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Posláním
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
je zmírňovat důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a
pomáhat zdravotně postiženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám
v přístupu a využívání všech aktivit běžného života, v prosazování a naplňování
jejich práva žít plnohodnotný život, to je hlavním důvodem existence Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Z tohoto kréda vychází
činnost Asociace a je realizována jak v sekretariátu, tak i v regionálních klubech
Asociace.
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Základní údaje a organizační struktura
Asociace je otevřeným, nezávislým, nepolitickým a dobrovolným spolkem s právní subjektivitou. Vznikla
v roce 1991 a má celorepublikovou působnost. Prostřednictvím svých regionálních klubů sdružuje všechny, kteří
chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Základní jednotkou Asociace jsou regionální kluby (pobočné spolky), které vznikají z iniciativy rodičů
zdravotně postižených dětí, za podpory přátel a odborníků. Kluby pracují samostatně a mají právní subjektivitu.
Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která volí výbor klubu a kontrolní komisi klubu. Výkonným
orgánem klubu je výbor klubu ARPZPD, který volí ze svých členů předsedu a místopředsedu klubu a předsedu
kontrolní komise klubu.
Sekretariát Asociace koordinuje činnost regionálních klubů, systematicky vytváří jejich síť a podporuje jejich
činnost tak, aby poskytovaly kvalitní služby dětem se zdravotním postižením i jejich rodičům.
V rámci Asociace bylo v roce 2014 registrováno a bylo aktivních 47 klubů ARPZPD v ČR, z. s. v územních
regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky.
Nejvyšším orgánem Asociace RPZPD v ČR, z. s. je valná hromada, která se schází jedenkrát ročně vždy po
ekonomickém ukončení roku a je zastoupená volenými delegáty z klubů. Valná hromada každoročně určuje
koncepci činnosti Asociace, jednou za dva roky volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, z. s. a
Republikovou kontrolní komisi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který je zvolen členy Republikového
výboru a Republikové kontrolní komise Asociace.
Republikovému výboru Asociace podléhá sekretariát Asociace se sídlem v Praze 8, Karlínské nám. 12.
Pověřenými zástupci statutárního orgánu Asociace RPZPD v ČR, z. s. jsou předseda a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2014 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2014 vykonávala Marie Havlíčková, od 5. dubna pak Bc. Martina Smolíková.

Asociace je spolek, který má dvojí členství; a to řádné a registrované. Řádnými členy, tj. platícími členy, jsou
rodiče a přátelé, registrovanými, neplatícími členy Asociace, jsou zdravotně postižené děti a mládež. Celkový
počet řádných a registrovaných členů Asociace je 3 450.
Členské příspěvky si kluby ponechávají pro svou potřebu a o jejich výši rozhoduje členská schůze klubu.
Služby, činnosti a pomoc, které Asociace zajišťuje a poskytuje na kterékoliv úrovni, jsou využívány
zdravotně postiženými dětmi a jejich rodiči, a to bez ohledu na členství v Asociaci.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí












hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů i dalších rodinných příslušníků,
pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí,
podporuje jejich nezávislý způsob života,
zajišťuje sociální služby,
provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost s životem rodin se zdravotně postiženým
dítětem,
šíří informace pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny,
prosazuje jejich zájmy ve státní politice a legislativě,
rozvíjí aktivity vycházející z potřeb a zkušeností rodičů zdravotně postižených dětí,
připravuje a realizuje specifické tuzemské a zahraniční rekondiční a rehabilitační pobyty, uskutečňuje
projekty v oblasti pedagogické a sociální rehabilitace,
organizuje vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče postižených dětí i pro dobrovolné aktivisty,
spolupracuje se státními a nestátními institucemi, spolky, odbornými pracovišti i jednotlivci
zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí.
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Zpráva předsedkyně
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. o činnosti organizace za rok 2014
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 11. 4. 2015 v Sázavě)
Vážení a drazí přátelé
je mou milou povinností ohlédnout se za naší prací v uplynulém roce a podat Vám zprávu o tom, jak se naší
organizaci dařilo naplňovat společnými silami naše poslání ulehčovat život dětem se zdravotním postižením a
jejich rodinám, být jejich obhájcem a partnerem a dobrým rádcem.
V souvislosti se změnami v oblasti sociálního práva, změnami ve vyplácení a přiznávání dávek se Asociace
aktivně angažovala v iniciaci novelizace příslušné právní úpravy, která by přinesla zlepšení situace pro osoby se
zdravotním postižením. Asociace iniciovala a vedla jednání na úrovni parlamentních výborů i s vysokými
představiteli MPSV. Podrobnou informaci Vám v průběhu letošní Valné hromady podá v samostatném bloku
paní JUDr. Zdena Cupková, která tato jednání vedla.
Rok 2014 byl též rokem přechodu na novou právní úpravu Občanského zákoníku, který nově upravuje podmínky
fungování neziskových organizací. Vlastní registrační proces, který je nutný pro úpravy zápisu spolku do
veřejného rejstříku, vyžadoval také Vaši součinnost. Děkuji Vám za tuto spolupráci a také děkuji sekretariátu,
naší paní ředitelce, za to, že tuto nelehkou agendu dobře řídila.
Financování činnosti naší organizace z prostředků dotací státního rozpočtu poskytovaných v rámci projektů
jednotlivých rezortů hrálo i v uplynulém roce 2014 důležitou úlohu. Rozpočty předkládaných projektů bylo ale i
v roce 2014 třeba upravovat podle skutečně poskytnutých finančních prostředků. Nedobrá situace vznikla
v souvislosti s financováním odborného poradenství, které je nedílnou součástí činnosti ústředí Asociace a jejího
Poradenského centra a umožňuje z velké části pokrývat činnost. Asociace vedla jednání s MPSV o možnosti
financování těchto poradenských služeb přímo z rozpočtu MPSV, nikoliv prostřednictvím krajských rozpočtů,
zatím se situace ale nezměnila. Pro to, aby Asociace mohla žádat o poskytnutí finančních prostředků na odborné
sociální poradenství ze zdrojů přerozdělených krajských rozpočtů, je nutné, aby byla v krajském registru
poskytovatelů. Dovoluji si Vás poprosit o sdělování informací týkajících se právě poradenských služeb ve
Vašem regionu, abychom mohli na tyto výzvy reagovat ve snaze dostat se do registru krajských poskytovatelů
sociálních služeb.
Přehled dotací ze státního rozpočtu a jejich čerpání je na programu dnešní VH formou samostatné zprávy.
Činnost Klubů Asociace byla v roce 2014 financována jednak z prostředků státních dotací, ve velké míře ale také
projekty krajskými, projekty měst, nadačních fondů, ale také ze sponzorských prostředků, výtěžků benefičních
akcí a dílem též z účastnických příspěvků.
V roce 2014 byly realizovány a dokončovány projekty financované z úspěšných výzev čerpání prostředků ze
zdrojů ESF. V únoru 2014 byl ukončen projekt Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby.
Dalším projektem ukončeným v roce 2014 byl projekt s názvem Kvalifikace a pracovní uplatnění osob
pečujících o osobu blízkou. Tento projekt byl dokončen v červnu 2014.
V roce 2014 byl zahájen projekt Edukativní podpora péče o osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu
bylo zvyšování úrovně péče o osoby se ZP prostřednictvím dalšího vzdělávání ve specializovaných kurzech.
Projekt byl ukončen v únoru 2015.
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Vzdělávání dlouhodobě patří mezi prioritní úkoly naší organizace. Naším cílem bylo a je prohlubovat znalosti
našich členů, ale i širokého okruhu dalších osob, kterým naše vzdělávací akce umožňují získat důležité a aktuální
informace týkající se konceptu zdravotního postižení, práv osob se zdravotním postižením, sociální oblasti a
přístupu ke vzdělávání. Podařilo se nám v uplynulém roce opět rozšířit okruh motivovaných absolventů našich
vzdělávacích akcí, kteří své znalosti a dovednosti uplatňují v praxi ku prospěchu svému, ale hlavně ku prospěchu
našich dětí, jejich rodičů a obecně ku prospěchu osob se zdravotním postižením a kteří šíří dobré jméno naší
organizace.
Mám velikou radost, že díky dobře připraveným vzdělávacím akcím, jejich dobře strukturované náplni,
odbornému i kvalitnímu organizačnímu a lektorskému zajištění, získala Asociace v roce 2014 certifikát kvality
jako vzdělávací instituce v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách a získala oprávnění (akreditaci)
poskytovat kvalifikační vzdělávání sociálních pracovníků. Dovolte mi vyslovit sekretariátu uznání za vynikající
odvedenou práci
Úspěšné a výborně hodnocené vzdělávací aktivity Asociace byly také realizovány pro vedoucí táborů zaměřené
na organizaci prázdninových a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením, v uplynulém roce
také proběhlo úspěšné a velice dobře hodnocené školení zdravotníků.
Podrobnější informace budou k tomuto tématu včetně výhledu podány v průběhu našeho dnešního jednání.
S potěšením se z Vašich zpráv dovídám, že kvalitní a vysoce odborné a cílené vzdělávací aktivity jsou
realizovány i ve Vaší vlastní a bohaté klubové činnosti, jsou žádané a motivující, vedou k většímu zájmu o
činnost klubu a představují významné obohacení Vaší práce.
Asociace se stala uznávanou vzdělávací institucí, jak jsme si před lety předsevzali, a naše systematická práce
přináší výsledky. Získané znalosti vedou k vyšší míře profesionalizace naší práce. Lepší znalost právního
prostředí, oblasti lidských práv obecně a práv osob se zdravotním postižením, znalosti týkající se poskytování
sociálních služeb nám umožňují lépe plnit naše poslání, pomáhat dětem se zdravotním postižením a jejich
rodinám žít důstojný život. Znalost práv našich dětí a jejich rodičů nám umožňuje tato práva aktivně prosazovat
a bránit. Dáte mi za pravdu, že obrana a prosazování práv našich dětí a rodin je nesnadný úkol, který nikdy není
a zjevně nebude nikdy zcela dobojován. Každodenní život odkrývá nové potřeby, nové problémy ale také rizika
zhoršení situace. Stále se setkáváme s případy porušování práv, nepříznivým výkladem práva, s diskriminací.
Jedinou cestou je bránit se, společně postupovat s plnou profesionální argumentační vahou naší organizace. A je
naším úkolem neustále monitorovat situaci, legislativní prostor, ale také reálný přístup našich dětí a rodin k
deklarovaným právům v praxi.
Znovu a znovu podtrhuji význam naší organizace a její sílu jako celorepublikové organizace, která hájí zájmy
všech dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Zásadní zdroj naší síly tkví v našich znalostech potřeb rodin
dětí se zdravotním postižením, ve schopnosti spolupracovat, vzájemně se podporovat, respektovat a sdílet
společné cíle, společně hledat řešení. Tyto hodnoty nám umožňují na negativní vývoj reagovat a zasazovat se o
práva našich dětí a jejich rodin.
Jsem hrdá, že Asociace v roce 2014 hrála v tomto smyslu aktivní úlohu, je uznávaným subjektem hájícím zájmy
dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.
Prostřednictvím svého ústředí Asociace předkládala připomínky k návrhům právních předpisů, je konzultačním
orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením.
Naše kluby rovněž aktivně vstupují do jednání s orgány veřejné správy, angažují se v expertních orgánech
veřejné správy, v komunitním plánování.
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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 a spolupráce zapojených subjektů při ovlivňování
místní politiky vůči osobám se zdravotním postižením a při rozšiřování povědomí veřejnosti o vaší činnosti a
zejména o životě osob se zdravotním postižením.
Děkuji Vám všem a Vašim spolupracovníkům za aktivní práci, za Vaši podporu, spolupráci, za Vaši odvahu a
profesionální přístup, kterým naplňujete poslání naší organizace.
V průběhu vývoje se některé naše kluby začaly profilovat též jako profesionální poskytovatelé sociálních služeb,
a to v rámci klubu nebo v podobě obecně prospěšných společností. To s sebou pochopitelně nese nové úkoly a
novou odpovědnost.
Poskytování sociálních služeb v lůně naší organizace se zrodilo z naší spolkové činnosti, z opravdové znalosti
potřeb našich rodin a z naší filosofie pomáhat si. To je veliká deviza, která pomáhá uchopit tento velký úkol
poskytování sociálních služeb svědomitě a opravdově, a to ze stránky profesionální, ale též ze stránky lidské. Z
celého srdce přeji našim profesionálním registrovaným poskytovatelům sociálních služeb hodně úspěchů v práci
a hodně spokojených klientů, kterým svou prací nelehký život ulehčujete.
Jsem moc ráda, že se v řadě případů daří provázat poskytování sociálních služeb se spolkovou činností a
obohacovat společenský život našich členů a přátel.
Víme, jak důležité je v životě člověka nebýt sám, jak důležitá je laskavá nabídka pomocné přátelské ruky, jak
potřebná je opravdová pomoc překonávat strach z budoucnosti, tíhu osamění, jak v tíživé životní situaci pomáhá,
je-li nabídnut prostor, kde je možné společně se poradit, hledat a nacházet naději, cestu vpřed, ale také společně
se pobavit, zasmát, dobít energii.
Tyto hodnoty vytváří spolková činnost našich klubů. Zde se formují názory, hledají se řešení problémů, sdílí se
zkušenosti, které se dotýkají života našich dětí. Je to prostor pro sbližování a také prostor pro účinné
odbourávání stresů, který Vás dlouhodobě doprovází ve Vašem náročném každodenním životě.
Proto si velice přeji, aby se spolková činnost našich klubů, která představuje živoucí jádro činnosti naší
organizace, dále rozvíjela. Jak z vašich zpráv vyplývá, práce se i přes nemalé překážky daří.
Děkuji z tohoto místa za zaslání zpráv o činnosti Vašich klubů. Jejich 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 rodiny a nevlídnost světa prohřívat humorem, teplem lidskosti, obětavosti a lásky.
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Přehled
o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2014
(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu)

