutěžní hrou, rybářské závody.

10denní vodácký tábor na Lužnici musel být z fi nančních důvodů (neposkytnutí dotace) zrušen.

Klub Uzlík Beroun 
Obohatil naše řady v roce 2010 – navázal na tradici Klubíčka Beroun a úspěšně rozjel spolkové aktivity 

pro své členy. V roce 2011 se rozšířil počet pobytových akcí na 4 – rekreačně rehabilitační pobyt Štúrovo, 

letní tábor na Úhlavkce, integrovaný tábor ve Šlovicích pro těžce postižené děti, s vysokým nasazením všech 

organizátorů. Těší nás, že jste kontrole z MŠMT poskytly chybějící znalosti o potřebách dětí s takto těžkým 
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zdravotním postižením k jejich plné spokojenosti. Uzlíku se podařilo zorganizovat úspěšně psychorehabilitční 

pobyt ve Střelských Hošticích. Pobyt ve Štúrovu účastníky nadchl a vyhledávají tuto destinaci i pro své sou-

kromé rekreace.

V roce 2011 se podařilo zprovoznit webové stránky, na kterých klub prezentuje svou činnost a vedou se 

jednání o provozování placených stránek s větší kapacitou a profesionalitou.

Klub Český Krumlov 
V roce 2011 proběhly velice zdařilé celoroční klubové aktivity – zajímavé a pestré společenské aktivity, 

kulturní akce, poznávací výlety, byl realizován zdařilý benefi ční koncert. Klub prezentoval svou činnost na Ve-

letrhu neziskových organizací, proběhly 2 letní ozdravné pobyty pro alergické děti a děti s těžším postižením 

– mentálním a sluchovým, zimní ozdravný pobyt na Špičáku s celotáborovou etapovou hrou.

StonoŠka Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
Klub nabídl zajímavé volnočasové aktivity pro děti, úspěšně zahájil provoz Centra pro zdravotně postižené 

děti a mládež v prostorách klubu 2× týdně, podařilo se zakoupit keramickou pec a zvelebit klubové prostory. 

Klub dlouhodobě zapojuje do své práce dobrovolníky/ studenty v  rolích asistentů, kteří usnadňují zapojení 

a  účast dětí na  akcích, zorganizoval úspěšné výtvarné kroužky, realizuje rehabilitační aktivity a  stimulační 

aktivity pro rozvoj vnímání, paměti, prostorové orientace, podařilo se uspořádat úspěšné pobytové rekondiční 

rehabilitační akce, pobyt na Slovensku, psychorehabilitační kurz, výlety, klub se zapojil do aktivit města. Ro-

dičům dětí i externistům umožnil klub absolvovat akreditované vzdělávací kurzy pro odborné vedení kroužků, 

v roce 2011 klub zahájil novou aktivitu – dovednosti ve studené kuchyni. 

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

vých aktivit, domácích i zahraničních. Estrádu s tombolou a tancem, plavání, soutěž v kuželkách, sportování 

v tělocvičně s vědomostní soutěží, poznávací zájezd po historických památkách Poděbrad s průvodcem zakon-

čený plavbou parníkem po Labi. Další zájezd poznávací byl nasměrován do Olomouce s příspěvkem dotace 

z KÚ, dále účast na akci Dny zdravotně postižených Prostějovska, zahraniční zájezd do Chorvatska a dále také 

do Rakouska se zastávkou na krokodýlí farmě. Klub uspořádal preventivně léčebný pobyt na Slovensku s účastí 

kamarádů z Korálků Přerov. Členové klubu se zúčastnili na 3D fi lmovém představení.

Klub Liberec 
Po celý rok 2011 a pod vedením nové předsedkyně probíhala úspěšně zájmová činnost – kroužky vaření, 

hudební, kuželky. Klub uspořádal úspěšný 14denní ozdravný pobyt a 5denní ozdravný pobyt v  Janově nad 

Nisou. Kromě toho klub uspořádal tematický orientované společenské akce, ze sponzorských prostředků se 

podařilo fi nancovat nájem prostor a občerstvení při akci.

Klub Hornomlýnská 
Klub je poskytovatelem sociálních služeb, které zajišťuje v Centru Filipovka. Jedná se o sociální služby 

s cílem poskytovat služby na míru potřebám rodiny, dítěte a podpořit sociální začlenění dětí s postižení. O na-

bízené odlehčovací služby, služby osobní asistence, poradenství a aktivizační služby byl velký zájem. 

Klub Plamínek Litoměřice 
Daří se naplňovat poslání klubu prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a jejich rodin, posky-

tovat pomoc a šířit informace.

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

habilitační pobyty, víkendové pobyty, tematické výlety, tematické společenské akce a sportovní aktivity. 

