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Posláním 

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

 
je zmírňovat důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a 
pomáhat zdravotně postiženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám 
v přístupu a využívání všech aktivit běžného života, v prosazování a naplňování 
jejich práva žít plnohodnotný život, to je hlavním důvodem existence Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Z tohoto kréda vychází 
činnost Asociace a je realizována jak v ústředí, tak i v regionálních klubech 
Asociace. 
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Základní údaje a organizační struktura 
 

Asociace je otevřeným, nezávislým, 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 

klubu je členská schůze, která volí výbor klubu a revizní komisi klubu. Výkonným orgánem klubu 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 2013 registrováno a bylo aktivních 52 klubů ARPZPD v ČR, o. s. v územních 

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

 

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

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

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

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

Republikové revizní komise Asociace. 

 

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

nám. 12. 

 
Pověřenými zástupci statutárního orgánu Asociace RPZPD v ČR, o. s. jsou předseda a ředitel.  
Funkci předsedkyně v roce 2013 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová. 
Funkci ředitelky v roce 2013 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. 

Celkový počet řádných a registrovaných členů Asociace je 3 570. 

 

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, sdruženími, 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, o. s. o činnosti organizace za rok 2013 
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 5. 4. 2014 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 společnými silami dařilo naplňovat naše poslání ulehčovat život dětem se zdravotním postižením a 

jejich rodinám, být jejich obhájcem a partnerem a dobrým rádcem. 

 

Uplynulý rok byl poznamenán změnami v oblasti sociálního práva, změnami ve vyplácení a přiznávání 

dávek. Naše organizace v této oblasti sehrála důležitou pozitivní úlohu.  

Rok 2013 byl též rokem příprav na přechod na novou právní úpravu Občanského zákoníku, který nově 

upravuje podmínky fungování neziskových organizací. Jsem opravdu velice ráda, že průběh registrace Asociace 

podle Občanského zákoníku byl díky činnosti sekretariátu a v neposlední řade i díky Vaší spolupráci hladký a 

bude formálně v nejbližším termínu úspěšně dokončen. 

 

Musím konstatovat, že co do objemu přidělených dotací státního rozpočtu na činnost naší organizace byl i 

rok 2013 podfinancovaným, naše požadavky byly i v uplynulém roce kráceny. Přesto je i nadále financování 

činnosti naší organizace prostřednictvím dotací centrálních úřadů významné. 

Činnost Klubů Asociace byla dále financována projekty krajskými, projekty měst, nadačních fondů, ale také 

z účastnických příspěvků. Mnohé výborné akce klubů byly financovány ze sponzorských darů a výtěžků 

úspěšných benefičních akcí.  

 

S velkým potěšením konstatuji, že i v roce 2013 se Asociaci podařilo získat finanční prostředky ze zdrojů 

Evropských strukturálních fondů prostřednictvím dobře zpracovaných projektů. Tyto prostředky byly a jsou 

využívány na úspěšné a velice kladně hodnocené vzdělávací celorepublikové akce a celorepublikové pobytové 

rehabilitační akce.  

Vzdělávání představuje nosné téma, které dlouhodobě patří mezi prioritní úkoly naší organizace. Vzdělávací 

akce přispívají k prohloubení našich znalostí z oblasti zdravotního postižení, v oblasti sociálního i školského 

práva a jejich uplatňování v praxi a zvyšují naši profesionalizaci.  

Vzdělávací role Asociace byla v uplynulém roce úspěšně naplňována také díky přípravě a úspěšné realizaci 

dalších běhů akreditovaných vzdělávacích akcí zaměřených na přípravu asistentů dětí se zdravotním postižením, 

pracovníků v sociálních službách a pečujících osob.  

Při přípravě vzdělávacích aktivit Asociace využívá své dlouholeté zkušenosti a výbornou znalost situace. 

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

oceňovány samotnými frekventanty kurzů.  

 

Je velice pozitivním faktem, že se nám podařilo prostřednictvím těchto kurzů rozšířit rodinu zaujatých 

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

jejich rodin a šířit dobré jméno naší organizace. Je rovněž potěšující, že některé účastníky naše kurzy motivovaly 

k zahájení dalšího studia. 

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

prázdninových a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením, v uplynulém roce proběhlo 

školení zdravotníků k první pomoci. 

S potěšením se z Vašich zpráv dovídám, že kvalitní a vysoce odborné 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.  
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Systematická práce na tomto poli přináší výsledky, které si mnohdy ani dostatečně zřetelně neuvědomujeme. 

Znalost právních předpisů, znalost jejich uplatnění v praxi, znalost práv našich dětí a rodin nám umožňuje tato 

práva aktivně prosazovat a bránit.  

Jakkoliv bylo na tomto poli již mnoho vybojováno, nelze složit ruce do klína. Každodenně se přesvědčujeme, 

že připravované změny právních předpisů nejdou vždy cestou zlepšení života osob se zdravotním postižením 

nebo jejich rodin. Ale naopak mohou přinést mnohá rizika a zhoršení stavu.  

 

Znovu tak je třeba vyzdvihnout sílu naší organizace, která tkví v naší celorepublikové působnosti, ve znalosti 

potřeb rodin a našich dětí, v naší spolupráci, vzájemné podpoře a sdílení našich společných cílů. Bez těchto 

hodnot bychom nedokázali včas na negativní legislativní vývoj reagovat a aktivně obhajovat práva našich dětí a 

jejich rodin. 

Společně jsme řešili a řešíme problémy, které nás v oblasti sociálních služeb nebo školství trápí, hledáme 

vhodná řešení, prosazujeme práva našich dětí a rodin. Je ale pravdou, že se stále setkáváme s případy porušování 

práv, nepříznivým výkladem práva, a tím s některou formou diskriminace. Jedinou cestou je bránit se, společně 

postupovat profesionálně a s plnou argumentační vahou naší organizace.  

Naše větší jistota a dobrá orientace v právních předpisech a dobré povědomí o právech dětí se zdravotním 

postižení a jejich rodičů se projevují při jednáních s orgány státní správy i samosprávy, v komunitním plánování, 

do kterého jsou mnohé naše kluby aktivně zapojeny.  

 

Asociace i v roce 2013 vystupovala jako uznávaný subjekt hájící zájmy dětí se zdravotním postižením. Je ale 

třeba neustále monitorovat legislativní prostor, ve kterém se průběžně opakují a objevují návrhy z oblasti 

vzdělávání či sociálních služeb, které by při svém naplnění vedly jednoznačně ke zhoršení situace našich dětí i 

rodin. 

V průběhu vývoje naší organizace se některé naše kluby začaly profilovat též jako profesionální 

poskytovatelé sociálních služeb. Vývoj v roce 2013 se v klubu Hornomlýnská Praha a Auxilium Vsetín završil 

zřízením nové právní podoby poskytovatele sociálních služeb – do podoby obecně prospěšné společnosti.  

Je to samozřejmě velká změna v celkové organizaci činnosti i jejího řízení. Tyto kluby ale za dobu svého 

působení v poskytování sociálních služeb získaly veliké a cenné zkušenosti, které bezesporu pomohou uchopit 

úkol s plnou vahou odpovědnosti a dobře uplatňovat získané znalosti.  

  

Víme, že obchodování, prodej zboží, snaha získání zákazníka jsou základními znaky tržní společnosti. A 

dlužno říci, že není v podstatě rozdílu v principu obchodování jako takového, ať jde o prodej služby autoservisu 

nebo prodej sociální služby. Rozdíl je ale v tom, jak poskytovatel vnímá své postavení, jak přistupuje ke svému 

zákazníku, jakou má odpovědnost za uspokojení jeho potřeby, zda jeho snaha poskytnout kvalitní služby, snaha 

mít spokojeného zákazníka a přispět k vyřešení a ulehčení jeho životní situace, je opravdová. 