Klub Velké Meziříčí - Jitka Pacalová
Daří se naplňovat cíl klubu pomáhat rodinám zvládat náročné životní situace, poskytovat podporu rodičům dětí a
zabezpečovat širokou nabídku aktivit. V roce 2014 se podařilo uskutečnit tvořivé dílny s programem pro děti a
jejich rodiče. O činnosti je velký zájem. Další aktivitou je hiporehabilitace, kterou klub provozuje ve spolupráci
se sdružením Ambra a kterou využilo celkem 18 dětí s postižením v 280 hipojednotkách. Díky výtěžkům
úspěšných benefičních akcí a sponzorským prostředkům se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky na
nákup a instalaci dřevěného domku, který po slavnostním uvedení do provozu a požehnání slouží jako zázemí
pro rodiny při hipoterapii.
Klub uskutečnil zájezd do termálního koupaliště s řadou atrakcí a prohlídkou vodního díla Gabčíkovo. Krásnou
atmosféru měl i psychorehabilitační víkendový pobyt s bohatým a zajímavým programem.

Klub Korálek Přerov - Sylva Johnová
Po celý rok probíhala zajímavá a pestrá klubová činnost, úspěšné klubové a společenské akce, tematická
setkávání. Byl uspořádán zdařilý rehabilitační pobyt v Chorvatsku s pestrým a zajímavým programem. Korálek
se vydal do Prahy navštívit představení muzikálu, proběhl úspěšný zájezd do Maďarska do termálních lázní
Gyoru. Další vnitrostátní výlety byly obohaceny poznáváním, sportem, zpíváním. Klub spolupracuje s klubem
aktivních seniorů, vzájemná setkávání, navíc oslazená chutnými koláčky od babiček, obohacují všechny. Závěr
roku patřil vánočnímu setkání. Klub smysluplně spolupracuje s ostatními regionálními organizacemi, účastnil se
olympiády v netradičních disciplínách pořádanou organizací Alfa handicap. Všem akcím vládla radostná
atmosféra.

Klub Naděje Tábor – Romana Dukátová
Klub úspěšně uskutečňuje pravidelnou, bohatou a zdařilou klubovou činnost, V roce 2014 probíhala setkávání s
tematickým programem, schůzky maminek, plavání vč. rodičů s malými dětmi, návštěva kulturních akcí, proběhl
psychorehab. pobyt., prázdninový pobyt s klubem Stonoška Bystřice. Výlety i zahraniční do Rakouského
Gmundu, zorganizoval sportovní bowlingová klání, konala se pravidelná setkávání maminek, probíhalo
rekondiční plavání. Byl realizován úspěšný týdenní psychorehabilitační pobyt a jarní a podzimní víkendový
pobyt.

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová
Klub je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb a realizuje i klubovou činnost. Od roku 2014 kromě
informačních služeb a půjčovny kompenzačních pomůcek poskytuje i služby osobní asistence. K tomu účelu se
podařilo získat osobní automobil se speciálně upraveným sedákem pro komfort přepravovaných osob se
zdravotním postižením.
Klubová činnost zahrnovala v roce 2014 dva zdařilé týdenní prázdninové pobyty, uspořádání benefičních akcí –
tradičně úspěšný Srdíčkový ples a 3 benefiční filmová představení. Paprsek v uplynulém roce zorganizoval
kuželkový turnaj, zájezd do ZOO Brno s večerní prohlídkou spojenou s pozorováním krmení zvěře, návštěvu
Aquaparku, výstavu „Paprsek pod lupou“, kouzelný večer v DDM.

Klub Míša Frýdek-Místek - Soňa Běčáková
má za sebou další úspěšný rok, v pořadí již patnáctý, ku prospěchu dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.
Klub se aktivně podílí na komunitním plánování ve Frýdku a Frýdlantu.
V roce 15. narozenin klubu se konala samostatná a velice zdařilá akce, klub prezentoval svou činnost též v
regionálním tisku. Klub se zúčastnil Dne sociálních služeb, kde se setkaly opuštěné a zdravotně postižené děti
Moravskoslezského a olomouckého kraje. Spolupracuje se Slezskou Diakonií, dobrovolnickou organizací Adra a
dalšími organizacemi v regionu.
Po celý rok probíhala zajímavá a velice pestrá a bohatá klubová činnost, podařilo se uskutečnit veliký počet akcí
nejrůznějšího zajímavého zaměření – příjemné vycházky, atraktivní tvořivé dílny, společenská posezení s
příjemnou náladou, návštěvy tematických akcí, výstav, výlety a koupání v aquaparku, bowling. Uskutečnila se
zajímavá beseda na aktuální témata týkající se příspěvku na péči a zvláštní pomůcku, omezení svéprávnosti,
beseda o poruchách a poškození zraku, proběhl ples Školy života, návštěva rodinného statku. Závěr úspěšného
roku patřil Mikulášskému nadělování, zpívání, radování.

5

Výroční zpráva za rok 2014

Klub Pharos Znojmo - Jana Svobodová
V roce 2014 proběhly krásné klubové akce s příspěvkem Města Znojma, které přinesly radost všem účastníků. V
průběhu roku se konalo rehabilitační plavání, vycházky, sportování, uskutečnily se zajímavé tematické akce.
Klub uspořádal úspěšný výlet do Vídně, oslava Dětského dne s pestrým programem, Klub je aktivně zapojen do
komunitního plánování, má svého člena v pracovní skupině.
Proběhlo úspěšné společné vystoupení dětí a herců, Mikulášské nadělování ukončilo úspěšný rok 2014

Klub Pavučinka Domažlice - Vendula Zajacová
Klub zorganizoval pestrou škálu spolkových aktivit, proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce v prostorách
Městského centra sociálních služeb, společenské, sportovní odpoledne, návštěva u koníčků s jízdou, bowlingové
klání, klub se zúčastnil koncertu Chceme žít s Vámi v Praze. Proběhl úspěšně Maškarní bál s rejem masek.
Zrealizoval úspěšný víkendový pobyt s pestrým programem. Mikulášské a vánoční posezení ukončilo úspěšný
klubový rok.

Klub Korálky Rokycany - Jana Holšanová
Pokračovala a rozvíjela se úspěšně klubová činnost, v klubu panuje přátelská atmosféra vzájemného porozumění,
daří se získávat sponzorské finance na pořádání zajímavých akcí, kterých za rok 2014 bylo celkem 27. Aktivity
se zaměřují na výtvarné činnosti, návštěvy kulturních představení, proběhla oslava Dne dětí, svátku matek, klub
úspěšně zorganizoval ozdravné pobyty a další zdařilé tematické společenské akce, vánoční posezení ukončilo
úspěšný rok práce klubu. Vše se dařilo v dobré pohodě a radosti. .