Klub uspořádal tematické besedy, připravil program Běhu Naděje ve spolupráci s DDM Rozmarýn, umož-

nil svým členům využívat muzikoterapii, canisterapii, zahraniční výlet do Německa. Činnost klubu se podařilo 

zviditelnit v rámci výstavy fotografi í u příležitosti 30 dnů pro neziskový sektor v divadle K. H. Máchy. Klub 

se aktivně zapojil do komunitního plánování při mapování bezbariérovosti Litoměřic. Tento projekt Plamínek 

garantuje a vydatně se na jeho realizaci podílí.Významná je spolupráce s ostatními organizacemi v regionu, 

studenty škol. 

Klub Kamarád Nový Jičín 
Klub realizoval zdařilé a milé společenské akce, tvořivá setkání, turistický výlet, členové se zúčastnili kon-

certu Chceme žít s Vámi v pražské O
2
 aréně, proběhl příjemný výlet „Autobusový tramp na Lysou horu“. Klub 

uspořádal zdařilý psychorehabilitační pobyt a rekondiční pobyt. 
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Klub Auxilium Vsetín 
Od roku 2009 klub získal nové prostory v ZŠ Vsetín, což přispělo k zlepšení kvality činnosti. Klub je poskyto-

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

Klub realizuje podporovaný svoz dětí, krizovou intervenci.

Vedle toho v roce 2011 probíhala také zajímavá a pestrá spolková činnost – klubová setkávání, podpora pe-

čujících osob – svépomocná setkávání, terapie, vzdělávací akce 1× za 14 dní, společné kulturní akce 1x měsíč-

ně, multisenzorická stimulace dětí pomocí Snoozelenu. Klub uspořádal psychorehabilitační pobyt, rekondiční 

pobyt pro děti, jarní pobyt pro starší děti a mládež s těžkým zdravotním postižením, vzdělávací pobyt rodin 

v Krkonoších, odlehčovací pobyt pro děti nejtěžším stupněm zdravotního postižení a autismem, aktivizační 

pobyt pro mládež s těžkým zdravotním postižením.

Klub realizoval kampaň „Cesta nekončí“, která oslovuje laickou i odbornou veřejnost regionu a ukazuje po-

třeby dětí se ZdP. V rámci této kampaně byla instalována a slavnostně zahájena výstava fotografi í v Senátu ČR 

v září a v říjnu v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. V rámci klubové činností bylo zajišťováno poradenství 

pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením a půjčovna rehabilitačních pomůcek, odborné literatury a CD.

Klub Celiakie Brno 
Klub se dlouhodobě specializuje na pomoc osobám vyžadujícím bezlepkovou dietu. Vyvíjel i v roce 2011 

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 zaměřuje na podporu testo-

vání složení potravin a jejich pravdivé označování, pořádá vzdělávací a informační akce pro rodiče o způsobech 

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

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

Klubu se podařilo zorganizovat další úspěšné rekondiční pobyty dětí s celiakií s cílem integrovat tyto děti 

do širšího kolektivu a posílit jejich kondici, úspěšné bylo zapojení klubu do školícího systému budoucích zdra-

votních sester, klub organizuje odborné přednášky pro fi rmu Pharma News.

Z dalších akcí je třeba jmenovat Seriál tradičních setkání celiaků spojených s prodejem a ochutnávkou pro-

duktů, proběhl úspěšný letní tábor. Webové stránky klubu jsou zdrojem cenných informací pro osoby s celiakií.

Klub Vysočina Havlíčkův Brod
Má za sebou úspěšný rok klubové činnosti – uspořádal zajímavé volnočasové aktivity v průběhu celého 

roku – 2× vodní rej – relaxačně sportovní akce s účastí zkušených plavčíků a terapeutů, maškarní rej – milá 

akce k  radosti všech přítomných, pohodu umocnil milý personál restaurace a  jejich sladký sponzorský dar, 

návštěva divadelního představení, účast na Dětském dnu konaném s přispěním politiků, koncem roku v klubu 

naděloval Mikuláš.

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

terapeutické dílny, 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 zahraniční pobyty v Chorvatsku a na Slovensku, probí-

haly pravidelné kroužky pro děti a mládež i dospělé s kulturním, sportovním i hudebním zaměřením, proběhly 

návštěvy divadel, koncertů, sportovních akcí. Zajímavé a úspěšné aktivity Integračního centra byly zaměřené 

na rozvoj sebeobsluby a samostatnosti, probíhaly instruktáže a praxe vaření. 