 

Poskytování sociálních služeb v lůně naší organizace se zrodilo z naší filosofie pomáhat si, která vyrostla 

z opravdové znalosti potřeb našich dětí a jejich rodin, z opravdové potřeby pomáhat.  

 

Všichni patrně cítíme, že v době, kterou prožíváme, se vytrácí právě ona tolik potřebná opravdovost, 

odpovědnost, profesionalita a úcta ke skutečným hodnotám, k pravdě, úcta k člověku. To jistě není dobrá zpráva. 

Dobrou zprávou ale je, že obrana těchto klíčových humánních hodnot vždy patřila k nejbytostnějšímu poslání 

Asociace jako občanského sdružení, že tyto vzácné hodnoty společně sdílíme a přenášíme do své každodenní 

praxe a pevně věřím, že právě tato hodnoty budou onou zlatou nití, která bude protkávat činnost Vaší obecně 

prospěšné společnosti. Vaše osobnosti jsou toho více než dobrou zárukou. 

 

Chtěla bych Vám, vážení přátelé, rodiče mladých obecně prospěšných společností, popřát do dalších let 

hodně úspěchů, hodně spokojených klientů, radosti z práce. V neposlední řadě si také moc a moc přeji, abyste 

našli síly naplňovat naši filosofii, aby Vám nová právní forma dala prostor tak činit a abyste našli síly k 

zachování spolkové funkce Vašich klubů. 
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Víme, jak důležitá je v životě člověka 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. 

 

Takový prostor právě vytváří spolková činnost naší organizace, klubů. Spolková činnost vytváří pevné 

zázemí, šíří pocit bezpečí. 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.  

 

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 politiky 

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

osob se zdravotním postižením.  

 

Proto si velice přeji, aby spolková činnost našich klubů zůstala zachována a aby se dále rozvíjela, protože ta 

je právě tím živoucím jádrem činnosti naší organizace a prostorem naplňování jejího poslání – pomáhat člověku 

nezůstávat sám se svým břemenem starostí, hájit a prosazovat práva našich dětí a jejich rodičů. 

 

Jsem hrdá, že Asociace v roce 2013 hrála v tomto smyslu úlohu uznávaného partnera při jednáních týkajících 

se života osob se zdravotním postižením, specificky dětí se zdravotním postižením. Naše znalosti a zkušenosti se 

uplatňují v rámci vašeho členství v poradních a expertních orgánech veřejné správy a samosprávy. Naše 

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

 

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

konzultačním orgánem ve věcech týkajících se dětí se zdravotním postižením.  

V úloze předsedkyně jsem měla možnost prezentovat činnost Asociace v zahraničí, a to na pravidelném zasedání 

Evropské Agentury pro speciální a inkluzívní vzdělávání, kde Českou republiku zastupuji, a při jednáních na 

Ministerstvu školství a s dalšími organizacemi.  

 

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 nečekané 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 sekretariátu Asociace, Republikovému výboru i Republikové revizní komisi Asociace za velice dobře 

odvedenou práci. 

 

Děkuji naší skvělé paní ředitelce Marii Havlíčkové u příležitosti její rezignace na funkci ředitelky za báječnou 

spolupráci, za mimořádný přínos naší organizaci, neobyčejné pracovní nasazení a nekonečně bohatou inspiraci a 

podporu.  

 

Děkuji Vám všem za důvěru, podporu a možnost podílet se v roli předsedkyně naší skvělé organizace na Vašem 

velikém díle.  

 

Praha, duben 2014      Dr. Zuzana Kaprová, předsedkyně 
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Přehled 

o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2013 
(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 terapií. Podařilo se realizovat činnosti v tvořivých dílnách, kde v rámci arteterapie 

probíhá pestrá paleta činností. Další aktivitou je hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie spojená 

s psychorehabilitačním pobytem pro 60 účastníků s bohatým programem. Uskutečnil se velice úspěšný benefiční 

Ples Dobré vůle, Charitativní koncert Muzikanti dětem. Výtěžky byly použity na stavbu mobilního domku pro 

klubovou činnost a také na pokrytí nákladů na akce klubu. Klub uspořádal výlet na Safari Dvůr Králové, výlet do 

Babiččina údolí, vánoční výlet do Vídně s prohlídkou zámku Schönbrunn, Vánoční koncert, atraktivní parkurové 

závody pro děti se zdravotním postižením.  

 
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 s pestrým a zajímavým programem. Korálek se vydal do 

Prahy navštívit představení muzikálu, proběhl úspěšný zájezd do Maďarska do termálních lázní Gyoru, proběhla 

Veselá diskotéka, prezentace činnosti klubu na výstavě neziskových organizací, ozdravný pobyt v Šibeniku 

umožnil dětem stát se opravdovým kapitánem a stát na opravdovém kapitánském můstku, sáhnout si na kolo 

kormidelníka. Klub spolupracuje s klubem aktivních seniorů, na setkání na Vlkoši všem chutnaly skvělé koláčky 

od babiček. Závěr roku patřil vánočnímu setkání. Klub smysluplně spolupracuje s ostatními regionálními 

organizacemi. 

 
Klub Naděje Tábor – Romana Dukátová  

Klub úspěšně uskutečňuje pravidelnou, bohatou a zdařilou klubovou činnost. V roce 2013 probíhala setkávání 

s tematickým programem, schůzky maminek, plavání vč. rodičů s malými dětmi, návštěva kulturních akcí. Byl 

realizován úspěšný týdenní psychorehabilitační pobyt a jarní a podzimní víkendový pobyt, prázdninový pobyt 

s klubem Stonoška Bystřice. Klub zorganizoval i zahraniční výlet do Rakouského Gmundu, zorganizoval 

sportovní bowlingová klání, probíhalo rekondiční plavání. 

 
Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová  

Klub v roce 2013 oslavil 21 výročí své úspěšné činnosti ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich 

rodičů. I v roce 2013 probíhala velice bohatá klubová činnost, pravidelné akce, volnočasové a prázdninové 

aktivity, uskutečnily se 2 zdařilé psychorehabilitační pobyty, sportovní akce kuželky, pravidelné návštěvy na 

dopravním hřišti, poznávací výlety, zdařilé benefiční akce, krásný Srdíčkový ples, proběhlo několik návštěv 

divadelních představení. Klub prezentoval svou činnost na akci Paprsek pod lupou – výstava fotodokumentace 

ve Vyškovském infocentru. Paprsek vydává užitečný informační list, brožuru informací z oblasti sociální.  

Klub má registrované sociální služby, celoročně poskytuje poradenství, provozuje půjčovnu pomůcek. Úspěšně 

spolupracuje s mnoha partnery z neziskové sféry, má širokou skupinu kolektivních členů, spolupracuje 

s partnery státní správy a samosprávy. 

 
Klub ROAD (Rodičů a dětí) Praha 3 – Mgr. Martina Chmelová 

Klub pokračoval ve své úspěšné činnosti a zorganizoval pravidelnou a užitečnou klubovou činnost. V roce 2013 

probíhalo úspěšné rehabilitační plavání pod vedeným odborných asistentů, byly zorganizovány a uskutečněny 

krásné a zajímavé pobytové akce, zdařilý letní integrovaný tábor pro velmi postižené děti a děti se zdravotním 

omezením s pestrým programem. Akce přinesly všem účastníkům krásné nové zážitky i posílení celkové 

kondice.  