Klub Ústí nad Labem – Eva Eliášová
Klub upořádal řadu krásných a úspěšných akcí v průběhu celého roku, stal se oceňovanou součástí existujícího
sociálního systému v rámci města Ústí nad Labem. Uskutečnily se tematické výlety se společenským programem
a společným plánováním, 2x plavecká olympiáda s účastí dětí z DD (akce prezentovány v Ústeckém deníku).
Klub zorganizoval psychorehabiltační pobyt, integrovaný tábor s bohatým a zajímavým programem včetně
přednášek, výletů, poznávacích aktivit. Podařilo se uskutečnit noční výlet do ZOO v rámci akce setkávání dětí se
Zd/ ve vybraných ZOO z celého světa. Proběhla zdařilá společná oslava ke Dni dětí, turnaj v Bowlingu, dětský
fotbálek, celoročně probíhalo sociální poradenství. Všechny akce probíhaly v příjemné a tvořivé atmosféře,
program byl připravován s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem dětí. Vánoční posezení v
příjemné náladě udělalo tečku za úspěšným rokem 2014

Klub Zvoneček Odry - Klára Galetková
Klub má za sebou další rok úspěšné činnosti. Vedle spolkové činnosti, patří tento klub k registrovaným
poskytovatelům sociálních služeb – zajišťuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi již formou též
terénní služby a provozuje Centrum denních služeb s velice širokou škálou služeb, rovněž sociální poradenství a
sociálně právní ochranu dětí – před škodlivými vlivy, pomoc při řešení výchovných problémů.
Vedle sociálních služeb klub realizuje bohatou volnočasovou klubovou činnost klub a má 107 evidovaných
členů. V průběhu uplynulého roku byl realizován letní pobyt v Bibione pro účastníky s chronickým
onemocněním horních a dolních cest dýchacích. (HCD, DCD) a další znevýhodněné děti v péči OSPOD. Pro
skupinu dětí s onemocněním HCD a DCD byl zorganizován též psychorehabiliační pobyt. Oba pobyty měly
zajímavý a pestrý program. Z dalších klubových akcí je třeba jmenovat tvořivé aktivity a tvořivé dílny,
ekologické ateliéry, sportovní turnaje, vzdělávání v dopravní výchově s instruktáží učitele dopravní výchovy a
autoškoly, tradiční adventní koncert ve spolupráci se ZUŠ v Odrách. Děti se zapojily do tvořivé dramatiky s
tematickým zaměřením, do pravidelného plavání a cvičení, Bowlingu, zpívání s kytarou. Další činnost byla
zaměřena na duchovní setkávání. Všechny akce byly směrovány na podporu samostatnosti dětí, rozvíjení
sociálních dovedností, motoriky a znalostí, účastníci oceňovali kvalitní zázemí a vybavení, profesionální přístup,
vlídnou atmosféru plnou porozumění. Uskutečnil se prázdninový tábor s poznávacími výjezdy za historií,
psychorehabilitační pobyt pro děti a rodiče s pestrým programem. Klub prezentoval svou činnost v regionálním
tisku Adventní koncert a mikulášské radování ukončilo úspěšný rok 2014.

Klub Blansko – Mgr. Miroslav Šamalík
V průběhu roku 2014 se konaly úspěšné klubové akce na bázi dobrovolnictví.
Proběhl zdařilý psychorehabilitační pobyt v Dolních Bojanovicích, stejně tak úspěšný prodloužený víkendový
pobyt s přednáškami pro rodiče. V roce 2014 klub s úspěchem realizoval projekt – školení osob pečujících o
příjemce příspěvku na péči se zaměřením na skupinu osoby se ZdP a skupinu seniorů. Vzdělávacích akcí se
zúčastnil velký počet spokojených frekventantů. Úspěšný projekt přispívá k zlepšování života znevýhodněných
osob a pro činnost klubu přinesl též vyšší zájem širší veřejnosti. Projekt je řešen ve spolupráci s VOŠ. Proběhl
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zdařilý psychorehabilitační pobyt, víkendový pobyt v Klimkovicích, dále se rozvíjela spolupráce s oblastní
charitou Blansko, jako spolupracující organizace se členové zúčastnili zajímavých akcí.
Podařilo se stabilizovat ekonomickou situaci klubu. Klub má svého lektora ve vzdělávacích aktivitách v rámci
akreditovaných kursů ústředí Asociace, probíhá vlastní vzdělávací aktivita směřovaná k osobám pečujícím o
příjemce příspěvku na péči, témata prevence vyhoření, sexualita. Vzdělávací aktivity přinesly oživení o zájem
činnosti klubu.

Klub Stráž Pístina - Vladimír Kovařík
Klub se v průběhu roku soustředil na psychorehabilitační akce a ozdravné pobyty pro osoby s mentálním
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
osobnosti mentálně postižených osob, které musel z důvodů finančních pozastavit.
Úspěšně proběhl letní rekreačně rehabilitační tábor pro 40 účastníků, setkání při hudbě a tanci, vítání jara s
motivační soutěžní hrou, rybářské závody.
10 denní vodácký tábor na Lužnici musel být z finančních důvodů (neposkytnutí dotace) zrušen. Úspěšně
proběhl letní rehabilitační tábor pro 40 účastníků, setkání při hudbě a tanci, vítání jara s motivační soutěžní hrou,
rybářské závody. V průběhu roku se klub soustředil na spolupráci s externími odborníky, rozšiřoval aktivity
spolupráce mezi kluby a navazování užitečných kontaktů a partnerských vztahů.

Klub Český Krumlov – Denisa Sedláčková
v roce 2014 proběhly v příjemné atmosféře velice zdařilé celoroční klubové aktivity – zajímavé a pestré tvořivé a
sportovní aktivity, zajímavé tematicky zaměřené akce, atraktivní poznávací akce a poznávací výlety, také i
zahraniční Adventní výlet do Salcburku. Uskutečnila se turistická vycházka, probíhalo zdravé plavání, sportovní
hry, výlet do Hopsária. Děti se zúčastnily akce na dopravním hřišti. Klub se věnoval propagaci své činnosti na
Veletrhu neziskových organizací „Kouzelný Krumlov“. Klub uspořádal úspěšný letní ozdravný pobytový tábor
pro astmatické a alergické děti se zajímavým a pestrým programem

Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem - Dagmar Božovská
Klub i v roce 2014 pokračoval v nabídce zajímavých celoročních aktivit. Všichni mají snadný přístup k pestrým
klubovým akcím, které v roce 2014 s úspěchem a k radosti všech proběhly. V úvodu roku proběhla úspěšná
Tříkrálová sbírka, do které je klub zapojen, konaly se akce k rozvoji tvořivosti – výtvarný a keramický kroužek,
dále kroužek vaření, sportovní, muzikoterapie, uskutečnil se turnaj v Bocci. Premiéru měl Valentýnský ples,
který proběhl v radostné atmosféře. Konaly se tematické pobytové akce – karnevalová noc, sportovní pobyt s
turistikou, poznávací pobyty, příměstský tábor v klubu s pestrým programem, 10 denní pobyt ve Vizovicích,
podzimní rehabilitační pobyt. Úspěch měl i týdenní pobyt u moře v Bulharsku, Po celý rok probíhalo pravidelně
rehabilitační plavání. Velice úspěšný byl 10. ročník Dne se Stonoškou. Vánoční posezení bylo tečkou za
úspěšným rokem 2014.

Klub Radost Prostějov – Petr Frantal
Klub má za sebou úspěšný rok s bohatou a zajímavou klubovou činností pro rodiče a jejich děti všech věkových
kategorií. Podařilo se uspořádat zajímavé pobytové akce – prázdninový pobyt a pobyt u moře v Chorvatsku. Z
tuzemských míst se klub vydal na Mělnicko a okolí Máchova jezera, účastníky velice zaujaly exkurze do
atraktivních míst – Škoda MB, skláren, pivovaru, radost přinesl i výstup na horu Říp, řádění v akvaparku
projížďky a výlet parníkem.
Pověstné diskotéky, estrády a vánoční besídka proběhly ve skvělé atmosféře, klub provozuje zajímavé webové
stránky, v rámci komunitního plánování je činnost klubu kvalifikována do kategorie návazných sociálních
služeb.

Klub Liberec – Kateřina Kaňková
Po celý rok 2014 probíhala úspěšně zájmová spolková činnost – oblíbené kroužky vaření, výtvarný, hudební,
dramatický, kuželky, klub uspořádal společenská tematická setkávání. V roce 2014 se podařilo zorganizovat 3
krásné pobytové akce – 14-ti denní tábor a zimní a podzimní pobyt se skvělým programem.
Úspěch mělo vystoupení dětí z dramatického kroužku v divadle v Jablonci a Semilech. Klub je vytrvalým
fanouškem libereckých Bílých tygrů (hokej).

Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová
Daří se naplňovat poslání klubu prosazovat rovnoprávnost zdravotně postižených dětí a jejich rodin, poskytovat
pomoc a šířit informace.
Podařilo se zorganizovat milé a úspěšné klubové akce po celý rok, konala se pravidelná klubová setkávání v
klubu sdružení Srdíčko, proběhly zajímavé a atraktivní tvořivé dílny, přednášky, tematické společenské akce a
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sportovní aktivity. V roce 2014 se proběhl veselý karneval, Plamínek uspořádal zajímavý výlet s příjemným
společenským setkáním s dalšími rodinami. Dětské fórum Litoměřic si vybralo Plamínek pro projekt definovat
10 problémů Litoměřic – akce byla provázána se sponzorským darem ve výši 40 tis Kč, které se proměnily v
dárek v podobě 3 iPadů předaných potřebným plamínkovým dětem. Na akci Život bez karambolů Plamínek učil
žáky ZŠ, jak se chovat k osobám na vozíku.
Klub v roce 2014 zorganizoval relaxační pobyt v Kořenově s bohatým programem, sponzorsky byl podpořen
výlet do ZOO Praha, na podzim klub vyrazil na Zahradu Čech.
Významná je spolupráce s ostatními organizacemi v regionu, studenty škol. Klub svou činností rozvíjel
spolkovou činnost a prosazoval rovnoprávnost dětí se zdravotním postižením a pomáhal rodinám překonávat
složité životní situace.

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková
Klub realizoval zdařilé a milé společenské akce s programem pro děti i rodiče, přednášky na aktuální téma,
podařilo se zorganizovat krásný výlet do termálních lázní v Rakousku, akci Monoski v Hlubočkách u Olomouce,
byť s menší účastí. Povedené setkání Velikonoční přineslo radost všem účastníkům. V srpnu se uskutečnil
úspěšný týdenní psychorehabilitační pobyt rodičů a dětí se zajímavým programem, v září se klub zúčastnil
velkého setkání zdravotně postižených dětí Novojičínska s atraktivním celodenním programem, říjnové setkání
klubu bylo spojeno se zajímavou přednáškou o reflexní terapii s ukázkami masáží, veselá Jablečná párty v
listopadu přinesla plejádu ukázek produktů z jablek a vzájemnou inspiraci tvůrců. Mikuláš a vánoční posezení
Kamarádů s diskusí na aktuální témata udělalo tečku za úspěšným rokem 2014

Klub Jadernička – Lenka Šebelová
Našemu ročňátku se podařilo zorganizovat úspěšná a zajímavá klubová setkání pro rodiny a osoby pečující o dítě
se ZdP– celkem 11 klubových setkání se zajímavými aktivitami sportovními, přednáškovými, sportovními –
uskutečnil se cyklovýlet, hipoterapie na Biofarmě Březová.
Proběhla úspěšná adventní benefice ve spolupráci s Auxiliem, o.p.s., dále Vánoce ve Stodolní s návštěvou muzea
Betlém v Horním Lidči.
Jadernička uspořádala 3 zdařilé pobytové akce s bohatým, strukturovaným programem – tábor pro 30 dětí s
mentálním postižením a kombinovanými vadami, rekondiční pobyt pro starší děti (30 účastníků) a
psychorehabilitační pobyt pro 12 rodin.
V průběhu celého roku probíhalo jedenkrát týdně zdravotní plavání, konal se turnaj v Bowlingu a bocii,
maškarní rej, uskutečnila se zajímavá přednáška pro rodiče.
Konec úspěšného roku patřil nadělování, společnému posezení, zpívání a vánočnímu rozjímání.