Účastníci měli radost z úspěšného karnevalu, pobytových akcí dětí s asistenty, prázdninových a víkendo-

vých pobytů, rekondičních pobytů, letního a podzimního tábora, Mikulášského nadělování a předvánočního 

setkání.Všechny akce měly profesionální kvality a panovala vřelá atmosféra.
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Klub Čtyřlístek Šumperk 
Rok 2011 byl ve znamení 10. výročí Čtyřlístku. Osobním nasazením se podařilo v roce 2011 uspořádat 

klubová setkání, která provází tvořivý zajímavý program, pěkné klubové akce. Proběhl úspěšně zimní sportov-

ní pobyt s oslavou 10. výročí Čtyřlístku, jarní pálení čarodějnic s pestrou přehlídkou masek a soutěží, májová 

vycházka do přírody, stavění máje, setkání ke Dni dětí, účast na Bambiriádě, kde se klub angažuje od jejího 

zrodu a kde prezentuje svou práci ve prospěch dětí s postižením. Podařilo se zorganizovat úspěšně psychore-

habilitační pobyt, koupání v termálním bazénu, noční hru s tancem a táborákem, podzimní týdenní ozdravný 

pobyt s pouštěním lampiónků přání.

Klub Jablonec nad Nisou 
Klub v uplynulém roce realizoval širokou škálu významných aktivit – od srpna 2007 registrovaný poskyto-

vatel sociálních služeb – sociálně aktivizační služby pro děti a rodiče, celoroční provoz sociálního automobilu, 

který již od roku 2000 zajišťuje svoz dětí z Jablonce a jeho okolí do škol s pomocí sponzoringu ČSAD Jablonec 

nad Nisou.

Klub pronajal DP Liberec a Jablonec další dva automobily speciálně upravené pro přepravu hendikepova-

ných osob a dětí a mládeže a zajistit tak rozšíření snadnější mobility těchto uživatelů. 

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 zorganizoval letní rekondiční po-

byt, benefi ční golfový turnaj, zástupce klubu se zúčastnil první konference „SMA“ spinální muskulární atrofi e 

v ČR o tomto závažném onemocnění. Klub prezentoval svou činnost v rámci Týdne poskytovatelů sociálních 

služeb, na Den zdravotně postižených připravil výstavu kompenzačních pomůcek, soutěže, prezentaci automo-

bilu klubu a jeho vybavení elektrickým sedadlem či bezplatným testováním na celiakii, s bohatým zastoupením 

zdravých a postižených umělců, kteří se na jevišti střídali, Úspěšně proběhlo setkání pro přátele klubu u příle-

žitosti 20. výročí Asociace a 30. výročí vzniku rodičovské organizace v Jablonci.

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. 

Krteček Písek 
Aktivity klubu obohacují život dětí s postižením a rodinám pomáhají překonávat složité životní situace. 

Klub je poskytovatelem aktivizačních sociálních služeb a spolkových služeb, které se doplňují a prolínají. Ze 

spolkových aktivit je třeba jmenovat pobyt na horách.

doplněný kulturními a společenskými prvky, společenská tematická setkání a akce, instruktáže, setkání se 

stínovou ministryní školství ČSSD paní Bohdalovou a starostou města Písek. Úspěšně proběhly sportovní dny, 

víkendový pobyt pro nejmladší a též starší děti, letní tábor a psychorehabilitační pobyt, přírodovědné vycház-

ky, výtvarné dílny, kurz bazální stimulace. Závěr roku patřil Mikulášskému nadělování a adventním aktivitám 

a předvánoční besídce.

Klub Pohoda Svitavy 
Rok 2011 přinesl řadu nových zkušeností a zážitků, včetně nevšedních krásných kulturních a uměleckých 

prožitků, díky spolupráci se zpěvákem panem Berounem a panem profesorem Klezlou – proběhl krásný cha-

ritativní koncert. Klub se angažuje ve hnutí rodičů Za lano, kteří pečují o těžce postižené dítě a mladistvého. 

Iniciativně klub přistupuje při řešení otázek týkajících se zapojení rodičů dětí se zdravotním postižením do běž-

ného života souvisejících se získáváním kompenzačních pomůcek.

Klub provozuje poradnu specifi ckého poradenství pro rodiny pečující o  dítě se zdravotním postižením, 

půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

V roce 2011 realizoval psychorehabilitační pobyt pro rodiče a děti se zdravotním postižením, relaxační 

víkend a besedy.
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Činnost ústředí ARPZPD v ČR

Během roku 2011 pokračovalo ústředí v podpoře a pomoci regionálním klubům formou zpracování a před-

kládání žádostí o státní dotace na rehabilitační a rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení, prázdninové integ-

rační tábory, zájmové činnosti a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících v klubech Asociace a v dal-

ších neziskových organizacích. Zajistilo všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací, včetně 

fi nančních prostředků z ESF. 

Prostřednictvím svého Poradenského centra Asociace předkládala připomínky k návrhům právních předpi-

sů, byla a je konzultačním orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.

V roce 2011 zaměřili pracovníci ústředí svoji pozornost na realizaci projektu fi nancovaného z prostředků 

ESF Specializační kurz pro sociální pracovníky zaměřený na práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží 

a jejich rodinami.