 
Klub Míša Frýdek-Místek - Soňa Běčáková 

Klub má za sebou další úspěšný rok, probíhala zajímavá a velice pestrá a bohatá celoroční klubová činnost, 

proběhl veliký počet akcí nejrůznějšího zajímavého zaměření. Výtvarné dílny, kulturní akce, exkurze, výlety, 

sportovní akce a akce k podpoře opatrovníků, propagační akce na Dnech sociálních služeb ve Frýdku a 

Frýdlantu. Klub udržuje funkční spolupráci se sdružením ADRA a Slezskou Diakonií. Klub se podílí na 

komunitním plánování.  
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Klub Pharos Znojmo - Jana Svobodová 
Činnost klubu po celý rok radostně provázelo bubnování na bubny džembé, podařilo se zorganizovat krásné a 

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

probíhalo oblíbené plavání. V průběhu roku 2013 probíhaly sportovní činnosti a společenská setkání a aktivity. 

Proběhl víkendový pobyt plný krásných aktivit a indiánské kultury, byť Šaman mrak nezapudil. Rok uzavřela 

andělská nadílka. Pharos se zapojil do komunitního plánování, v rámci kterého připravuje a podílí se na podpoře 

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

 
Klub Pavučinka Domažlice - Vendula Zajacová 

Klub zorganizoval pestrou škálu spolkových aktivit, proběhly zajímavé a úspěšné klubové akce v 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 

V roce 2013 pokračovala a rozvíjela se úspěšně klubová činnost, proběhly akce zaměřené na výtvarnou činnost, 

uskutečnily se společenské tematické aktivity, výlety domácí i zahraniční, (Maďarsko, Německo). Klub 

zorganizoval úspěšný rehabilitační pobyt v Soběšicích, celoročně probíhalo rehabilitační plavání.  

 
Klub Broučci Šumperk – Naďa Stankovičová 

Klub během roku 2013 pořádal pravidelná klubová setkávání v prostorách Domova mládeže v Šumperku 1x 

měsíčně, úspěšně probíhaly tvořivé aktivity s výstavkou konané s pomocí a podporou studentů škol, kteří 

pomáhali jako dobrovolníci. Klub zorganizoval zahraniční pobyt v Itálii, realizoval během roku rehabilitační 

plavání, výlety s kulturním programem. Úspěšně proběhl psychorehabilitační a víkendový pobyt se zajímavým a 

pestrým programem.  

 
Klub Ústí nad Labem – Eva Eliášová 

Klub uspořádal řadu krásných a úspěšných akcí, psychorehabilitační pobyt a ozdravný pobyt, plavbu lodí po 

Labi s pálením čarodějnic, Letní integrovaný tábor, Cestu pohádkovým lesem, kuželkový a fotbalový turnaj, 

Mikulášské posezení se sportem. Celoročně probíhalo sociální poradenství, konzultace, výměny kompenzačních 

pomůcek, navazování nových kontaktů s rodiči.  

 
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 a provozuje Centrum 

denních služeb s velice širokou škálou služeb včetně sociálního poradenství.  

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

výchovných problémů. V této činnosti pokračoval i v roce 2013. 

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

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

sestavit informační brožuru a CD ve formátu, který je přístupný i osobám, které nedisponují dostatečnými 

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

dítěte do kolektivu, podpora rodičovství.  

Vedle sociálních služeb klub realizuje bohatou volnočasovou klubovou činnost. V průběhu uplynulého roku byl 

realizován psychorehabilitační pobyt, letní prázdninový pobyt i pro děti v registru OSPOD a v pěstounské péči, 

dále zájmové aktivity, tvořivé dílny, domácí i zahraniční výlety, proběhla výstava vlastnoručně vyrobených 

betlémů, keramická dílna, zpěvy, Bowling, cvičení – s podporou projektu „Cestu si tvoříme tím, že jdeme“ se 

podařilo podpořit aktivizační činnosti, podpořit integrační akce, web, probíhalo cvičení ve vodě včetně dopravy, 

ekologické tvořivé ateliéry, kroužek vaření, turistika, rehabilitační sportování a akce zaměřené na dopravní 

výchovu. Všechny akce byly směrovány na podporu samostatnosti dětí a rozvíjení sociálních dovedností a 

znalostí.  

 
Klub Úsměv Žďár n/Sázavou – Iva Prosecká  

Klub realizoval pestrou, pravidelnou a krásnou klubovou činnost. Připravil rehabilitační cvičení a plavání, 

úspěšné vzdělávací akce – 2 běhy zaměřené na práci s osobami s MP, 2 běhy zaměřené na podporu pečujících 

osob, psychohygienu, byly zorganizovány tvořivé dílny, zdařilý byl průběh psychorehabilitačního pobytu 

s bohatým a zajímavým programem, podařilo se zorganizovat krásné kulturní akce, proběhl úspěšně kurz 
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arteterapie pro rodiče, bowlingový turnaj, společné výlety na zajímavá místa. Klub se zapojuje do integračních 

programů pro děti ve spolupráci se Sychrovou knihovnou ve Žďáře nad Sázavou.  

 
Klub Blansko – Mgr.Miroslav Šamalík 

Proběhl 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 

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

soutěžní hrou, rybářské závody. V průběhu roku 2013 se klub soustředil na spolupráci s externími odborníky, 

rozšiřoval aktivity spolupráce mezi kluby a navazování užitečných kontaktů a partnerských vztahů.  

 

Klub Uzlík Kladno – Jitka Jiroutová  
Vstoupil do našich řad v roce 2010. V roce 2013 probíhaly úspěšné aktivity ve spolupráci s o.p.s. Klubíčko, které 

zahrnovaly odlehčovací pobyty, rodinný jarní a podzimní rekreačně rehabilitační pobyt ve Štúrovu, kde je 

podporována u dětí samostatnost, klub zorganizoval úspěšný letní tábor ve Šlovicích pro těžce postižené děti, 

potěšením byla zrekonstruovaná koupelna objektu, která nyní umožňuje větší komfort pro uživatele s tělesným 

postižením.  

 
Klub Český Krumlov – Jan Sedláček  

V roce 2013 proběhly velice zdařilé celoroční klubové aktivity – zajímavé a pestré společenské aktivity, kulturní 

akce, poznávací výlety, i zahraniční Adventní výlet do Pasova, probíhaly turistické vycházky, byla realizována 

zdařila benefiční módní přehlídka s výtěžkem pro klub, stejně tak krásný benefiční koncert, který přinesl finance 

na oslavu Dne dětí. Klub se věnoval propagaci své činnosti – veletrh neziskových organizací Český Krumlov. 

Klub uspořádal 2 ozdravné pobyty pro astmatické a alergické děti, letní tábor ve Střelských Hošticích pro 15 MP 

dětí, výlet na interaktivní výstavu Mraveniště. Velký úspěch mělo zavařování.  

 
Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem - Dagmar Božovská 

Klub v roce 2013 pokračoval v nabídce zajímavých celoročních aktivit. Klub spojuje lidi, kteří mají duši a srdce 

tam, kde být mají. Je skvělé, že klub má svou kronikářku, která zaznamenává události klubu. Klub má 

bezbariérový přístup do vlastních prostor díky sponzorsky pořízenému schodolezu. A tak mají všichni snadnější 

přístup k pestrým klubovým akcím, které v roce 2013 s úspěchem a k radosti všech proběhly. Byly to akce 

k rozvoji tvořivosti, společenské a kulturní akce pro děti i rodiny, sportovní akce, vaření a stolování, 

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

zapojení a účast dětí na akcích. Zorganizoval 9. ročník Dne se StonoŠkou, jehož průběh sice narušil déšť, ale 

kterého se s chutí zúčastnilo asi 600 dětí a kolem 1000 dospělých. Klub se zapojil do Tříkrálové sbírky, aktivně 

se zapojuje do komunitního plánování k odstraňování bariér. Úspěšně proběhly 2 psychorehabilitační pobyty 

s pestrým programem. Proběhl první ročník hudebního festivalu a jeho výtěžek pokryl klubové akce. Vánoční 

posezení bylo tečkou za úspěšným rokem 2013.  