Klub Celiakie Brno - Ing. Dalibor Ježorek
Klub se dlouhodobě specializuje na pomoc a zlepšení života osob vyžadujícím bezlepkovou dietu a úspěšně plní
úkoly, pro které vznikl. Klub má své stálé členy a přátele na facebooku, včetně zahraničních ze Slovenska,
Argentiny, Německa a Rakouska. Vyvíjel i v roce 2014 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 v roce 2014 obnovil spolupráci s fakultní nemocnicí Černé pole, kde realizuje
poradenské služby. Klub pravidelně organizuje setkání celiatiků (už 2x ročně), 700 návštěvníků navštívilo
výstavu bezlepkových potravin spojenou s přednáškami, ochutnávkou bezlepkových potravin a možností jejich
nákupu za příznivé ceny. Klub provozuje webové stránky s dobrými radami a informacemi pro osoby s celiakií.
Podařilo se zorganizovat zdařilý letní tábor s cílem integrovat děti s celiakií do širšího kolektivu vrstevníků a
posílit jejich kondici.

Klub Vysočina Havlíčkův Brod – Lenka Mottlová
Klub uspořádal zajímavé klubové akce v průběhu celého roku. Proběhl úspěšný Maškarní rej krásným
programem, uskutečnila se návštěva muzikálového představení v Pardubicích, byl uspořádán společný výlet do
Vodního ráje v Jihlavě, podařilo se zorganizovat úspěšný víkendový pobyt plný her, soutěží a dobré nálady.
Klub realizoval zdařilý psychorehabilitační pobyt pro děti a rodiče se zajímavým programem, který zahrnoval
přednášky pro rodiče na aktuální témata, denní rehabilitační cvičení pro děti, muzikoterapii, sportovní a
společenské aktivity, výlety. Závěr úspěšného roku patřil Mikulášskému posezení a zábavě.

Klub Stonožka Ostrava - Jan Pucher
Stonožka realizuje nesmírně širokou škálu úspěšných aktivit, které zahrnují sociální služby – Sociálně
aktivizační služby a sociálně terapeutické dílny (keramická, dřevovýroba, veřejně prospěšné práce, tvořivá dílna,
chovatelství pro děti po ukončení povinného vzdělávání. V nabídce Stonožky je také denní stacionář, svoz dětí a
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velice široká škála volnočasových, spolkových a pobytových aktivit. Všechny aktivity smysluplně směřují k
rozvoji soběstačnosti, seberealizace a prožitku radosti a smyslu života účastník, poznávání nových věcí,
vytváření nových příležitostí k učení sociálních a dalších důležitých dovedností pro život
Klub bohatě využívá stálou táborovou základnu Dívčí Hrad pro konání zajímavých akcí, ale také další zajímavé
lokality.
V uplynulém roce se podařilo Stonožce uspořádat neuvěřitelně dlouhou řadu úspěšných a zajímavých setkání,
pobytových akcí - 2 letní stanové tábory, vodácký tábor, podzimní tábor, dále v průměru 4 pobytové (víkendové)
akce se zajímavým programem každý měsíc po celý rok. Konala se společenská klubová setkávání a uskutečnily
se zdařilé tematicky zaměřené akce, výlety za poznáním, návštěvy kulturních akcí, klub zorganizoval přátelskou
návštěvu v Turnerklubu Asociace na Mírově. Závěr roku patřil Mikulášskému nadělování a vánočnímu posezení
v příjemné přátelské atmosféře plné dobré nálady a porozumění.

Klub Jablonec n/Nisou – Bohuslava Zikmundová
Klub v uplynulém roce realizoval širokou škálu významných aktivit – od srpna 2007 je registrovaný
poskytovatel sociálních služeb – sociálně aktivizační služby pro děti a rodiče, celoroční provoz sociálního
automobilu, vlastně dvou sociálních automobilů zajišťujících svoz dětí z Jablonce a jeho okolí do škol a dalších
zájemců - počet klientů v roce 2014 dosáhl čísla 1541. Vozidla jsou upravena pro větší komfort vozíčkářů.
Klub poskytuje poradenské služby v bezbariérových a rekonstruovaných prostorách Spolkového domu, který
poskytuje dobré zázemí pro služby klubu.
Klub dlouhodobě provozuje půjčovnu vozíků a kompenzačních pomůcek, kterou pro velký zájem rozšířil na
všechny věkové kategorie potřebných osob a podařilo se i díky úspěšným grantům rozšířit sortiment, krátkodobé
i dlouhodobí zápůjčky. V uplynulém roce proběhla řada úspěšných volnočasových, společenských, vzdělávacích,
prázdninových aktivit. Proběhl Maškarní bál. Klub prezentoval svou činnost v rámci 15. ročníku Dne zdravotně
postižených Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci. V rámci kulturního programu vystupovali zdraví
i zdravotně postižení umělci, hosté měli možnost vyzkoušet si jízdu na vozíku.
Klub zorganizoval letní rekondiční pobyt pro velmi těžce postižené účastníky s pestrým programem. Podařilo se
úspěšně reagovat na výzvu podniku Precióza a tato akce vynesla nemalou finanční odměnu.
Klub nadále spolupracoval s městem, skupinou Bariéry při zpřístupňování prostor Jablonce pro osoby se
zdravotním postižením, zapojuje se do komunitního plánování.

Klub Krteček Písek - František Kuděj
Klub je poskytovatelem širokého spektra aktivizačních sociálních služeb a spolkových služeb, které se doplňují a
prolínají. Ze spolkových aktivit je třeba jmenovat zdařilý zimní pobyt na horách (byť se skromnou vrstvou
sněhu), maškarní karneval s krásným programem pro děti i dospělé, tvořivé dílny, konaly se další 4 úspěšné
pobytové akce s krásným programem v různých místech Čech. Klub se zúčastnil sportovních her v Tloskově,
kde každý zažil úspěch. Proběhly velice krásné týdenní prázdninové pobyty - letní tábor s tématem Afrika včetně
návštěvy u kanibalů. Probíhaly soutěže, vycházky, sportování, dále klub zorganizoval úspěšný
psychorehabilitační pobyt s tématem cestování v minulosti – tentokrát do středověku. Zajímavý program provedl
děti světem středověkých rytířů, řemeslníků, královských plesů, seznámil je s postavou kata, loupežníka,
nechyběl ani drak. V roce 2014 se uskutečnily další krásné klubové akce – posvícenské lahůdkování, tvořivé
akce, oslava Dne dětí, vycházky, posezení v příjemné atmosféře.
Vánočním posezením s dobře připravenou besídkou Krteček oslavil konec úspěšného roku.

Klub Klokánek Hořice - Jana Kocourková
Klub v regionu Hořice působí od roku 2001. Klub do dubna 2014 poskytoval registrované sociální služby
Denního stacionáře, které přešly na o.p.s Klokan.
V rámci pestré spolkové činnosti ke konalo celoroční rehabilitační plavání, proběhla krásná klubová setkávání se
zajímavým tematickým tvořením, a to v prostorách klubu či v prostorách knihovny. Povedlo se zorganizovat
zajímavý výlet vlakem na muzikálové představení žáků ZŠ. Klokánek uspořádal také tradiční akci pro veřejnostjiž 12.ročník Dětského dne s tematickým zajímavým programem. Prodej krásných výrobků klubu na Adventních
trzích obohatily pokladnu klubu a peníze posloužily na nákup nového materiálu.
Klub získal velice dobré jméno, akce pro veřejnost jsou oblíbené a populární, pomáhají dobrovolníci i sponzoři.

Klub Sluníčko Kutná Hora - Eva Lebedová
Klub uspořádal dlouhou řadu krásných klubových akcí s pestrou a zajímavou tématikou k radosti a užitku všech
účastníků. Nový rok 2014 zahájilo Sluníčko procházkou po Kutné Hoře. Krásné a úspěšné aktivity provázely
činnost klubu v průběhu celého roku. Tradičně probíhá bratření se zvířátky a prostírání hodovních stolů pro ně.
Vítání jara patřilo karnevalové veselici a návštěvě Matějské poutě v Praze.
V dubnu se do Sluníčka slétly čarodějnice a kouzla a čarování ovládly prostor.
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V květnu na Den otevřených dveří navštívili Sluníčko kamarádi z Ostravské Stonožky, společně si užili krásný
program.
Květen pak byl ve znamení tradičního odemykání potůčků a řek.
Další krásná akce proběhla k oslavě Dne dětí.
Klub zorganizoval úspěšný rekondičně rehabilitační týdenní pobyt v Krkonoších pro astmatické a alergické děti.
konec prázdnin patřil návštěvě ZOO Praha. Plynoucí čas roku otevřel dveře vítání podzimu a Drakiádě. V
listopadu se konalo divadelní představení pro děti
Konec roku patřil čertům, andělům a Mikulášům a příjemnému posezení a rozjímání u vánočního cukroví, koled,
vůně purpury. Rok 2014 byl opravdu velmi úspěšný

Klub Pohoda Svitavy – Bc. Martina Čížková
Rok 2014 přinesl řadu nových zkušeností a zážitků, včetně nevšedních krásných kulturních a uměleckých
prožitků. Klub se angažuje ve hnutí rodičů Za lano, kteří pečují o těžce postižené dítě a mladistvého, v roce 2014
proběhla dvě celostátní setkání doplněná zajímavými přednáškami a informacemi.
V průběhu uplynulého roku bylo poskytováno specifické poradenství pro rodiny pečující o dítě se zdravotním
postižením. Půjčovna rehabilitačních pomůcek ukončila svou činnost pro malý zájem uživatelů. .
V roce 2014 se podařilo zorganizovat zdařilý psychorehabilitační pobyt pro děti, mladistvé a dospělé s těžkým
zdravotním postižením a jejich rodiny. Zajímavý a pestrý program zahrnoval realxace, rehabilitace, přednášky a
poskytování důležitých informací.
Krásná benefiční akce Live for Life (Žij pro život) přinesla jistě důležité finance, ale také mimořádné kulturní
zážitky, stejně tak Koncert pro Pohodu s povídáním proběhl v krásné atmosféře a přinesl pohodu a radost všem
účastníkům. V průběhu celého roku se každý měsíc konala klubová setkání rodičů.