Ústředí pokračovalo ve vydávání a distribuci zpravodaje, byly inovovány webové stránky a vydána příručka 

pro rodiče dětí se zdravotním postižením „Výběr odborných statí“ 1. část.

Během roku se uskutečnilo školení hospodářů, byla zpracována metodika pro účetnictví, resp. provádění 

revizní činnosti klubů. Proběhlo akreditované školení hlavních vedoucích táborů pro zdravotně postižené děti.

Byl realizován rekondiční pobyt pro těžce postiženou mládež a benefi ční akce ve prospěch tohoto mládežnic-

kého tábora. 

Podařilo se připravit odkup poměrné části budovy v  současném sídle Asociace na  Karlínském náměstí 

do vlastnictví Asociace. 

Prostřednictvím svého ústředí se Asociace 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, zástupci organizace se zúčastňovali 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 se 

zaměřilo  na záležitosti související s agendou fi nanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování 

státních 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.

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

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

postižením.



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

— 14 —

Zpráva o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR 
v roce 2011

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 12. 3. 2011 v Radešíně,
1. proběhla volba předsedy a místopředsedy a byli zvoleni

– PaedDr. Zuzana Kaprová – předsedkyně

– Mgr. Miroslav Šamalík – místopředseda 

2. členové RV navrhli pro usnesení VH úkoly směrem 

a)  k regionálním klubům:

– důsledné dodržování pokynů k dotačním programům zasílané ústředím,

– více využívat nabídky vzdělávacích doplňkových kurzů,

– zorganizovat a zúčastnit se semináře k připravovaným legislativním změnám v sociální oblasti,

b)  k ústředí:

– připravit školení hospodářů a ekonomů regionálních klubů,

– připravit školení hlavních vedoucích táborů,

– hledat další možnosti fi nančních zdrojů jako podpory ARPZPD v ČR.

– zorganizovat seminář s názvem „Občanský zákoník, návrh“.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 24. 6. 2011 v Praze
1.  Ředitelka Asociace M. Havlíčková seznámila členy výborů s nabídkou doškolovacích kurzů, seminářů 

a školících aktivit.

2.  JUDr. Cupková se vyjádřila k sociální reformě a poukázala hlavně na problematické body zmíněného 

zákona týkající se tělesně a mentálně postižených.

3.  Hlavním bodem bylo projednání situace v klubu Klubíčko Beroun a odvolání a propuštění ředitelky IC 

Klubíčko Beroun p. A. Peckové. 

4.  Uložil sekretariátu Asociace napsat dopis a doporučit klubu Klubíčko Beroun svolat mimořádnou člen-

skou schůzi.

5.  Doporučil zpracování nových aktuálních stanov Asociace v souladu s novými právními předpisy.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 26. – 28. 8. 2011 v Ktové.
1.  Ředitelka M. Havlíčková podala informaci o připravených projektech na rok 2012 a požádala o jejich 

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

2.  M. Havlíčková informovala členy RV o průběhu mimořádné členské schůze v Klubíčku Beroun, která 

se konala 15. 7. 2011 a zúčastnila se jí s Mgr. M. Šamalíkem.

3.  Dr. Kaprová informovala členy RV o schůzce, která se konala 16. 8. 2011 na žádost ředitelky IC Klubíč-

ko a to v Praze na ústředí Asociace. 

4.  Byla předložena informace o připravovaném školení hl.vedoucích.

5.  J. Pucher upozornil na nutnost aktualizování doby platnosti na osvědčení vydaném absolventům školení 

pro zdravotníky na akcích pro děti a mládež.

6.  Mgr. Kapr informoval o nabídce kurzů, seminářů a školení, které bude pořádat Asociace a vzdělávací 

instituce „Jabok“.

7.  Byl stanoven a odsouhlasen termín a místo konání oslav 20. výročí založení Asociace na 11. – 13. 11. 

2011 ve Střelských Hošticích.

Byl pověřený organizační štáb na přípravu oslav, který se sešel 14. – 16. 10. 2012 na Kvildě, kde byl připra-

ven konečný program oslav.
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Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 11. 2. 2012 v Praze
1.  Předsedkyně Dr. Kaprová seznámila přítomné s problémem vzniklým v souvislosti s plněním povinné 

školní docházky v ZŠ speciálních. Některé školy porušují předpisy a nedodržují 18 hod. výuky týdně. 

Navrhla uspořádání kulatého stolu k této problematice.

2.  Dr. Cupková uvedla, že se množí případy, kdy se rodiče dětí se zdravotním postižením obávají, že se 

budou ZŠ praktické rušit a děti se budou začleňovat do škol se zdravými dětmi.

3.  M. Havlíčková informovala přítomné o schváleném projektu ESF „Cesta k zaměstnání v oblasti péče 

o handicapované osoby“. Projekt bude zahájen v březnu 2012.

