VÝROČNÍ ZPRÁVA
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
za rok 2007

Výroční zpráva ARPZPD v ČR za rok 2007

POSLÁNÍ
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v České republice, o. s.
Zmírňovat důsledky zdravotního postižení dítěte na život jeho a jeho rodiny a pomáhat zdravotně
postiženým dětem 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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STRUKTURA
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., (dále jen Asociace) je otevřeným,
nepolitickým a dobrovolným občanským sdružením s právní subjektivitou. Vznikla v roce 1991 a má
celorepublikovou působnost. Prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci
zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.
Základní jednotkou Asociace jsou regionální kluby , které vznikají z iniciativy rodičů zdravotně
postižených dětí, za podpory přátel a odborníků. Kluby pracují samostatně a mají právní subjektivitu.
Nejvyšším orgánem klubů je „Členská schůze“, která volí výbor klubu a předsedu revizní komise klubu.
Výkonným orgánem klubů je „Výbor klubu ARPZPD“, který volí předsedu a místopředsedu klubu
a revizní komisi 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 2007 registrováno a působilo 62 klubů ARPZPD v ČR v městských nebo
obecních regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky.
Pro kontakt s Krajskými úřady byly ustaveny Krajské sněmy Asociace (v 7 krajích, bohužel ani jeden
nepracuje).
Nejvyšším orgánem Asociace RPZPD v ČR, o. s., je „Valná hromada“, která se schází jedenkrát ročně,
vždy po ekonomickém ukončení roku a je zastoupená volenými delegáty z klubů. Valná hromada
každoročně určuje koncepci činnosti Asociace, volí Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, o. s.
a Republikovou revizní 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.

Statutárními zástupci Asociace RPZPD v ČR, o. s., jsou předseda
a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2007 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová,
funkci ředitelky v roce 2007 vykonávala Marie Havlíčková.
Asociace je sdružení, které má dvojí členství a to řádné a registrované. Řádnými členy, tj. platícími, jsou
rodiče a přátelé, registrovanými, neplatícími členy Asociace jsou zdravotně postižené děti a mládež.
Celkový počet řádných a registrovaných členů Asociace je 6 580.
Členské příspěvky v minimální výši 50,– Kč za rok, pokud členská schůze neurčí jinak, si kluby
ponechávají pro svou potřebu.
Služby, činnosti a pomoc, které Asociace zajišťuje a poskytuje na kterékoliv úrovni, jsou využívány
zdravotně postiženými dětmi a jejich rodiči, a to bez ohledu na členství v Asociaci.
Rozsah těchto služeb je do značné míry závislý na státních dotacích a na příspěvcích účastníků na akce
a pouze v menší míře jsou financovány ze sponzorských darů.
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ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR
• hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů i dalších rodinných příslušníků,
• pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí,
• podporuje jejich nezávislý způsob života,
• zajišťuje některé ze sociálních služeb,
• provádí osvětovou činnost a seznamuje širokou veřejnost s životem rodin se zdravotně
postiženým 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 výchovné a sociální rehabilitace,
• organizuje vzdělávací kurzy a semináře pro rodiče postižených dětí i pro dobrovolné aktivisty,
• zajišťuje sociální služby,
• spolupracuje se státními a nestátními institucemi, sdruženími, odbornými pracovišti i jednotlivci,
zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí.
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ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
o činnosti organizace za rok 2007
(výňatek z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 29. března 2008 ve Svojanově
u Borušova).
Rok 2007 byl v pořadí 16. úspěšným rokem činnosti Asociace jako samostatného sdružení
s celorepublikovou působností pracujícího ve prospěch dětí s postižením a jejich rodin.
V roce 2007, stejně tak, jako v letech uplynulých, se činnost základních článků i ústředí zaměřila na
zajišťování širokého spektra volnočasových a prázdninových aktivit pro děti a mládež se zdravotním
postižením, na vzdělávací aktivity, na poskytování poradenských a podpůrných služeb a na prosazování
práv a zájmů dětí a jejich rodin, bez ohledu na druh či stupeň zdravotního postižení.
O své činnosti Kluby Asociace informovaly ústředí prostřednictvím výročních zpráv a zpráv o činnosti
klubu. Jednotlivé kluby věnují zpracování těchto dokumentů značnou pozornost.