Turnerklub Mírov – Ing. Jana Ochranová
je naším novým členem s registrací k 17.12.2014.
Je potěšující, že je aktivity klubu rozbíhají i s přispěním našich kamarádů z klubu Čtyřlístek a Stonožka Ostrava.
V minulém roce byly spuštěny webové stránky, v listopadu byl klub hostem pořadu Sama doma, uskutečnilo se
setkání rodičů dětí s TS pořádané společností Eli Lilly, která poskytuje růstový hormon. Vítejte, milí přátelé, v
naší velké rodině.
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Činnost Sekretariátu Asociace
V roce 2014 pokračoval sekretariát v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žádostí o
státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové činnosti a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících
v klubech. Zajistil všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací.
Pokračoval ve vydávání a distribuci Zpravodaje. Provozoval a průběžně aktualizoval webové stránky,
probíhala komunikace s ostatními neziskovými organizacemi a jednotlivci na aktuální témata, a to i v rámci
poskytování odborných poradenských sociálních služeb.
Dále se sekretariát zaměřil na realizaci projektů financovaných z prostředků ESF. Šlo o projekty:
Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby
Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou.
Edukativní podpora péče o osoby se zdravotním postižením
Asociace získala od Nadace ČEZ v Grantovém řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na podporu veřejně
prospěšných projektů, finanční částku 2.973.456,- Kč. Z této částky bude podpořeno 56 dětí a mladistvých se
zdravotním postižením pořízením zdravotních, kompenzačních, rehabilitačních, sportovních či vzdělávacích
pomůcek, rehabilitačním pobytů, osobní asistence, vzdělávacích kurzů, apod. Sekretariát vedl jednání k přípravě
smlouvy a po jejím podepsání zajišťuje administraci celého grantu, včetně povinného auditu.
V průběhu roku byly sekretariátem realizovány další projekty podpořené státní dotací přes Ministerstvo
zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad
vlády ČR. V rámci těchto projektů sekretariát uskutečnil pro členy Asociace a další zájemce řadu dalších
vzdělávacích a presentačních akcí, jako např.:
•
Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezenou svéprávností
•
aktuální situace přechodu z občanských sdružení na spolky
•
změny v zákoně o sociálních službách a v zákoně o poskytování dávek
•
problematiku pedagogické asistence
•
příprava Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP
•
akreditovaný kurz první pomoci pro zdravotníky na zotavovacích akcích pro děti a mládež,
•
akreditované školení hlavních vedoucích táborů
Sekretariát úspěšně zpracoval žádost o akreditaci vzdělávacího programu „Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách“ v rozsahu 170 vyučovacích hodin s dobou platnosti do 31.7.2018. Také se přihlásil k
dobrovolnému auditu, jehož výsledkem bylo udělení certifikátu kvality vzdělávací instituce.
Nadále byla věnovaná pozornost možnostem předkládání projektů a formulování nových vzdělávacích kurzů
pro potřeby našich členů a osob se zdravotním postižením a také možnostem pracovního uplatnění absolventů
kurzů.
Se změnami v Občanském zákonu probíhala významná poradenská podpora klubů, jejich členů a zájemců z
řad naší cílové skupiny, a to ve většině krajů České republiky. V souvislosti s těmito změnami a novými
povinnostmi spolků a jejich pobočných spolků, začal sekretariát doplňovat do veřejného rejstříku povinné údaje
a dokumenty.
Během roku sekretariát zajišťoval běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově
zajišťoval zasedání Republikového výboru Asociace, zástupce organizace se zúčastňoval akcí, kde byla Asociace
zvána z titulu členství, nebo pokud šlo o propagaci a zájem organizace.
Předsedkyně Asociace prezentovala činnost Asociace v zahraničí, a to na pravidelném zasedání Evropské
Agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání, kde byla členkou za MŠMT, na externích jednáních na
ministerstvech.
Prostřednictvím svého sekretariátu se Asociace aktivně a účinně zapojila do diskusí nad strategickými
materiály a připomínkování legislativních předpisů, při kterých hájila zájmy našich dětí a jejich rodičů.
Sekretariát se rovněž věnoval rozvoji možností alternativního financováním neziskových organizací, dále se
zabýval záležitostmi souvisejícími s agendou finanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování
státních dotací na další období, na rozšíření kontaktů a spolupráce s organizacemi se stejným zaměřením, na
uzavírání smluv a na celkové organizační zajištění chodu Asociace.
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Zpráva o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR
v roce 2014
Republikový výbor byl zvolen na Valné hromadě Asociace RPZPD v CR, z. s. konané ve dnech 4.-6.4.2014
v Sázavě. Během volebního období se RV sešel pětkrát.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 5. 4. 2014 v Sázavě
Na svém prvním zasedání 5.4.2014 zvolil RV předsedkyni ARPZPD v ČR – PaedDr. Zuzanu Kaprovou a
místopředsedu – Mgr. Miroslava Šamalíka.
Dále odstupující ředitelka paní Marie Havlíčková představila jedinou kandidátku na funkci ředitelky ARPZPD v
ČR paní Bc. Martinu Smolíkovou. Ta byla jednomyslně zvolena a jmenována RV do funkce ředitelky.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 20. 6. 2014 v Poradenském centru Asociace v Praze
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Ředitelka M. Smolíková informovala o výsledku žádosti o finanční prostředky na Konto bariéry.
Sdělila, že žádosti Asociace o možnosti realizovat sociální služby z Konta Bariéry bylo vyhověno. Proti
původní žádosti ve výši 107 000,-Kč bylo Asociaci schváleno 80 000,-Kč. Tyto prostředky budou
využity k financování sociální služby odborné sociální poradenství realizovaných Poradenským
centrem Praha.
Paní Havlíčková informovala o akreditovaném školení pro hlavní vedoucí táborů a specializovaném
školení pro zdravotníky zotavovacích akcí. Vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v termínu
16. - 18. 5. se zúčastnilo 15 účastníků. Součástí úspěšného absolvování kurzu byl závěrečný test a
zaslání písemně zpracovaného modelového programu tábora. Zdravotník zotavovacích akcí proběhl ve
dnech 13. - 15. 6. 2014, kurz zajišťoval Medical – Team z. s. a byl podpořen Úřadem vlády ČR.
Účastnilo se ho 12 účastníků. Kurz byl hodnocen velmi kladně. Oba kurzy se uskutečnily v sídle
Asociace.
Projednávaly se informace o žádosti na grant k projektu “Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně
postiženým dítětem“. Přestože byl projekt zpracován identicky jako v předchozích letech, nepostoupil
do dalšího hodnocení. Uvedeným důvodem nepřijetí byla neoprávněnost žádosti vzhledem k cílové
skupině. Proti tomuto argumentu poslala předsedkyně Asociace odvolání obsahující rozklad a
odůvodnění oprávněnosti žádosti. Argumentace nebyla hodnotitelem bez bližší konkretizace důvodů
akceptována. Proto byl zaslán ředitelce NROS dne 14. 5. 2014 dopis, v němž byla upozorněna na
nesprávný postup a nepochopení žádosti hodnotitelem. Předsedkyně dosud neobdržela žádnou reakci a
zvažuje informovat o této skutečnosti zastupitelské orgány států podílejících se na financování Fondu
NROS a Ministerstvo financí ČR. RV navrhl usnesení k řešení tohoto problému.
Ředitelka M. Smolíková informovala o připravovaném projektu do ESF výzvy D6. Asociace zpracovala
projekt pro výzvy OP LLZ financované z ESF s názvem „Kvalifikace a pracovní uplatnění osob
pečujících o osobu blízkou II.„
Byly předneseny informace o jednáních pracovní skupiny k vytvoření monitorovacího mechanismu dle
Úmluvy OSN o právech OZP. Na základě požadavků zástupců z neziskových organizací bylo
schváleno, že kontrola plnění Úmluvy o právech ZPO bude svěřena veřejnému ochránci práv a
kontrolní činnost bude vykonávat Monitorovací výbor složený ze zástupců prezentující skupiny osob s
jednotlivými druhy zdravotního postižení.
Ředitelka M. Smolíková a pí. Havlíčková podaly informace, o projektech MPSV, MZ, ÚV a ESF.
Projekt „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby„ je ukončen. U projektu
„Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou“ končí aktivity a probíhá
vyúčtování.
Paní Kaprová podala informace o speciálním školství. Probíhá proces schvalování novely školského
zákona (č. 561/ 2004 sb.), která se vztahuje k podmínkám vzdělávání dětí se zdravotním postižením.
JUDr. Cupková informovala o Metodickém semináři ke změnám v zákoně o sociálních službách a v
zákoně o poskytování dávek
Byl předložen a schválen rozpočet organizace na rok 2014. Ředitelka Smolíková provedla analýzu jeho
jednotlivých položek a konstatovala, že návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný a v ideálním případě
by měly příjmy pokrýt náklady organizace. Republikový výbor schválil rozpočet sekretariátu Asociace
per rollam.
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Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 3. 9. 2014 v Poradenském centru Asociace v Praze
1. Paní Havlíčková podala informace o probíhajícím jednání s Nadací ČEZ o projektu Plníme přání 2014.
2. Projednávalo se schválení projektů na ministerstva pro rok 2015. Paní ředitelka Smolíková podala
informace o situaci a podmínkách grantových řízení na rok 2015 realizovaných v rámci MZ, MPSV,
MŠMT a ÚV v ČR
3. Republikový výbor schválil Výroční zprávu a řádnou účetní uzávěrku 2013
4. Republikový výbor schválil přijetí nového klubu Asociace „ Sestry v sukni“
5. Řešily se informace o aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku. Byly doplněny požadované doklady a
zaslány Městskému soudu a v současné době probíhá proces zápisu.
6. JUDr. Cupková podala informace o legislativních změnách v oblasti sociální
7. PaedDr. Kaprová podala informace o připravované novele školského zákona a o probíhající realizaci
změn prováděcích předpisů.
8. Paní ředitelka informovala členy RV o průběhu čerpání rozpočtu organizace za 1 pololetí 2014