4.  Byla projednána organizační příprava Valné hromady, která se bude konat ve dnech 2. – 4. 3. 2012 v Sá-

zavě a byl schválen program.

5.  RV projednal připomínky členů k návrhu nových stanov Asociace a bylo schváleno jejich rozeslání 

včetně dohody o vzájemných vztazích na regionální kluby, aby mohly své připomínky zaslat ještě před 

VH a mohly být zapracovány do návrhu.

Činnost Republikové revizní komise ARPZPD v ČR 
v roce 2011

Na rok 2011 byli na VH zvoleni členové Republikové revizní komise Asociace RPZPD v ČR ve složení ing. 

Dominika Paulová, ing. Pavel Kolmačka, Josef Štich, Marta Dylová a Zdeňka Marcínová. Předsedkyní RRK 

ARPZPD v ČR byla zvolena ing. Dominika Paulová. Během roku byly provedeny pouze 2 revizní kontroly 

a to 22. 6. 2011 v klubu Asociace Liberec a 17. 8. 2011 byla provedena průběžná kontrola na ústředí Asociace 

v Praze. Obě kontroly proběhly bez závad. Na žádost ředitelky Asociace byl požádán klub Klubíčko Beroun 

o návrh termínu na provedení revize účetnictví za rok 2011, která se uskutečnila až v roce 2012.

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

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

dí 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. 
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Setkání 
k 20. výročí založení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2011 proběhlo ve Střelských Hošticích setkání u příležitosti 20 let od založení 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.

Smyslem setkání bylo zamyšlení nad uplynulými 20 roky existence Asociace a retrospektiva toho, jak Aso-

ciace vznikala a jak se její činnost v průběhu let rozvíjela. Na setkání byli kromě osob, které stály u zrodu nebo 

se přímo podílely na vzniku organizace, pozváni i členové regionálních klubů z celé ČR.

Organizátoři akce zvolili tuto příležitost, jak poděkovat těm, kteří se na založení strukturované organiza-

ce s celorepublikovou působností, sdružující rodiče a příznivce dětí se zdravotním postižením a hájící jejich 

zájmy, podíleli, a těm, kteří obětavě, s osobním nasazením pracují v regionálních klubech a naplňují poslání 

Asociace. 

Na slavnostním setkání, na kterém zazněly příspěvky ředitelky, předsedkyně i některých zakládajících čle-

nů Asociace a hostů, byly přítomným předány pamětní listy. Součástí programu slavnostního večera byla i vi-

deoprezentace ukázek některých historických dokumentů, metodických materiálů a videozáznamů dokumen-

tujících široké a pestré aktivity organizované v průběhu uplynulých let pro děti, rodiče či budoucí instruktory 

prázdninových táborů. Setkání bylo též příležitostí k pestré výměně zkušeností. 

Zvláštního poděkování in memoriam se dostalo Jaroslavu Machkovi, jehož přínos, energie, entusiasmus 

a odhodlání byly pro organizovanou činnost rodičů zdravotně postižených dětí, jíž se věnoval od sedmdesátých 

let až do svého odchodu, jedinečné a mimořádné. Patří mu dík nejen za to, co pro zrod Asociace udělal, ale 

i za to, že dal příležitost vzniknu mnoha celoživotních přátelství, v nejednom případě i společných životních 

poutí. Mnohým z nás zprostředkoval možnost nového nazírání na člověka a rozměr chápání života. 

Všem, kdo se zasloužili o naši organizaci i všem těm, kdo v současné době věnují svůj čím dál vzácnější 

čas práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich blízkými ať již v regionálních klubech, či v rámci 

jiných aktivit, patří náš vřelý dík.

 Marie Havlíčková PaedDr. Zuzana Kaprová

 ředitelka předsedkyně
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Finanční zpráva za rok 2011

V roce 2011 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.

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 a MŠMT za rok 2011 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 vý-
znamných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ, MŠMT o poskytnutí neinvestičních do-
tací ze státního rozpočtu na rok 2011 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. 
Poskytnuté dotace za rok 2011 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé 
schválené projekty a akce roku 2011 včetně přiloženého vyúčtování dotací ve všech významných ohledech 
věrně zobrazuje čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s.