 
Klub Radost Prostějov – Petr Frantal 

Klub má za sebou úspěšný rok s bohatou a zajímavou klubovou činností, uspořádání pestrých volnočasových 

aktivit domácích i zahraničních. Klub v roce 2013 oslavil 20. výročí své existence. V uplynulém roce se podařilo 

zorganizovat úspěšné akce, výlety na Safari, probíhalo plavání, uskutečnil se výlet do termálních lázní 

v Pasohlávkách – změna, dříve Laa a/Thayou v Rakousku.  

Činnost klubu se daří rozvíjet díky pevnému přátelství, kamarádským vztahům, vlídným sponzorům a v letošním 

roce i dotaci města Prostějov na vybavení a provoz klubu.  

 
Klub Liberec - Ludmila Kantoríková 

Po celý rok 2013 probíhala úspěšně zájmová spolková činnost. Zdařilé a oblíbené kroužky vaření, hudební, 

dramatický, kuželky, klub uspořádal společenská tematická setkávání. V roce 2013 se podařilo zorganizovat 

úspěšný letní ozdravný tábor s krásným programem a zimní pobyt. Úspěch mělo vystoupení dětí v divadle 

v Jablonci. Uskutečnila se společná návštěva plesu vozíčkářů v Babylonu.  
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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, pravidelná klubová 

setkávání v klubu sdružení Srdíčko, tvořivé dílny, přednášky, tematické společenské akce a sportovní aktivity. 

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

spolupráce s ostatními organizacemi v regionu, studenty škol. Novinkou klubu je realizace projektu „Problémy 

postižených dětí a jejich rodičů“ – podpořeného Komunitním plánem města Litoměřice, který probíhá formou 

skupinových terapeutických sezení. Klub se podílel na úspěšném průběhu akce Zdravé město – prezentoval 

kompenzační pomůcky a možnost vyzkoušet si jízdu na vozíku.  

 

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková 
Klub realizoval zdařilé a milé společenské akce, tematická setkání vč. jarního Šmigrustového (aneb 

Velikonočního), proběhla milá tvořivá setkání, turistický výlet, členové se zúčastnili koncertu Chceme žít 

s Vámi v pražské O2 aréně, proběhla diskusní setkání k výměně průkazů ZTP, byl zorganizován příjemný výlet 

za kulturou, osvěžující setkání v přírodě, turnaj v šipkách a podařilo se uskutečnit úspěšný psychorehabilitační 

pobyt. Mikuláš a vánoční posezení udělalo tečku za rokem 2013.  

 
Klub Auxilium Hošťálkova – Lenka Šebelová  

Klub zajišťoval široké spektrum aktivit, které zahrnují jak klubovou-spolkovou činnost, tak činnosti konané 

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

podařilo zorganizovat 11 tématicky zaměřených a zdařilých setkání. Je třeba jmenovat vedle exkurzí, karnevalu, 

sportovních aktivit lyžování vč. monoski, též benefiční koncert. Klub dále zorganizoval 7 zdařilých pobytových 

akcí pro velmi těžce zdravotně postižené účastníky - psychorehabilitační pobyt pro rodiny, rehabilitační pobyt 

pro mládež s MP a víkendový pobyt pro rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem - na Dívčím Hradu (u 

Stonožky), stejně tak krásný průběh a zajímavý program měl příměstský tábor i vzdělávací a poznávací pobyt, 

další kulturní akce. Pokračuje nový běh projektu podpořeného nadací Partnerství ČS-Švýcarské spolupráce - 

Centrum pro podporu rodin pečujících o blízkou osobu – podpora dopravy, organizace setkávání, rodinná 

terapie, tvorba materiálů pro autisty, vydávání čtvrtletníku.  

V roce 2013 proběhly úspěšné vzdělávací aktivity pro pečující osoby, byla realizována sportovní činnost včetně 

plavání a úspěšné byly Vsetínské aplikované sporty – bocca v bezbariérové nové tělocvičně.  

V rámci registrovaných sociálních služeb klub poskytuje sociálně aktivizační služby a odlehčovací služby - 

víkendový odlehčovací pobyt opět pro těžce zdravotně postižené účastníky, úspěšně proběhl jarní pobyt pro 

uživatele služeb – pro starší děti a mládež. V rámci Rané péče Klub Auxilium poskytuje pestrou paletu aktivit 

pro 27 rodin, v rámci služby Osobní asistence pak pomoc 32 uživatelům. 

Během roku 2013 klub založil obecné prospěšnou společnost, která převzala i název Auxilium a bude zajišťovat 

registrované sociální služby. Klub byl zachován, ale s novým názvem Jadernička Vsetín. 

  
Klub Celiakie Brno - Ing. Dalibor Ježorek 

Klub se dlouhodobě specializuje na pomoc a zlepšení života osob vyžadujícím bezlepkovou dietu. Vyvíjel i 

v roce 2013 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 

testování složení potravin a jejich pravdivé označování, spolupracuje s inspekčním orgánem a výzkumným 

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

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

s Fakultní nemocnicí v Brně, se sdružením CELIA a zapojují se další zdravotnická pracoviště, provozuje webové 

stránky s dobrými radami a informacemi pro osoby s celiakií.  

Podařilo se zorganizovat letní tábor pro 190 dětí z toho 40 dětí s celiakií s cílem integrovat tyto děti do širšího 

kolektivu a posílit jejich kondici. Klub byl účasten na jarním a podzimním setkání celiaků, zúčastnil se Medical 

Fair v Brně. Webové stránky klubu jsou zdrojem cenných informací pro osoby s celiakií, podařilo se využít 

finance z prezentace výrobců a distributorů bezlepkových potravin na správu webu. 

 
Klub Vysočina Havlíčkův Brod – Lenka Mottlová 

Klub uspořádal zajímavé klubové aktivity v průběhu celého roku (51 členů). Proběhl úspěšný Maškarní bál 

s bohatou tombolou díky sponzorům, společný výlet do Vodního ráje v Jihlavě. Podařilo se zorganizovat 

úspěšný víkendový pobyt plný her, soutěží a dobré nálady. Uskutečnil se zdařilý rekondiční pobyt se zajímavými 

exkurzemi (krajkářství ve Vamberku, zvonařská dílna). V roce 2013 proběhl úspěšný Dětský den s krásným 

programem. Závěr roku patřil Mikulášskému posezení a zábavě.  
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Klub Lidmaň - Luboš Milichovský 
Klub se tradičně zaměřuje na aktivizaci osob s mentálním postižením. Pro tuto skupinu osob uspořádal úspěšný 

cykloturistický pobyt na Jemčině s koly a tříkolkami. Proběhly veselé diskotéky a zábavní odpoledne.  

 
Klub Stonožka Ostrava - Jan Pucher  

Klub v roce 2013 oslavil 15. narozeniny Stonožky. Realizuje širokou škálu významných a úspěšných aktivit, 

které zahrnují sociální služby – Sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutické dílny, Denní stacionář, tak 

volnočasové a pobytové aktivity. Všechny aktivity smysluplně směřují k rozvoji soběstačnosti, seberealizace a 

prožitku radosti a smyslu života. Organizace akcí je založena na respektu práv dětí a jejich rodin. 

Klub bohatě využívá letní táborovou základnu ve Žďárském potoce, zařízení v horských oblastech Beskyd a 

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

program, klub věnuje velké úsilí. Je velice potěšující, že skvělé prostředí tohoto objektu využívají i další naše 

kluby.  

V uplynulém roce se podařilo Stonožce uspořádat neuvěřitelně dlouhou řadu úspěšných a zajímavých setkání, 

pobytových akcí - letní a zimní pobyt na horách, letní tábor, vodácký tábor, stanový tábor, psychorehabilitační 

pobyt. Stonožka organizuje dlouhodobě a úspěšně svoz dětí, v průběhu roku 2013 se konala společenská klubová 

setkávání a uskutečnily se zdařilé tématické akce. Blahopřejeme Vám, přátelé k mimořádně zdařilému roku 2013 

a přejeme hodně dobrých nápadů do roku 2014, a aby i nadále naplňování Morálního kodexu Stonožky činil 

život na tomto světě snesitelnějším. 