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 14.11.2014 v Poradenském centru Asociace v Praze
1. Předsedkyně podala informaci o situaci ve vztahu k nadaci NROS. Poukázala na zájem předložit projekt
„Motivační pobyty rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením“ opakovaně do nové výzvy
2. Předsedkyně podala informace o přípravě podkladů pro předložení žaloby ke správnímu soudu ve věci
naplňování práv dětí s těžkým zdravotním postižením daná § 55 školského zákona, kterým je umožněno
pokračovat v základním vzdělání až do 26 roku.
3. Předsedkyně podala informaci o auditu, jehož výsledkem bylo udělení Asociaci certifikátu kvality
vzdělávací instituce. Poděkovala sekretariátu za práci, jmenovitě panu Kaprovi, který byl garantem
projektu.
4. Pí. Havlíčková a Smolíková informovaly o projektech předkládaných na ministerstva a úřad vlády. RV
odsouhlasil předkládané projekty. Finance na poskytování poradenských služeb byly přesunuty z MPSV
přímo na kraje. Paní ředitelka Smolíková poukázala na složitost vykazování služby.
5. Paní ředitelka Smolíková informovala o administrativních prodlevách celého postupu v registraci ve
veřejném rejstříku.
6. Paní Havlíčková informovala o projektu ČEZ „Plníme přání 2014“ Žádosti zahrnují pomůcky,
rehabilitace, sportovní pomůcky, osobní asistenci pro jednotlivé klienty. Bylo zatím vybráno od
zaměstnanců ČEZ ca. 1 300 tis. Kč., celkovou vybranou částku nadace zdvojnásobí. Budou uspokojeni
všichni žadatelé. Aktuálně 53 žadatelů, uzávěrka žádostí do 18.11.2014. Nadace ČEZ poskytne příspěvek
Asociaci na administraci projektu.
7. Pí. Kaprová informovala o stavu novelizace právních předpisů ve školství
8. RV se zabýval činností republikové kontrolní komise. Je třeba zpracovat metodiku v souladu se
stanovami Asociace.

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 24. 1. 2015 ve Zlaté Olešnici
1. Ředitelka M. Smolíková a pí. Havlíčková přednesly informace o projektech realizovaných Asociací v
roce 2014 a těch, které hodlá realizovat v roce 2015
2. Projekt ČEZ je průběžně realizován. Asociace administruje 56 žádostí. Projekt bude realizován po dobu
10 měsíců.
3. Ředitelka M. Smolíková podala informace k aktualizaci údajů ve veřejném rejstříku. JUDr. Cupková byla
pověřena zpracováním dopisu pro kluby s informacemi o sběru dat.
4. RV se zabýval problematikou Republikové kontrolní komise. Členové RV byli vyzváni k písemnému
zpracování a návrhům k metodice kontrolní komise. Po zapracování připomínek od členů RV a RKK
bude metodický pokyn zpracován a předložen ke schválení na schůzi, která předchází jednání VH.
5. V souvislosti s jednáním o náplni činnosti RKK bude nutno provést aktualizaci Organizačního a
jednacího řádu Asociace. Členové RV připomínkují tento dokument a sekretariát připomínky zapracuje.
Aktualizovaný bude předložen ke schválení na příští schůzi RV.
6. JUDr. Cupková informovala o přípravě petice týkající se příspěvku na péči.

13

Výroční zpráva za rok 2014

7. RV se zabýval přípravou harmonogramu jednání VH. V odborné části se předpokládá uskutečnění
semináře k novelizaci zákona o sociálních službách – JUDr Cupková.
8. PaedDr. Kaprová - k novým právním předpisům týkající se vzdělávání dětí a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami. O příspěvek k řešení problematiky opatrovnictví bude požádána Mgr. Rybová
9. Členové RV byli seznámení s ukončením činnosti klubu Prachatice. RV určil jako likvidátora klubu
Prachatice pana Puchera. Výbor oceňuje jeho ochotu převzít tento úkol.

Zpráva Republikové kontrolní komise pro Valnou hromadu
Asociace RPZPD v ČR, z. s. konanou ve dnech 4. – 6. dubna 2014
Předsedkyně kontrolní komise Dagmar Božovská informovala o činnosti v uplynulém období. Kontrolní komise
se pokusila kontaktovat nefungující klub Kladno, aby se řádně ukončila jeho činnost. Bohužel neúspěšně.
Na vlastní žádost byla ukončena činnost klubu Mladá Boleslav.
Z důvodu legislativních změn je třeba nově definovat rozsah činnosti kontrolní komise a zakotvit ho v interních
dokumentech Asociace.

Prezentace
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
K prezentaci Asociace RPZPD v ČR, o. s. a jejích aktivit byly využívány hlavně www stránky, a to jak
sekretariátu a Poradenského centra v Praze (www.arpzpd.cz), tak stránek regionálních klubů.
Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována přes regionální tisk, rozhlas anebo prostřednictvím televizních
pořadů.
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Finanční zpráva za rok 2014
V roce 2014 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR, z. s. Fa Věra Jandlová, Okružní 1492, Lysá nad
Labem.
Hlavním zdrojem příjmů Asociace RPZPD v ČR, z. s. byly státní dotace, a to od MZ, MŠMT, MPSV a
Úřadu vlády ČR. Další příjmy Asociace byly z ESF a Konta Bariéry.
Tabulka s přehledem příjmů a výdajů ze státních a jiných dotací je součástí Výroční zprávy. Vlastní
prostředky Asociace, jejich získávání a vydávání je rovněž v přehledné tabulce Výroční zprávy.

Audit hospodaření se státními dotacemi od Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2014 provedla
auditorka Ing. A. Škodová (č. oprávnění 1161) s tímto výrokem:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. dodržela podle jejího názoru
ve všech významných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ o poskytnutí
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na rok 2014 ve smyslu rozpočtových pravidel
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. Poskytnuté neinvestiční dotace ve výši Kč 1 700 000,-jsou v účetnictví vedeny od celkového finančního účetnictví odděleně. Evidence čerpaných
dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 2014 včetně přiloženého vyúčtování
finančních prostředků ve všech významných ohledech věrně zobrazuje stav čerpání dotace
společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. v souladu
s podmínkami jednotlivých Rozhodnutí.
V Praze dne 7. 5. 2015
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Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR
za rok 2014
Rekapitulace státních dotací v roce 2014
Ministerstvo zdravotnictví ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně
postižených dětí
Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD
Rehabilitační cvičení a plavání
Správa služeb a administrativní zajištění PC
Celkem

850 000

850 000

2 497 810,71

450 000

450 000

1 079 632,00

150 000
250 000

150 000
250 000

241 084,00
358 158,00

1 700 000

1 700 000

4 176 684,71

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

120 000

120 000

200 000

Celkem

120 000

120 000

200 000

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

426 750

426 750

879 175,00

7 539

7 539

19 539,00

Režijní náklady + OON

165 711

165 711

165 711,00

Celkem

600 000

600 000

1 064 425,00

Školení

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

250 000

250 000

357 142,50

250 000

250 000

357 142,50

Státní dotace celkem za rok 2014
schválená dotace vyúčtovaná dotace
Státní dotace celkem za rok 2014

2 670 000
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Evropský sociální fond
Projekt CZ.1.04/2.1.01/74.00020
schválená dotace

vyúčtováno

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“

3 792 571,92

3 036 149,18

Celkem

3 792 571,92

3 278 926,88

schválená dotace

Vyúčtováno

3 589 036,08

2 653 253,08

3 589 036,08

2 653 253,08

Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00011
„Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu
blízkou“
Celkem

DARY
na mládežnický tábor
Benefice dar

97 700,00

finanční dar

ADAM zahradnická a.s.

1 823,00

finanční dar

Hájek, Boučková.

2 420,00

finanční dar

A.Piváková, P.Pivák

30 250,00

nefinanční dar ve službách

6 000,00

finanční dar

Ing.Havlíček J.

na provoz sekretariátu
Bc.Smolíková M.

1 795,00

finanční dar

na odborné sociální poradenství
Nadace Charty 77 Konto Bariéry

80 000,-

Celkem

finanční dar

219 988,00

Vlastní prostředky 2014
Příjmy
Úrok KB

54,66

Příspěvky od klubů

58 000,00

Tržby-pronájem míst.

197 081,26

Příjmy za platby energie

53 302,60

Za zprac.dotací-kluby-MZ

87 655,00

prodej

28 776,00

Jiné příjmy, ostatní výnosy

7 468,93

Celkem

432 338,45
Výdaje

Spotřeba materiálu

2 218,00

Poplatky a daně

9 685,00

reprezentace.

250,00

Služby k nájmu - energie

236 206,84

Zákonné pojištění Kooperativa

2 000,00

Školení, propagace, ostatní služby

20 504,65

Telefon, internet, poštovné

901,47
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Ekonomické služby

18 710,00

Cestovné

180,00

Ostatní služby, příspěvky

44 297,60

Náhrady nemoc. dpč, odv.

884,19

Odpisy budova

17 218,00

Oprava, údržba

2 927,00

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků

71 511,00

Výdaje celkem

427 493,75

Účetní zisk roku 2014

3 764,20
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací
realizovaných v roce 2014
Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty
Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež
V roce 2014 bylo Asociací RPZPD v ČR a jejími regionálními kluby realizováno 14 rekondičních pobytů
s účastí 343 zdravotně postižených dětí a mládeže s rehabilitačním programem pro jednu skupinu zdravotního
postižení, případně pro děti s kombinovanou vadou. Z hodnotících zpráv provázejících vyúčtování akce je
zřejmé, že byly vždy připraveny léčebně rehabilitační programy pro danou skupinu postižených dětí a mládeže a
bylo využíváno vzorových léčebně rehabilitačních programů. Rehabilitační pobyty byly doprovázeny 149
zkušenými a odborně znalými asistenty a u většiny pobytů byl přítomen lékař nebo rehabilitační pracovnice.
V jednotlivých hodnoceních uvádějí organizátoři, že činnost na pobytu byla zaměřena hlavně
na komplexnější rehabilitaci, tj. spojení rehabilitačních programů se sportovními a herními aktivitami a
vhodnými terapeutickými technikami, s programy rozšiřujícími znalosti a dovednosti zdravotně postižených dětí
a mládeže a aktivitami, které u nich posilují velmi často chybějící sebedůvěru a samostatnost, a to formou
různých soutěží a dalších zájmových činností.