Ze zprávy o hospodaření ARPZPD v ČR za rok 2011

Rekapitulace státních dotací v roce 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

schválená dotace vyúčt. dotace vráceno

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 
postižených dětí 680 000 680 000 –

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD  250 000 250 000 –

Rehabilitační cvičení a plavání 100 000 100 000 –

Správa služeb a adm. zajištění ústředí Asociace 250 000 250 000 –

Celkem 1 280 000 1 280 000 –

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Sociálně právní poradenství 350 000 350 000 –

Celkem 350 000 350 000 –
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Prázdninové tábory 444 000 444 000 –

Školení vedoucích 13 500 13 500 –

Zájmová činnost 0 0 –

Režijní náklady 142 500 142 500 –

Celkem 600 000 600 000 –

 

Úřad vlády ČR

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Odborné semináře a rozvoj informačního 
systému Asociace

400 000 400 000 –

Celkem 400 000 400 000 –

Státní dotace celkem za rok 2011

schválená dotace vyúčtovaná dotace vráceno

Státní dotace celkem za rok 2011 2 630 000 2 630 000 –

Evropský sociální fond

Projekt č. 00064

schválená dotace vyúčtováno

Specializační kurz pro sociální pracovníky 
zaměřený na práci se zdravotně postiženými dětmi, 
mládeží a jejich rodinami 2 267 440,80 2 243 618,13

Celkem z ESF 2 267 440,80 2 243 618,13
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Sponzorské dary 

Benefiční akce 91 060 finanční dar 

SZdP 707 279 finanční dar

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

Celkem 834 339

Vlastní prostředky 2011 

Příjmy

Úrok KB   406,18

Příspěvky klubů 10 500

Tržby 204 317,40

Příjmy za platby energie 47 121,60

Zrušené kluby – příjem 20 067,72

Celkem 282 412,90

Výdaje

Dary a pohoštění 6 711

Spotřeba materiálu 6 118

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků 406 736

Energie 41 856

Poplatky KB 8 059

Údržba 2 640

Telefon, internet 7 407,85

Ekonom. služby 14 068

Dohoda o pp 15 000

Kooperativa — poj. vozíku 1 700

Služby k nájmu Karlín 194 638,36

Stravenky 2 882

Výdaje celkem 707 816,21

Zisk za rok 2011 365 920,01
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Vyhodnocení projektů realizovaných v roce 2011
– podporované státní dotací

Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2011 se uskutečnilo 17 rekondičních pobytů zdravotně postižných dětí a mládeže s rehabilitačním 

programem. Pobytů se zúčastnilo celkem 371 zdravotně postižených dětí a mládeže a 188 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. Výběr střediska, celkové organizační zajištění i průběhu programu, vše bylo hodnoceno velmi kladně.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
V roce 2011 se realizovalo 14 vícedenních pobytů rodičů a zdravotně postižených dětí za účasti 168 zdra-

votně postižených dětí a 117 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 jednotlivě se zdravotně postiženými dětmi. 

Rehabilitační cvičení a plavání 
Dotaci z projektu využilo 10 regionálních klubů Asociace. 
Účast zdravotně postižených 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 naučily samostatně využívat pohyb ve vodě. Cvičení 

bylo u většiny účastníků velmi přínosné po stránce zdravotní, na posílení svalové činnosti, uvolnění spasmů, 

k otužování organismu a posílení imunity.

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR, o. s. 
Během roku 2011 zajišťovali pracovníci Centra poradenství Asociace běžnou administrativní a účetní agen-

du. Připravili metodické materiály k využití státních dotací, realizovali školení pro regionální kluby k dodr-

žování zásad jednotlivých ministerstev při čerpání státní dotace na pobytové akce a další činnosti. Připravili 

školení pro vedoucí instruktory na rekondičních pobytech pro zdravotně postižené děti a zajistili lektory pro 

odborné přednášky na psychorehabilitační pobyty rodičů zdravotně postižených dětí. Pracovníci a dobrovolníci 

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

nizačně se podíleli na zasedáních Republikového výboru a Valné hromady Asociace RPZPD v ČR. 
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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 2011 využilo odborného sociálního poradenství v Poradenském centru Asociace v Praze cca 180 ro-

dičů 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 2010 byla tato služba rozšířena o terénní sociální poradenství, které bylo z důvodu snížené státní 

dotace opět v roce 2011 zrušeno. Přesto se Asociace snažila tuto formu poradenství nahradit nepravidelnými 

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

Prázdninové tábory pro zdravotně postižené děti a mládež,
Táborů pro zdravotně postižené děti a  mládež do  26 let věku se v  roce 2011 uskutečnilo 10 za  účasti 

235 zdravotně postižených dětí a mládeže. 

Z jednotlivých zpráv od hlavních vedoucích táborů a odborného personálu: 

Pro dětské a mládežnické účastníky byly připravovány herní a sportovní činnosti se zřetelem na všestranný 

rozvoj osobnosti dítěte, podporu a posílení jeho zdravotního stavu. Rukodělné práce, výtvarné činnosti, po-

znávací a vzdělávací programy, ale i aktivní odpočinek formou procházek do okolí, společenské aktivity jako 

táboráky a diskotéky, sportovní soutěže a další činnosti pro rozvíjení kreativity dětských 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 pracovníků místně 

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

proběhla návštěva pracovníků ústředí nebo členů Republikového výboru Asociace. Všechny uváděné tábory 

byly vedeny hlavním vedoucím s osvědčením akreditovaným od MŠMT. Součástí projektu bylo i metodické 

a ekonomické zajištění táborů ze strany ústředí Asociace, příprava metodických materiálů na podporu a profe-

sionální průběh všech aktivit, včetně vyúčtování státních dotací, poskytovaných MŠMT. 