  
Klub Čtyřlístek Šumperk – Kristina Hrozová 

Rok 2013 byl rokem, ve kterém se předsedkyni a jejímu pracovnímu týmu podařilo uskutečnit milé a přátelské 

klubové akce. 13 narozeniny klubu se srdíčkovým dortem, Jarní víkendový pobyt s pálením čarodějnic. Proběhl 

adventní koncert s výtěžkem pro Čtyřlístek. Držíme Čtyřlístku i paní předsedkyni všechny palce, aby rok 2014 

přinesl jen samé dobré věci, radost a klid na práci. 

 
Klub Jablonec n/Nisou – Bohuslava Zikmundová 

Klub v uplynulém roce realizoval širokou škálu významných aktivit i jako registrovaný poskytovatel 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 a dalších zájemců - počet klientů za rok je úctyhodný – 

1750.  

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 rozšířit sortiment, krátkodobé i dlouhodobí zápůjčky. 

Klub pořádal řadu úspěšných volnočasových, společenských, vzdělávacích, prázdninových aktivit. Proběhl 

Maškarní bál s tombolou, setkání s Městskou policií (dopravní pravidla). Klub prezentoval svou činnost v rámci 

Dne zdravotně postižených v Jablonci, Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci.  

Klub se zúčastnil Dřevosochání v Desné – výtěžek dražby byl předán klubu. Uspořádal Dýňobraní, které bylo 

spojeno s opékáním buřtíků.  

Klub zorganizoval letní rekondiční pobyt pro velmi těžce postižené účastníky s pestrým programem.  

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

postižením, zapojuje se do komunitního plánování. Ocenění a poděkování za činnost ze strany města Jablonce se 

klub dočkal při setkání organizací s primátorem města. 

 
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 Maškarní karneval s programem pro děti i dospělé, tvořivé 

dílny, konání úspěšných pobytových akcí zimní, jarní a podzimní s krásným programem - zařízení Kodrea skýtá 

příjemné zázemí pro pobytové akce. Klub se zúčastnil sportovních her v Tloskově, kde každý měl úspěch, 

proběhl velice krásný letní tábor s tématem Japonsko – přiblížení kultury, tradic Japonska včetně zápasu SUMO, 

čajových obřadů s vlastnoručně vyrobenými šálky v keramickém kroužku. Probíhaly soutěže, vycházky, zpět 

domů účastníky vrátilo opékání špekáčků v závěru tábora. Letos klub oslavil příchod jara stavěním a zdobením 

vlastní Máje. 

V roce 2013 dále proběhl víkendový pobyt pro starší klienty, říjnová klubová buchtička a posezení rozdávala síly 

do podzimu, byl realizován podzimní pobyt, který připravili asistenti klubu Krteček a byl opět velice úspěšný. 

Výstava v galerii Písku přiblížila práci Krtečka veřejnosti. Mikuláš a mikulášská besídka udělala tečku za 

úspěšnou a bohatou činností Krtečka.  
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Klub Klokánek Hořice - Jana Kocourková 
Klub v regionu Hořice působí od roku 2001. Klub poskytuje registrované sociální služby, obohacené o další 

služby Denního stacionáře s podporou projektu nadačního fondu Avast pro osoby s MP a KV i seniory. V rámci 

pestré spolkové činnosti proběhly výlety, návštěva muzikálového představení, tematické návštěvy v knihovně, 

probíhalo rehabilitační plaván, uskutečnily se besedy „Chceme mluvit s Vámi“. Proběhly krásné tvůrčí dílny, 

přednášky, bylo zpracováno prezentační video Klokánku, byly realizovány společenské akce s účastí širší 

veřejnosti, která má o akce Klokánku velký zájem.  

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. Krásné a úspěšné aktivity provázely činnost klubu v průběhu celého roku. Tradičně probíhalo 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 Hory Kutné. Květen pak 

byl ve znamení odemykání potůčků – 10 km putování bylo zakončeno opékáním buřtíků. Další krásná akce 

proběhla k oslavě Dne dětí. 

Klub zorganizoval úspěšný rekondičně rehabilitační týdenní pobyt, konec prázdnin patřil návštěvě ZOO Praha. 

Plynoucí čas roku otevřel dveře vítání podzimu a Drakiádě. 

Uskutečnilo se stěhování do nových krásných prostor. Konec roku patřil čertům, andělům a Mikulášům a 

příjemnému posezení a rozjímání u vánočního cukroví, koled, vůně purpury.  

 
Klub Pohoda Svitavy – Bc. Martina Čížková 

Rok 2013 přinesl řadu nových zkušeností a zážitků, včetně nevšedních krásných kulturních a uměleckých 

prožitků. Klub se angažuje ve hnutí rodičů pro těžce postižené děti a mladiství Za lano. Klub aktivně působí na 

politiky a informuje o potřebách rodičů a dětí s postižením a možnostech řešení těchto problémů. Iniciativně 

klub přistupuje při řešení otázek týkajících se zapojení rodičů dětí se zdravotním postižením do běžného života, 

souvisejících se získáváním kompenzačních pomůcek. 

Klub provozuje poradnu specifického poradenství pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením, půjčovnu 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  

V roce 2013 zorganizoval zdařilý psychorehabilitační pobyt pro těžce postižené děti a jejich rodiče, relaxační 

víkend, besedy, klub získal prostředky ze Sbírky studentů svitavského učiliště.  

 
Klub Prachatice - Eva Poštová  

V průběhu roku 2013 probíhala pravidelná klubová činnost s pestrým programem. Klub se aktivně zapojuje do 

komunitního plánování, Jihočeského plánu podpory a integrace osob se zdravotním postižením v celé šíři, 

aktivně se zapojuje do práce pracovní skupiny k odstraňování bariér. V roce 3013 probíhala užitečná vzdělávací 

aktivita k psaní projektů, která přinesla pozitivní výsledky, úspěšné sportovní aktivity – plavání a bowling a 

pétanque, byly zorganizovány úspěšné dětské dny, tvůrčí dílny, výlety za kulturou. Klub spolupracuje s dalšími 

poskytovateli služeb. Podařilo se uspořádat zdařilé společenské akce. Klub prezentoval svou činnost v Měsíci 

pro neziskový sektor, účastnil se kulatých tematických stolů, klub v osobě Eva Poštové byl oceněn cenou města 

Prachatice a zakládající členka byla mezi 5 oceněnými v rámci ceny Mosty. 

 
Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí - Jitka Fajtová 

V roce 2013 klub uspořádal celou řadu klubových akcí jako Dětský den s Hvězdičkou společně organizovaný se 

Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová. Zúčastnil se Velikonoční výstavy v Ústí nad Orlicí a v České 

Třebové s výrobky svých dětí a mládeže se zdravotním postižením, byl připraven výjezd na Rehaprotex Brno pro 

členy klubu a klub se zúčastnil i vyhlášeného grantového programu obchodního družstva Konzum „ Společně za 

úsměv“, který podpořil více než 90 neziskových organizací v regionu, mezi jinými i klub Hvězdička. Během 

druhé poloviny roku děti navštěvovaly Snoezelen, pravidelně děti docházejí na hipoterapii. Úspěšný byl i 

víkendový rehabilitační pobyt rodičů s postiženými dětmi a ke konci roku klub uspořádal již tradiční taneční 

zábavu v Chocni.  
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Činnost Sekretariátu Asociace 
 

V roce 2013 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 distribuce 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. 