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí
Psychorehabilitační pobyty rodičů a jejich zdravotně postižených dětí realizovaly regionální kluby Asociace.
Jednalo se o 14 pobytů s účastí 175 zdravotně postižených dětí v doprovodu 127 rodičů s nárokem na dotaci a 50
asistentů. Cílem projektu bylo pomoci rodinám s postiženým dítětem posílit soudržnost rodiny a podpořit její
sociální integraci. Realizátoři jednotlivých pobytů využili nejrůznější formy specifických činností k podpoře a
cílené pomoci jednotlivým rodinám k překonávání složité životní situace.
Realizované 6-7 denní pobyty byly připravovány za metodické pomoci a konzultací z ústředí Asociace a
za podpory i některých rodičů. Programy byly přizpůsobeny podle skladby účastníků, a to jak zdravotně
postižených dětí, tak i rodičů a případně i jejich zájmu o speciální témata přednášek.
Denní rozložení programu bylo dáno základním metodickým materiálem připraveným z ústředí.
V dopoledních hodinách byl čas věnován přednáškám, kde realizátoři měli povinnost dodržet minim. 3 vyuč.
hodiny přednášek a podle závěrečných zpráv a zpětné vazby od rodičů bylo někdy i málo času na další diskuse a
konzultace. Témata přednášek byla z oblastí zdravotnické, sociálně právní, školské, ale i dalších, jako jsou
alternativní metody k posílení zdravotního stavu postiženého dítěte apod. V této době zdravotně postižené děti
byly v péči asistentek, které připravily herní programy, případně v péči rehabilitační pracovnice, která většinou
pracovala individuelně jak s rodičem, tak s postiženým dítětem.
Odpolední a večerní čas byl věnován většinou rodinné terapii.
Pobyty poskytly rodičům podporu pro zdárný vývoj jejich zdravotně postiženého dítěte a doplnily tak systém
včasné a následné péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiče.

Rehabilitační cvičení a plavání
Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti realizovalo 8 regionálních klubů Asociace pro
cca 130 dětí. Cvičení probíhalo vždy pod vedením rehabilitační pracovnice, v některých případech ve spolupráci
s dobrovolníky – rodiči postižených dětí, nebo osobními asistenty. Rehabilitační plavání probíhalo opět pod
vedení rehabilitační pracovnice za doprovodu rodičů. Účast na rehabilitačním plavání i cvičení byla většinou
z řad tělesně nebo mentálně postižených dětí. Cílem celého projektu bylo posílení zdravotního stavu postižených
dětí, jejich otužování a posílení jejich imunity.

Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR ,z.s.
Projekt zajistil potřebné zázemí pracovníkům Poradenského centra Asociace RPZPD v ČR, z. s. v Praze a
jejich prostřednictvím i regionálním klubům ke kvalitně poskytovaným službám a činnostem realizovaným ve
prospěch zdravotně postižených dětí a jejich rodin a podporovaných Ministerstvem zdravotnictví formou dotací
ze státního rozpočtu.
V roce 2014 zprostředkovalo PC Asociace pro své organizační jednotky možnost čerpání státních dotací.
Zajistilo metodickou a poradenskou pomoc k realizaci rehabilitačních aktivit a dalších činností souvisejících
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s dotacemi MZ. Zajistilo výběr a kontakty odborných lektorů na některé z přednášek psychorehabilitačních
pobytů pro rodiče a jejich zdravotně postižené děti, realizovalo školení pro vedoucí asistenty rehabilitačních
pobytů pro děti a mládež se zdravotním postižením.
V rámci presentačních akcí regionálních klubů zprostředkovalo ukázky a nabídky výrobců rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek. Během roku pracovníci sekretariátu a PC Asociace organizačně připravili a realizovali
několik celorepublikových odborných seminářů i pobytových akcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odborné sociální poradenství
Projekt na odborné sociální poradenství byl na rok 2014 opět zařazen do programu A- služby, které mají
regionální nebo místní charakter. S naší žádostí bylo osloveno 8 Krajských úřadů o podporu této služby
s konečným výsledkem podpory od Krajského úřadu hl. m. Prahy, Středočeského a Pardubického kraje. Celková
částka finanční podpory činila 120 000,- Kč.
Služba zahrnovala poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství ke kompenzačním a rehabilitačním
pomůckám, poradenství z oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace. I přes sníženou dotaci v roce
2014 využilo odborného sociálního poradenství v Poradenském centru Asociace v Praze cca 125 rodičů
zdravotně postižených dětí a ostatních osob, které s dětmi pracují, další zájemci o poradenství byli v klubech na
poradách a návštěvách pracovníků PC.
V mnoha případech postačila jednorázová konzultace, většinou však šlo o pomoc i při zpracování odvolání
proti rozhodnutí orgánů státní správy, vyřizování problémů s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb apod.
Nedílnou součástí poradenství bylo i iniciativní jednání pracovníků s příslušnými resorty, poslanci a senátory
Parlamentu ČR v podpoře ke změnám některých zákonů, nebo částí zákonů sociální reformy, které se týkají
přímo života zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Velké pracovní úsilí bylo věnováno informování klubů
Asociace, jejich členů a dalších zájemců o změnách, které přináší nový Občanský zákoník.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež, ohrožených
sociálním vyloučením, včetně vzdělávání dobrovolníků
V rámci projektu bylo uskutečněno 9 prázdninových táborů pro 199 postižených dětí a mládeže do 26 let se
specificky strukturovaným programem, který vycházel vstříc speciálním potřebám dětí a mládeže se závažným
zdravotním postižením. Táborové pobyty realizovaly regionální kluby Asociace a Poradenské centrum Asociace
se sídlem v Praze. Organizace táborů byla připravována od ledna 2014, místo konání tábora bylo vždy
vyhledáváno podle složení účastníků, t j. podle jejich zdravotního postižení. Šlo většinou o bezbariérový nebo
částečně bezbariérový objekt.
Prázdninové tábory se pořádaly pro věkové složení 8-15 let a 10-18 let smíšených skupin zdravotního
postižení. Táborů se zúčastnili i těžce zdravotně postižení do 26 let věku, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P.
Program každého tábora byl připraven na jednotlivé dny pobytu. Každý tábor měl specifické tématické zaměření
volené ve vztahu k věkové struktuře cílové skupiny dětí a mládeže se zdravotním postižením a charakteru tábora.
Organizace táborových aktivit splňovala princip přitažlivosti, dobrovolnosti, individuálního přístupu,
možnosti výběru, vlastní iniciativy, otevřenosti a přístupnosti tak, aby se děti a mládež naučili projevit svůj
názor, zdůvodnit tento názor a současně respektovat názor dalšího člena kolektivu a respektovat pravidla soužití.
Všechny aktivity táborů byly koncipovány tak, aby bylo dosaženo zapojení všech účastníků a tento fakt byl
respektován i při hodnocení a vyhlašování výsledků táborových aktivit.
Součástí projektu byla i příprava a realizace odborného školení pro hlavní vedoucí táborů dětí a mládeže se
zdravotním postižením s akreditací MŠMT. Třídenní školení se konalo na základě požadavků z regionálních
klubů Asociace v květnu 2014 v Praze a všech 15 přihlášených účastníků školení ukončilo závěrečnou zkouškou
formou písemného testu a dále dostali písemné zadání zpracovat program specifického tábora pro děti a mládež
se zdravotním postižením. Termín odevzdání byl stanoven na dva měsíce a všichni účastníci v daném termínu
práci odevzdali. Všem 15 účastníkům bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování.
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Úřad vlády ČR
Tematické semináře a podpora účinnosti informačního systému ARPZPD v ČR, z.s.
10. ledna 2014 proběhl v rámci zasedání Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s. v Chatě Novina, Kryštofovo údolí Metodický seminář k otázkám spolkové činnosti a
výklad úpravy Stanov Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. v souvislosti s novým
občanským zákoníkem, který vedla JUDr. Cupková. Účastníci semináře byli informováni o specifikách, která
přináší nový občanský zákoník v souvislosti se změnami právní úpravy sdružovacího práva a spolkovou činností
a o krocích, které musí Asociace resp. všechny její složky v této souvislosti v následujícím období podniknout.
Počet účastníků: 15
5. – 6. dubna 2014 proběhly v rámci setkání zástupců regionálních klubů v Relaxačně pobytovém areálu
Sázavský ostrov následující vzdělávací aktivity:
a) interaktivní seminář Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s omezenou svéprávností dle nového
občanského zákoníku vedený ředitelkou Českého helsinského výboru Mgr. et Mgr. Rybovou. Účastníci obdrželi
sylabus přednášky a stručné studijní materiály obsahující významná ustanovení z nového občanského zákoníku a
doporučenou literaturu.
b) seminář na téma Nový školský zákon a vzdělávání zdravotně postižených dětí, žáků a studentů, v němž
lektorka PaedDr. Z. Kaprová seznámila účastníky se stavem připravovaných změn věcně příslušných paragrafů
školského zákona a prováděcích vyhlášek a otevřela diskusi k otázce práva na vzdělání žáků s kombinovaným a
těžkým/hlubokým mentálním postižením a k rozdílným přístupům k jeho naplňování.
c) seminář k aktuální situaci přechodu z občanských sdružení na spolky ve světle nového občanského zákoníku
(JUDr. Z. Cupková). Zástupci regionálních klubů byli informováni o změně právní úpravy sdružovacího práva, k
níž dochází v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR. Součástí
semináře byla také informace o stavu příprav Návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a jeho základních
obsahových oblastech.
Na závěr setkání proběhl kulatý stůl s výměnou zkušeností a diskusí k příkladům osvědčené praxe činnosti
regionálních klubů Asociace.
Počet účastníků: 54
13. – 15. 6. 2014 proběhl kurz Zdravotník zotavovacích akcí ve spolupráci s Medic-team, o.s. Účastníci
se seznámili s právy a povinnostmi zdravotníka a s platnými právními předpisy souvisejícími s pořádáním
zotavovacích akcí pro děti a mládež a péčí o nemocné. Absolvovali závěrečné zkoušky a obdrželi průkazy
zdravotníka zotavovacích akcí.
Počet účastníků: 11
20. 6. 2014 se v sídle ARPZPD konal metodický seminář ke změnám v zákoně o sociálních službách a
v zákoně o poskytování dávek. Účastníci získali informace o novém pohledu na posuzování závislosti na pomoci
jiné osoby, o výši příspěvku na péči v jednotlivých stupních a způsobu jeho posuzování, o možnosti zvýšení
příspěvku na péči a postupu při podání žádosti o příspěvek na péči a při jejím vyřizování vč. způsobu hodnocení
schopnosti zvládat základní životní potřeby. Metodický seminář lektorsky vedla JUDr. Cupková.
Počet účastníků: 10
3. 9. 2014 se uskutečnily dva tematické semináře v rámci setkání členů Republikového výboru
ARPZPD v sídle asociace v Praze 8, Karlínské nám. 12. Seminář Aktuální informace z oblasti vzdělávání dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – informace k připravovanému metodickému materiálu
MŠMT řešícímu problematiku pedagogické asistence v českém vzdělávacím systému, který přednesla dr.
Kaprová, se soustředil na témata rizik v práci asistenta pedagoga, na jeho odbornou kvalifikaci s výkladem k
příslušným paragrafům zákona 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a seznámil přítomné s postupem
prací na tvorbě katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Druhý seminář s názvem Náměty k
přípravě Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na rok 2015-2018 byl
zařazen na základě aktuální potřeby vyplývající z přípravy národního plánu pro období 2015 - 2018. Lektorka
JUDr. Cupková seznámila přítomné se zprávou o stavu plnění plánu jednotlivými rezorty a v následné diskusi
byly připraveny podklady pro náměty opatření pro jednotlivé rezorty na příští období.
Počet účastníků: 11
14.11.2014 se uskutečnil metodický seminář určený členům Republikového výboru ARPZPD, který se
zaměřil na aktuální právní úpravy/návrhy úprav v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. V první části seznámila lektorka, dr. Kaprová, posluchače s novou právní úpravou, danou vyhláškou
č. 103/2014 Sb., obsahující mj. nové vymezení diagnostického pobytu ve třídě/škole vzdělávající žáky s lehkým
mentálním postižením, druhá část byla věnována návrhu novely školského zákona, jeho filosofii, základním
změnám ve vztahu k dětem se zdravotním postižením. Dále seznámila přítomné s pracovní verzí připravovaného
metodického doporučení MŠMT k problematice pedagogického asistent.
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Počet účastníků: 10
Kromě vzdělávacích aktivit byly vedeny a průběžně aktualizovány webové stránky Asociace. Zároveň jsou
elektronicky distribuovány aktuální informace na regionální kluby Asociace, a to 10x ročně formou
informačního bulletinu, nebo v rámci hromadných rozesílek informací k aktuálním otázkám. Informační bulletin
je k dispozici i v tištěné podobě v Poradenském centru v Praze, kde je aktuálně zveřejňován i na vývěsce
přístupné veřejnosti. V rámci vzdělávacích akcí jsou poskytovány účastníkům informační a metodické materiály
v souvislosti s jejich tematickou náplní, popř. s nabýváním platnosti nových právních předpisů.