Speciální odborná příprava pro hlavní vedoucí táborů zdravotně postižených dětí a mládeže
Speciální školení pro hlavní vedoucí táborů pro zdravotně postižené děti původně plánované na květen 

2011 se uskutečnilo až 18. – 20. 11. 2011. Konalo se v sídle Asociace na Karlínském nám. 12, Praha 8, pod ve-

dením PaedDr. E. Strykové. Školení se zúčastnilo 15 frekventantů, pouze 10 obdrželo akreditované osvědčení.
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Úřad vlády ČR – 1 projekt

Metodické semináře a podpora informačního systému Asociace RPZPD v ČR
V roce 2011 uskutečnila Asociace pro své členy a další zájemce řadu vzdělávacích akcí, z nichž některé 

byly podpořeny v rámci programu Úřadu vlády ČR – Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení 

zdravotně postižených 2011.

V lednu 2011 se uskutečnilo 10 metodických seminářů a školení, zaměřených na odbornou tématiku:

• 18. – 30. 1. 2011 proběhl v Harrachově seminář k 

– asistenční službě v oblasti sociální péče a ve školství k problematice pedagogického asistenta žáků 

se zdravotním postižením, 

– další část semináře byla věnována psychologickým hlediskům práce s těžce nemocnými a umírající-

mi osobami. Lektor semináře PaedDr. Z. Kaprová, Mgr. M. Šamalík

• 11. – 13. 3. 2011 v rámci celorepublikového setkání zástupců regionálních klubů Asociace konaného 

v Radešíně se uskutečnil jednodenní seminář na téma

– aktuální otázky sociální a školské politiky. Lektor JUDr. Z. Cupková, PaedDr. Kaprová.

• 15. 6. 2011 proběhlo v Praze školení pro hospodářské a ekonom. pracovníky se zaměřením na

– činnost revizních komisí regionálních klubů a  vedení daňové evidence. Lektor Ing. D.  Paulová, 

M. Havlíčková, V. Jandlová

• 18. 6. 2011 v Praze se konal vzdělávací seminář k připravovaným změnám v neziskových organizacích. 

Seminář s názvem

– Aktuální informace ke změnám, které přináší návrh nového Občanského zákoníku v oblasti spolko-

vé činnosti, o.p.s. atd. Lektor JUDr. L. Deverová.

• 24. 6. 2011 v Praze se konal seminář na téma

– Rozbor změn souvisejících s důchodovou a sociální reformou. JUDr. Z. Cupková

• 26. – 28. 8. 2011 ve Školícím středisku v  Ktové se konal seminář zaměřený na

– výměnu zkušeností a příkladů osvědčené praxe realizované v klubech a příprava a náměty pro změ-

nu Stanov Asociace v souvislosti se změnami v OZ. JUDr. Z. Cupková, M. Havlíčková

• 12. – 13. 9. 2011 v Praze v sídle MŠMT se uskutečnil ve spolupráci s odborem speciálního vzdělávání 

seminář-workshop na téma

– Metody rozvoje sociálních a pracovních kompetencí dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími 

potřebami v Dánsku a ČR. Lektoři C. Andreasen, M. Wohlers, O. R. Road 

• 1. 10. 2011 v Praze na VOŠ Jabok akreditované školení s názvem

– Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry. Lektor Mgr. M. Pařízek

• 5. 11. 2011 v Praze se uskutečnil seminář

– Psychologie handicapu, psychologie rodin s  postiženým dítětem, duševní hygiena. Lektoři 

PhDr. I. Pešová, Mgr. M. Šamalík

• 26. 11. 2011 v Praze na VOŠ Jabok akreditované školení s názvem

– Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvm hudby, pohybu a výtvarné činnosti. Lektor Mgr. 

J. Zajícová

Dále projekt umožnil pravidelné vydávání informačního bulletinu „Zpravodaj“, v němž Asociace informu-

je čtenáře o aktuálních otázkách týkajících se problematiky zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých 

osob a jejich rodin. Byla vydána publikace „Výběr odborných statí určený rodičům se zdravotně postiženým 

dítětem“. 