 

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.: 

 způsobilost k právním úkonům a změny, které přináší nový Občanský zákoník, omezení svéprávnosti 

apod.,  

 metodický seminář ke spolkové činnosti ve světle nového OZ,  

 současné možnosti a podmínky vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 kurz první pomoci pro zdravotníky na zotavovacích akcích pro děti a mládež, 

 školení pro ekonomy a hospodáře klubů Asociace, 

 efektivní rodičovství - koncepce a programové cíle vzdělávacího programu pro rodiče dětí se 

zdravotním postižením. 

 

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 schválením nového Občanského zákona a s tím spojených mnohých změn probíhala významná 

poradenská podpora klubů, jejich členů a zájemců z řad naší cílové skupiny, a to ve většině krajů České 

republiky.  

 

V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví realizoval sekretariát Asociace ojedinělý rehabilitační pobyt 

pro těžce tělesně a mentálně postiženou mládež v RS Pařez v obci Blata u Jičína. K finanční podpoře tohoto 

pobytu připravila skupina osobních asistentů a vedoucích, kteří se tohoto pobytu zúčastňují velmi úspěšnou akci, 

pořádanou v Žižkovském divadle v Praze.  

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 2013 

 
Republikový výbor byl zvolen na Valné hromadě Asociace RPZPD v CR, o. s. konané ve dnech 22.-

24.3.2013 v Sázavě. Během volebního období se RV sešel čtyřikrát. 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 21. 6. 2013 v Poradenském centru Asociace v Praze  

1. Na zasedání byl projednáván záměr zřizování nových právnických osob některými kluby Asociace. 

2. Byla projednána žádost Klubu Asociace Hornomlýnská o dodatečném schválení založení právnické osoby 

OPS a převedení majetku klubu na tuto společnost (založenou fyzickými osobami). 

3. Předsedkyně RRK p. J. Bednářové předložila návrh na zrušení klubů, které dlouhodobě nepracují a delší 

dobu nevykazují žádnou činnost. RKK podnikne kroky umožňující formální likvidaci.  

4. Členové RV odsouhlasili udělení osobního finančního daru ředitelce Asociace pí. Marii Havlíčkové 

k jejímu životnímu jubileu a za její dlouholetou aktivní práci v ARPZPD v ČR, o.s. 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná dne 1. 9. 2013 v Jistebnici 
 

1. Byly odsouhlasené projekty, které sekretariát Asociace zpracoval a byl vysloven souhlas s jejich 

předložením na dané státní instituce. 

 

2. RV byl seznámen se vzdělávacími aktivitami ve schváleném projektu z ESF. 

 

3.  RV souhlasil se založením nové právnické osoby pro kluby: Klub Auxilium Vsetín, Zvoneček Odry a 

Paprsek Vyškov. 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 30.11.2013 v Poradenském centru Asociace v Praze 
 

1. RV projednal situaci s klubem Hornomlýnská o převodu majetku z klubu do nově vytvořené právnické 

organizace bez předem uděleného souhlasu od RV a závěrečné stanovisko bylo rozhodnutí o souhlas 

s převedením části majetku sloužícího k zajištění sociálních služeb z klubu na o.p.s. pokud klub 

Hornomlýnská bude nadále zajišťovat spolkovou činnost. 

 

2. RV byl seznámen se závěry kontroly, provedené pracovníky kontrolního útvaru Úřadu vlády ČR a 

následně pracovníky Finančního úřadu hl. m. Prahy.  

 

3. RV projednal situaci v dalších nečinných klubech, a to v Klubu Bruntál a Strakonice. RV odsouhlasil 

provedení závěrečné kontroly v obou klubech a jejich následné zrušení.  

Schůze RV ARPZPD v ČR konaná dne 11. 1. 2014 v Kryštofově údolí na Liberecku 
 

1. Ředitelka pí. Havlíčková informovala přítomné o zrušení organizací, které dlouhodobě nevyvíjely 

činnost. Jednalo se o nečinné krajské sněmy: Jihomoravský – Blansko, Středočeský, Moravskoslezský, 

Zlínský a Sněm Vysočina. Dále byly zrušeny další dlouhodobě nečinné kluby Asociace v Trutnově, 

Opavě, Chebu, Strakonicích a v Praze 13, kde byly provedeny revize. 

2. Další informace přednesena ředitelkou Asociace se týkala podnětu Ing. Ochranové – matky dítěte 

s Turnerovým syndromem, založit klub rodičů dětí s tímto postižením a stát se registrovaným členem 

Asociace. RV se zaregistrováním nového klubu souhlasil. K registraci však může dojít, až pro to nastanou 

právní podmínky. 

3. Členové RV byli dále seznámeni se změnami právní úpravy sdružovacího práva, k níž dochází 

v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákona a s dalším materiálem, který zpracovala 

Národní rada zdravotně postižených „Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních 

systémů od 1.1.2014“. RV doporučil oba dokumenty rozeslat regionálním klubům.  
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4. Další bod jednání se týkal dopisu, kterým na základě pověření RV ředitelka Asociace informovala Klub 

Hornomlýnská a OPS Hornomlýnská o závěrech jednání RV v listopadu 2013, a na který nepřišla 

odpověď. Bylo navrženo odpověď urgovat do konce února. 

5. Členové RV byli dále informováni o schválené dotaci na projekt Podpora veřejně účelných aktivit 

občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2014, který vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně 

postižené občany – a to v redukované výši 250 000,-Kč z původně požadovaných 282 000,-. 

6. JUDr. Cupková podala přítomným informaci o důležitých změnách zákona o sociálních službách a 

zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a jejich prováděcích předpisů. Poukázala také na 

to, že v současné době je značně nepřehledná situace, týkající se přechodu občanských sdružení na 

spolky. Doporučila kontaktovat rejstříkový soud a učinit dotaz, zda tyto soudy mohou v současné době 

schvalovat změny stanov spolků, když nemají předány podklady z MV. 

7. Dr. Kaprová poukázala na materiál, který předchází zpracování další verze věcného záměru zákona o 

koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením. V současné době jsou zpracovávány teze k návrhu 

tohoto zákona.  

8. Posledním bodem jednání byla příprava a organizace Valné hromady. Organizací byly pověřeny 

pí. Smolíková a sl. Lišková. Mgr. J. Kapr byl pověřen přípravou semináře „Způsobilost k právním 

úkonům a změny, které přináší nový občanský zákoník“, který by měl proběhnout v rámci Valné 

hromady.  
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Zpráva Republikové revizní komise pro Valnou hromadu 
Asociace RPZPD v ČR, o. s. konanou ve dnech 4. – 6. dubna 2014 

 
Na VH v roce 2013 byla kooptována nová předsedkyně RRK – Jaroslava Bednářová (dle dohody na dobu 

určitou – jeden rok) za účelem provedení revize s doporučením o ukončení činnosti ve 4 klubech. 

 

1) Zástupci Republikového výboru naplánovali kontrolu účetnictví v průběhu roku dle možností a času na 

období 2013/2014 celkem ve 4 klubech a to za účelem ukončení činnosti a doporučení k vyřazení z 

centrální evidence. 

 

2) Výsledky revizí: 

 Revize byla provedena v klubu Asociace Most a Louny. Byla oficiálně ukončena jejich činnost 

s doporučením k vyřazení z centrální evidence. 

 Se zástupcem klubu Trutnov bylo dohodnuto, že kontrola provedena nebude, protože již v minulých 

letech byly veškeré materiály zaslány k archivaci na ústředí, takže není co kontrolovat. 

 Revize v klubu Bruntál prozatím nebyla provedena, zástupkyně klubu sdělila, že má zdravotní problémy. 