Projekty podporované z ESF
„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“
projekt č. CZ. 1.04/2.1.01/74.00020 (doba realizace 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014)
Předmětem projektu byla realizace bilanční diagnostiky a rekvalifikačního kurzu "Asistent a pracovní
poradce dětí a mládeže se zdravotním postižením" určeného osobám pečujícím o dítě do 15 let a dále vytvoření
pracovních míst pro některé úspěšné absolventy kurzu.
Bilanční diagnostika byla provedena formou skupinového testování účastníků, vždy celý jeden den před
zahájením rekvalifikačního kurzu, tj. 13.4.2012 a 25.10.2012. Testování bylo zaměřeno na posouzení
osobnostních charakteristik a vlastností pro výkon povolání Asistent pro osoby se zdravotním postižením.
Rekvalifikační kurz "Asistent a pracovní poradce dětí a mládeže se zdravotním postižením" v celkovém
rozsahu 150 hodin proběhl během projektu dvakrát:
První běh byl realizován v termínech 14. - 15 .4.2012, 27.- 29. 4. 2012,11. - 13.5.2012, 8. - 10.6.2012, 22. 24.6.2012 a 29.6. - 1.7.2012. Druhý běh kurzu proběhl v termínech 26.-28.10.2012, 9.-11.11.2012, 23.25.11.2012, 7.-9.12.2012, 4.-6.1.2013, 18.-20.1. 2013,
Obsahem kurzu bylo:
- seznámení se s rehabilitačními a kompenzačními pomůckami a jejich využitím, s prostředím a zařízeními, v
nichž osoby se ZP žijí a vzdělávají se,
- seznámí se s vybranými právními předpisy z oblasti sociálního a pracovního práva a dalšími dokumenty
vztahujícími se k osobám se zdravotním postižením,
- seznámení se s oblastí týkající se uplatňování znevýhodněných osob na trhu práce.
Prvního běhu rekvalifikačního kurzu se zúčastnilo 25 osob a absolvovalo ho 19 osob. Druhého běhu se
zúčastnilo 25 osob a absolvovalo 24 osob.
Absolventi splnili:
- min. 80 % účast na přednáškách,
- vykonali odbornou praxi v rozsahu min. 30 hod.,
- úspěšně vykonali písemný test a ústní zkoušku před odbornou komisí realizovanou .7. a 8. 9. 2012 a 8.9.3.2013
Bilanční diagnostiky se zúčastnili všichni, tj. 50 osob.
Během realizace kurzů byly aktivně vyhledávány potenciální pracovní příležitosti pro absolventy kurzů.
Po ukončení kurzů byla vytvořena pracovní místa pro 5 absolventek kurzu, na celkem 2,75 pracovního místa.
Pracovní místa byla vytvořena v organizacích: Charita Zábřeh 0,5 PÚ; Klubíčko Beroun 1 PÚ (2 pracovnice);
Klub ARPZPD Jablonec n/N. 0,75 PÚ;Cesta o.s. Náchod 0,5 PÚ. Všechna pracovní místa byla udržena pro
dobu min. 6 měsíců.

„Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu blízkou“
projekt č. CZ. 1.04/3.3.05/75.00011 (doba realizace 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014)
Předmětem projektu byla realizace bilanční diagnostiky a rekvalifikačního kurzu "Asistent a pracovní
poradce dětí a mládeže se zdravotním postižením" určeného osobám pečujícím o osobu blízkou, závislou na péči
druhé osoby a dále vytvoření pracovních míst pro některé úspěšné absolventy kurzu.
Bilanční diagnostika byla provedena formou skupinového testování účastníků, vždy celý jeden den před
zahájením rekvalifikačního kurzu, tj. 13. 9. 2012 a 4. 4. 2013. Testování bylo zaměřeno na posouzení
osobnostních charakteristik a vlastností pro výkon povolání Asistent pro osoby se zdravotním postižením.
Rekvalifikační kurz "Asistent a pracovní poradce dětí a mládeže se zdravotním postižením" v celkovém
rozsahu 150 hodin proběhl během projektu dvakrát:
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První běh byl realizován v termínech 13.-16.9.2012; 12.-14.10.2012; 2.-4.11.2012; 30.11-2.12.2012; 14.16.12.2012; 11.-13.1.2013; 15.-16.2.2013 Druhý běh kurzu proběhl v termínech 4.-7.4.2013; 19.-21.4.2013; 10.12.5.2013; 31.5.-2.6.2013, 14.-16.6.2013; 28.-30.6.2013; 6.-7.9.2013
Obsahem kurzu bylo:
- seznámení se s rehabilitačními a kompenzačními pomůckami a jejich využitím, s prostředím a zařízeními, v
nichž osoby se ZP žijí a vzdělávají se,
- seznámí se s vybranými právními předpisy z oblasti sociálního a pracovního práva a dalšími dokumenty
vztahujícími se k osobám se zdravotním postižením,
- seznámení se s oblastí týkající se uplatňování znevýhodněných osob na trhu práce.
Prvního běhu rekvalifikačního kurzu se zúčastnilo 23 osob a absolvovalo ho 19 osob. Druhého běhu se
zúčastnilo 17 osob a absolvovalo 15 osob.
Během realizace kurzů byly aktivně vyhledávány potenciální pracovní příležitosti pro absolventy kurzů.
Po ukončení kurzů byla vytvořena pracovní místa pro 6 absolventů kurzu, na celkem 3,1 pracovního místa.
Pracovní místa byla vytvořena v organizacích: Diakonie ČCE Vrchlabí 0,5 PÚ (16 měsíců); Kociánka Brno 0,5
PÚ (11 měsíců); Oblastní Charita Znojmo 0,5 PÚ (12 měsíců); ARPZPD v ČR Ostrava 0,5 PÚ (12 měsíců);
Centrum pěstounských rodin Nová Paka 0,5 PÚ (9 měsíců); ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS Dobruška 0,6 PÚ (6
měsíců). Všechna pracovní místa byla udržena po dobu min. 6 měsíců.
„Edukativní podpora péče o osoby se zdravotním postižením“
projekt č. CZ. 1.04/3.1.03/A7.00085 (doba realizace 1. 1. 2014 – 28. 2. 2015)
Předmětem projektu byla realizace vzdělávacích akcí, a to: 1) dvoudenních seminářů pro osoby pečující o osobu
blízkou, především o dítě se zdravotním postižením a 2) akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální
pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky
1) V rámci realizace seminářů pro osoby pečující o osobu blízkou byly realizovány tyto kurzy:
 Prevence syndromu vyhoření pro pečující
26. – 27.4.2014
 Efektivní komunikace, obrana proti manipulaci a problémový klient 24. – 25.5.2014
 Úvod do problematiky výkonu opatrovnictví osob s om.svépráv. dle nového OZ
31.5. – 1.6.2014
 Základní prvky psychohygieny pro pečující
21. – 22.6.2014
 Prevence syndromu vyhoření pro pečující
3. – 5. 10. 2014
 Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
10. – 12. 10. 2014
 Základní prvky psychohygieny pro pečující
31.10. – 2. 11. 2014
 Podpora pečujících rodičů
21. – 23. 11. 2014; 28. – 30. 11. 2014
 Aktuální změny v legislativě I. a II.
17. – 18. 1. 2015 17
2) V rámci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a
vedoucí pracovníky:
 Zákon o sociálních službách a jeho prováděcí předpisy
10.4.2014
 Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se SVP a jejich optimální využití pro úspěšnou sociální
integraci
;
29.5.2014
 Základní informace o změnách v ZP a zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k osobám se zdravotním
postižením
10.6.2014
 Základní informace o zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se ZP a o změně
souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášce č. 388/2011 Sb.
23.10.2014
 Občanský zákoník a neziskový sektor
13. 11. 2014
 Zákon o sociálních službách –
5. 2. 2015
 Současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků se SVP a jejich optimální využití pro úspěšnou sociální
integraci
12. 2. 2015
Realizace 9 dvoudenních víkendových kurzů pro osoby pečující se zúčastnilo celkem 127 posluchačů. Realizace
7 osmihodinových kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky se
zúčastnilo celkem 134 posluchačů. Všichni posluchači obdrželi certifikát o absolvování akreditovaného
vzdělávacího kurzu. Celkový počet účastníků projektu byl 261.
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Poděkování sponzorům!
Děkujeme všem sponzorům, kteří se finančně i materiálními dary, nebo jinou formou pomoci snažili a podpořili
naší činnost a přispěli k prezentaci organizace, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
Velmi si této spolupráce a pomoci vážíme a věříme ve Vaši podporu a pomoc i v dalších letech.
Zvláštní poděkování patří těmto institucím, které nás v roce 2014 nejvíce podporovaly:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad vlády ČR
EU prostřednictvím ESF
Konto Bariéry
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….. Důležité je nebýt sám …….

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

Ve Výroční zprávě Asociace za rok 2014 byly použity fotografie z činností regionálních klubů.
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