Projekty podporované z ESF 

Během roku 2011 probíhal za fi nanční podpory z Evropských sociálních fondů projekt

Specializační kurz pro sociální pracovníky zaměřený na práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží 
a jejich rodinami

Projekt byl zahájen v srpnu 2010 a byl realizován v průběhu let 2010 – 2012. Během roku 2011 byly reali-

zovány dva běhy akreditovaného vzdělávacího kurzu složeného ze dvou modulů, a to „Sociální právo a meziná-

rodní dokumenty vztahující se k osobám se zdravotním postižením“ a „Sociální aspekty zdravotního postižení 

se zřetelem k výkonu činnosti sociálního pracovníka“. První modul byl zahájen v září 2010 a ukončen závě-

rečnými zkouškami v listopadu 2010 a úspěšně ho absolvovalo 16 účastníků. Druhý modul kurzu byl zahájen 

v prosinci 2010 a pokračoval v roce 2011 do 31. 3. 2011. Oba moduly se v průběhu roku 2011 opakovaly. 

Projekt byl ukončen k 31. 1.  2012.
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Usnesení z Valné hromady 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,

konané ve dnech 2. – 4. března 2012 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov

Valná hromada Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. (dále jen „Asociace“) podle 

prezenční listiny uložené na Sekretariátu Asociace byla usnášeníschopná.

Účastníci Valné hromady byli seznámeni s programem, který byl delegáty schválen.

Valná hromada Asociace na svém zasedání

I. Odsouhlasila
• mandátovou komisi ve složení: E. Klabanová, M. Lišková, J. Jiroutová

• volební komisi ve složení: M. Chmelová, J. Sedláček, R. Čížek

• návrhovou komisi ve složení: J. Kapr, Z. Cupková, A. Rozsypalová

II. Odsouhlasila
Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. včetně Dohody o vzájemných vzta-

zích po zapracování vypořádaných připomínek poměrem hlasů 21 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování.

III. Uložila
1. klubům Asociace zaslat podepsané Dohody o  vzájemných vztazích Sekretariátu Asociace nejpozději 

do 30. června 2012.

2. Sekretariátu Asociace rozeslat schválené Stanovy Asociace všem klubům nejpozději do 30. března 2012.

IV. Rozhodla
o zrušení klubu Klubíčko Beroun ve smyslu čl. 11 odst. 2 písm. b) Stanov Asociace –  „b) Klub svou čin-

ností poškozuje dobré jméno Asociace“.

V. Vzala na vědomí
• Výroční zprávu Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2011

– Hodnocení činnosti Asociace RPZPD v ČR

– Hodnocení projektů Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2011

– Zprávu o činnosti RV Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2011

– Zprávu o činnosti RRK Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2011

– Zprávu o hospodaření za rok 2011

• Aktuální informace o schválených státních dotacích na rok 2012 na jednotlivé projekty od MZ, MŠMT, 

MPSV a ÚV ČR

• Informace o ukončeném projektu č. 00064 z ESF „Specializační kurz pro sociální pracovníky zaměřený 

na práci se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami“

• Informace k novému projektu z ESF s názvem „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované občany“

• Informace o akreditovaných kurzech pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rám-

ci dalšího vzdělávání.

VI. Schválila
1. Zprávu o hospodaření Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2011

2. Příspěvek pro Sekretariát Asociace na rok 2012, a to ve výši 1 000 Kč pro kluby, které nečerpají dotace 

prostřednictvím Sekretariátu Asociace, a 1 500 Kč pro kluby, které dotaci prostřednictvím Sekretariátu 

Asociace čerpají. 
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VII. Zvolila v tajném hlasování

1. tyto členy Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.:

1. Kaprová Zuzana

2. Havlíčková Marie

3. Cupková Zdeňka

4. Zikmudová Bohuslava

5. Pucher Jan

6. Klabanová Eva

7. Pecková Alena

8. Šamalík Miroslav

9. Rabenhauptová Hana

10. Sedláčková Denisa

11. Čížková Martina

2.  tyto členy Republikové revizní komise Asociace rodičů a přátel zdravotně  postižených dětí v ČR, o. s.:

1. Paulová Dominika 

2. Štich Josef

3. Kolmačka Pavel

4. Dylová Marta

5. Matúšová Jarmila

IX. Uložila
1. Sekretariátu Asociace uspořádat kulatý stůl k problematice povinné školní docházky dětí s těžším men-

tálním postižením

2. Klubům Asociace rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit.

X. 
Republikový výbor Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. se sešel na svém 1. za-

sedání dne 3. 3. 2012 a zvolil předsedkyní Asociace pí. PaedDr. Zuzanu Kaprovou a místopředsedou p. Mgr. et 

Mgr. Miroslava Šamalíka.

XI. 
Revizní komise se sešla na svém 1. zasedání a zvolila za svou předsedkyni pí. ing. Dominiku Paulovou.

V Sázavě dne 3. března 2012

Zapsal:  Mgr. Jiří Kapr, předseda návrhové komise

Ověřila:  JUDr. Zdeňka Cupková, členka návrhové komise
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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 2011 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 224817438, 224817393
Fax 224817438

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 2011 byly použity fotografie z činností regionálních klubů.