Bylo předběžně dohodnuto, že sama připomene a navrhne datum kontroly a oficiální ukončení činnosti 

klubu. Dle informace není ze strany rodičů zájem o činnost s tím, že by případný majetek byl převeden na 

jinou místní organizaci. Bylo doporučeno, aby tento úmysl byl projednán s ústředím a písemně požádáno 

o svolení majetek jiné organizaci převést.  

 

Ve Vyškově 3. dubna 2014 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.arpzpd.cz/
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Finanční zpráva za rok 2013 
 

V roce 2013 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR, o. s. Fa Věra Jandlová, Okružní 1492, Lysá nad 

Labem. 

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

Úřadu vlády ČR. Další příjmy Asociace byly z ESF. 

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. 

Regionální kluby i sekretariát Asociace RPZPD v ČR, byly během roku namátkově kontrolovány 

Republikovou revizní komisí.  

V březnu 2013 se uskutečnila kontrola z Úřadu vlády ČR na státní dotaci poskytnutou v roce 2012. 

 
Audit hospodaření se státními dotacemi od MZ ČR a MŠMT za rok 2013 provedla auditorka 
Ing. A. Škodová (č. oprávnění 1161) s tímto výrokem:  
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. dodržela podle jejího názoru 
ve všech významných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ a MŠMT 
o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na rok 2013 ve smyslu rozpočtových 
pravidel. Poskytnuté dotace za rok 2013 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence 
čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 2013 včetně přiloženého 
vyúčtování dotací ve všech významných ohledech věrně zobrazují čerpání dotace společnosti 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s k 31. 12. 2013 v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č.218/2008 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
ostatními platnými účetními předpisy.  

 
V Praze dne 11. 4. 2014 

 

 

 

 

 

Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR 
za rok 2013 

 
Rekapitulace státních dotací v roce 2013 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Rekondiční a rehabilitační pobyty zdravotně 
postižených dětí 

850 000 850 000 2 522 722 

Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD 450 000 450 000 887 580 

Rehabilitační cvičení a plavání 150 000 150 000 318 360 

Správa služeb a administrativní zajištění PC 260 000 260 000 400 373 

Celkem 1 710 000 1 710 000 4 129 035 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Sociálně právní poradenství 234 000 234 000 360 379 

Celkem 234 000 234 000 360 379 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Prázdninové tábory 447 250 447 250 1 103 991 

Režijní náklady + OON 152 750 152 750 326 817 

Celkem 600 000 600 000 1 430 808 

 

Úřad vlády ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Odborné semináře a rozvoj informačního 
systému Asociace 

350 000 350 000 513 899 

Celkem 350 000 350 000 513 899 

 

Státní dotace celkem za rok 2013   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace 

Státní dotace celkem za rok 2013 2 894 000 2 894 000 

 

 

 
Evropský sociální fond 

       

Projekt CZ.1.04/2.1.01/74.00020   

 schválená dotace 
vyčerpáno 

a vyúčtováno  
k 31. 12. 2013 

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“  3 792 571,92 3 036 149,18 

Celkem 3 792 571,92 3 036 149,18 

 

Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00011   

 schválená dotace 
vyčerpáno 

a vyúčtováno  
k 31. 12. 2013 

„Kvalifikace a pracovní uplatnění osob pečujících o osobu 
blízkou“ 

3 589 036,08 2 045 596,33 

Celkem 3 589 036,08 2 045 596,33 
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Sponzorské dary 

Benefiční akce 82 749,00 finanční dar 

Dražba na benefiční akci 40 000,00 finanční dar 

Tebain Czech Rep. 40 000,00 finanční dar 

A.Piváková, P.Pivák 36 300,00 nefinanční dar ve službách 

V.Čížek 3 411,00 materiální dar – výtv.potř. 

Celkem 202 460,00  

 

 

Vlastní prostředky 2013 

Příjmy 

Úrok KB 243,55  

Příspěvky od klubů 35 000,00  

Tržby-pronájem míst. 158 633,20  

Příjmy za platby energie 39 107,40  

Jiné příjmy 0  

Celkem 232 984,15  

Výdaje 

Spotřeba materiálu  8 556,00 

Poplatky KB, ceniny  6 481,00 

Občerstvení, reprezentace.  2 031,00 

Energie  79 008,47 

Pojištění vozíku - Kooperativa  5 834,00 

Školení, propagace, ostatní služby   50 402,60 

Telefon, internet  2 030,11 

Ekonomické služby  24 090,00 

Cestovné  2 284,00 

Členské příspěvky  844,00 

Náhrady nemoc. dpč, odv.  12 138,44 

Odvod do státního rozpočtu (ÚV)  12 542,00 

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků  324 021,70 

Výdaje celkem  530 263,32 

   

Účetní zisk nebo ztráta roku 2013  - 264 321,61 
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací 
realizovaných v roce 2013 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR – 4 projekty 

 
Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež 

V roce 2013 bylo Asociací RPZPD v ČR a jejími regionálními kluby realizováno 15 rekondičních pobytů 

s účastí 369 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 171 

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 13 pobytů s účastí 149 zdravotně postižených dětí v doprovodu 124 rodičů s nárokem na dotaci. 

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 pro zdravotně postižené děti realizovaly 3 regionální kluby Asociace. Cvičení probíhalo 

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

postižených dětí, nebo osobními asistenty.  

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

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

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

jejich otužování a posílení jejich imunity.       
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Správa služeb a administrativní zajištění Centra poradenství Asociace RPZPD v ČR ,o.s.  

Projekt zajistil potřebné zázemí pracovníkům Poradenského centra Asociace RPZPD v ČR, o. 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 2013 zprostředkovalo PC Asociace pro své organizační jednotky profesionální ekonomický servis 

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

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

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

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. Za aktivní pomoci dobrovolníků a asistentů 

realizoval sekretariát benefiční akci na podporu rekondičních pobytů pro těžce postiženou mládež.  

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 
Odborné sociální poradenství 

Projekt na odborné sociální poradenství byl na rok 2013 přeřazen z programu B – sociální služby s celostátní 

působností 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, Jihomoravského, Libereckého, Pardubického a Zlínského kraje. Celková částka finanční podpory 

činila 234 000,- 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 

2013 využilo odborného sociálního poradenství v Poradenském centru Asociace v Praze cca 120 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 ohrožené 
sociální exkluzí 

V rámci projektu bylo uskutečněno 11 prázdninových táborů pro 272 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 2013, 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.  
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Úřad vlády ČR  

 
Specializované odborné semináře a podpora účinnosti informačního systému ARPZPD v ČR, 
o.s. 
 

V rámci projektu byly realizovány tyto semináře a vzdělávací aktivity: 

Dne 26.1.2013 proběhl v rámci zasedání RV Asociace RPZPD v ČR se členy výboru a pracovníky 

Poradenského centra Asociace metodický seminář k otázkám spolkové činnosti a k problematice úpravy stanov 

Asociace v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.  

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

23.3.2013 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov, se uskutečnil jednodenní seminář zaměřený na připravované 

strategie v oblasti vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením, a ke spolkové činnosti ve světle nového 

Občanského zákoníku. 

Dne 5.6.2013 se uskutečnil seminář „ Způsobilost k právním úkonům a změny, které přináší nový OZ“. 

Účastníci byli podrobně seznámeni s nejdůležitějšími změnami a s pojmy „právní jednání“, „svéprávnost“, 

„omezení svéprávnosti“ apod.  

Dne 14.-15.6.2013 se uskutečnil kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ pro zájemce z regionálních klubů 

ve spolupráci s Českým červeným křížem.  

21.6.2013 se konalo školení pro ekonomy a hospodáře regionálních klubů zaměřené na aktuální informace 

z oblasti přidělování a vyúčtování státních dotací a změn ve vedení účetnictví. 

Dne 30.8.2013 proběhl v rámci rozšířeného zasedání RV Asociace seminář „Současné možnosti a podmínky 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. 

Dne 23.10.2013 se pro velký zájem uskutečnil druhý běh semináře „Způsobilost k právním úkonům a změny, 

které přináší nový OZ“. 

Dne 30.11.2013 se uskutečnil interaktivní seminář pro členy RV Asociace a pracovníky PC Asociace a další 

zájemce na téma „Efektivní rodičovství – koncept a programové cíle vzdělávacího programu pro rodiče“. 

 

Kromě vzdělávacích aktivit byly v rámci tohoto projektu průběžně aktualizovány webové stránky Asociace a 

zároveň elektronicky distribuovány aktuální informace formou bulletinu na 50 regionálních klubů Asociace.  

Některým regionálním klubům se kromě standardně prováděných aktivit podařilo výrazně prezentovat svoji 

činnost a dále pronikat do povědomí veřejnosti. Jako příklady dobré myšlenky a její realizace uvádíme 

následující akce regionálních klubů: 

 Český Krumlov - „Kouzelný Krumlov“ - Úspěšná prezentace prací dětí a mládeže se zdravotním 

postižením, 

 Vyškov, Vsetín - „ Den otevřených dveří“ a výstava fotodokumentace o činnosti klubu Paprsek.  

 Jablonec n/Nis. - „ Den zdravotně postižených – 14. ročník“ a další akce uváděné v této výroční zprávě 

v přehledu činností regionálních klubů Asociace. 

Potěšující skutečností je, že se v mnoha případech organizátorům podařilo spolupracovat s místními orgány a 

organizacemi a získat v některých případech i finanční podporu, bez níž by akce v tomto rozsahu vzhledem 

k současným finančním možnostem organizace i regionálních klubů byla jejich realizace jen těžko myslitelná. 

Projekt umožnil odborně reagovat na řešení aktuálních problémů týkajících se např. vzdělávání žáků 

s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, způsobilosti k právním úkonům, změn v činnosti 

opatrovníků, napomohl regionálním klubům k řešení otázek týkajících se změn v oblasti spolkové činnosti 

nevládních organizací. Aktivně působícím členům nabídl možnost kvalifikačního růstu v rámci celoživotního 

vzdělávání i pro plnění aktivit realizovaných v rámci spolkové činnosti v jejich klubech včetně zvýšení úrovně 

konkrétních aktivit, které její členové a pracovníci pro děti a mládež se zdravotním postižením zabezpečují.  

Skutečnosti, že ARPZPD disponuje odborným potenciálem i bohatými zkušenostmi v příslušných 

problémových oblastech a zároveň vychází z aktuálních informací získaných z terénu, umožňuje aktivně se 

podílet na řešení této problematiky na celostátní i regionální úrovni, přispívat k formulování sociální a školské 

politiky týkající se osob se zdravotním postižením a přenášet pak aktuální informace regionálním klubům, 

pracovištím i řadovým členům. 
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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 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 součástí projektu a byla prováděna formou skupinového testování účastníků 

vždy celý jeden den před zahájením rekvalifikačního kurzu. 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,  

Do prvního běhu rekvalifikačního kurzu se přihlásilo 25 osob a absolvovalo 19 osob. Druhého běhu se 

zúčastnilo 25 osob a absolvovalo 24 osob.  

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  

Projekt byl účastníky velmi dobře hodnocen.  

 

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

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

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

absolvováním kurzu „Asistent a pracovní poradce zdravotně postižených dětí a mládeže“ kvalifikaci pro výkon 

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

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

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

kteří se chtějí věnovat výkonu činnosti v sociálních službách.  

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

aktivit kurzu, který někteří využili.  

 

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

absolvovalo.  

 

Druhý běh kurzu byl zahájen 4. 4. 2013 a nastoupilo do něj 17 osob. Ukončen byl 7. 9. 2013 a ukončilo 15 

osob.  

 

Další částí projektu bylo zaměstnávání absolventů kurzů. K 31. 12. 2013 bylo zaměstnáno 5 osob na 0,5 úvazku 

jako pracovníci v sociálních službách. 
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Usnesení z  Valné hromady 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., 
konané ve dnech 4. – 6. dubna 2014 v Rekreačním areálu Sázavský ostrov, Sázava 

 

 
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. o d s o u h l a s i l a   

 

 složení mandátové komise: Alena Rozsypalová, Robert Čížek, Ludmila Kantoríková 

 složení návrhové komise: Dalibor Sekyra, Jitka Jiroutová, Lenka Mottlová 

 složení volební komise: Petr Frantal, Eva Lebedová, Drahomíra Slezáková 

 doplnění programu o návrh změn Stanov odsouhlasených Valnou hromadou v r. 2013 

 

 a 

 

 v z a l a  n a  v ě d o m í  

 

 Výroční zprávu Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2013 

 Hodnocení činnosti Asociace RPZPD v ČR o.s. za rok 2013 

 Hodnocení projektů Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2013 

 Zprávu o činnosti RV Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2013 

 Zprávu o činnosti RRK Asociace RPZPD v ČR, o.s. za rok 2013 

 Aktuální informace o schválených státních dotacích na rok 2014 na jednotlivé projekty od MZ, 

MŠMT, MPSV a ÚV ČR 

 Aktuální informace o projektech realizovaných v roce 2013 z ESF, a to o projektu „Cesta k 

zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby“, „Kvalifikace a pracovní uplatnění osob 

pečujících o osobu blízkou“ a „Edukativní podpora péče o  zdravotně postižené občany“.  

 

II. s c h v á l i l a  

 

1. Zprávu o hospodaření Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v  ČR, o.s. za rok 

2013. 

2. změnu Stanov ARPZPD v ČR, o.s.: 

čl. IV bod 2c) v tomto znění: „Republikový výbor má lichý počet volených členů, nejméně 

však 7; ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.“ 

v čl. VI bodu 14 se doplňuje písm. k) takto: „ k) zajistí zápis každého nového člena do seznamu 

členů a výmaz osob, jimž zaniklo členství v klubu ze seznamu členů. Seznam členů není 

veřejně přístupný.“ 

 

3. Volby Republikového výboru ve složení: 

JUDr. Zdeňka Cupková 

Marie Havlíčková 

Bc. Martina Čížková, DiS 

PaedDr. Zuzana Kaprová 

Eva Klabanová 

Jan Pucher 

Denisa Sedláčková 

Bohuslava Zikmundová 
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Lenka Šebelová 

Mgr. et Mgr. Miroslav Šamalík 

Alena Pecková 

 a Republikové kontrolní komise ve složení: 

Josef Štich 

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová 

Dagmar Božovská 

Ing. Pavla Ochranová 

Daniel Mottl. 

 

4. Zrušení Klubu Mladá Boleslav . 
 

III.  v z a l a  n a  v ě d o m í   

 Přijetí Klubu Jeseník za nového člena 

 Přijetí Klubu rodičů a dětí s Turnerovým syndromem se sídlem v Mírově 

 

IV.  schválila 

příspěvek klubů na činnost Sekretariátu Asociace ve výši Kč 1500,- u klubů využívajících státní dotace 

a ve výši Kč. 1000,- u ostatních klubů. 

 

V. u k l á d á  

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

ředitele Asociace. 

 

Sekretariátu Asociace dokončit registraci Asociace a jejích klubů do veřejného rejstříku 

 

 

VI. doporučuje 

 Sekretariátu Asociace sledovat legislativu v oblasti školské, sociální, zdravotní atd. 

 klubům Asociace rozvíjet vzájemnou spolupráci a činnost, aktivně využívat akce pořádané 

Sekretariátem Asociace 
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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 2013 nejvíce podporovaly: 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 
Úřad vlády ČR 

 
EU prostřednictvím ESF 
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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 22535-081/0100 

IČO 43002455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Výroční zprávě Asociace za rok 2013 byly použity fotografie z činností regionálních klubů. 
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