Činnosti Asociace v uplynulém období pokrývaly následující hlavní
oblasti zájmu:
Jednou oblastí bylo ovlivňování státní, regionální či místní politiky vůči občanům se zdravotním
postižením obecně. Tuto úlohu Asociace již dlouhodobě plní s dobrými výsledky, Asociace je
uznávaným partnerem při jednáních týkajících se života osob se zdravotním postižením, specificky dětí
se zdravotním postižením. Asociace se aktivně zapojila do diskuse kolem sociálních služeb, iniciovala
úpravy týkající se aplikace zákona o sociálních službách (zákona č. 108/2006), spolupracovala na
přípravě Úmluvy o ochraně práv osob se zdravotním postižením, prostřednictvím základních
a krajských článků se zapojila do komunitního plánování a do tvorby krajských plánů podpory
a integrace osob se zdravotním postižením. Asociace věnovala velkou pozornost naplňování práva na
vzdělávání dětí se zdravotním postižením a dostupnosti vzdělávacích příležitostí pro děti se zdravotním
postižením v místě své působnosti, iniciovala a vedla jednání s příslušnými zástupci samosprávních
celků i státní správy.
Činnost klubů Asociace se rozšířila o další nabídku komplexu profesionálních služeb poradenských,
odlehčovacích (respitních), vzdělávacích i terapeutických. Při některých regionálních klubech vznikly
denní zařízení, které tyto služby zajišťují.
Tyto činnosti kluby realizují v souladu se zákonem o sociálních službách.
Další oblasti činnosti Asociace tvořila spolková/klubová činnost s širokou a pestrou škálou akcí – táborů,
zájmových kroužků, rehabilitačních a ozdravných pobytů, volnočasových aktivit, sportovních akcí,
setkávání, přednášek, společenského programu pro děti, jejich rodiče, přátele, pozvané oficiální hosty.
Tyto aktivity Asociace přispěly k prohlubování vzájemných kontaktů, ke smysluplnému, aktivnímu
využití volného času dětí a získání nových poznatků, informací a dovedností pro život.
Třetí rovinou činnosti, které Asociace věnovala i v uplynulém roce pozornost, je oblast vzdělávací.
Asociace se zaměřila jednak na zvyšování odborné způsobilosti pracovníků, kteří zajišťují sociální
služby, ale i těch, kteří zajišťují volnočasové a táborové aktivity pro děti se zdravotním postižením
formou organizování specificky zaměřených školení a seminářů.
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Asociace se v rámci vzdělávací nabídky orientuje na znevýhodněné okruhy osob, především na rodiče
zdravotně postižených dětí, ale i na další znevýhodněné zájemce o zaměstnání. Ke zlepšení podmínek
jejich uplatnění na trhu práce Asociace realizovala kursy pro poradce rodin s dítětem se zdravotním
postižením a kursy pro asistenty dětí se zdravotním postižením, na které získala oficiálně akreditaci
MPSV.
Všechny vzdělávací aktivity proběhly podle plánu a úspěšně pro celkem 118 absolventů.
Na některé tyto aktivity se podařilo získat finanční prostředky ze zdrojů Evropských sociálních fondů.
Rozšiřuje se nabídka klubových vzdělávacích aktivit pro děti a dospělé v oblasti užívání informačních
technologií, specificky zaměřených kursů, cílených přednášek apod., dále vzdělávací akce pro rodiče
a další zájemce.
Významná byla v roce 2007 činnost klubů v oblasti podpory integrace dětí se zdravotním postižením
do škol hlavního proudu vzdělávání.
Ve všech aktivitách Asociace se uplatňovala profesionalita organizace, dobrá znalost podmínek
a celkové situace v dané oblasti, stejně tak i schopnost spolupracovat, vyjednávat, plánovat, koncepčně
uvažovat.
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 a jejich integraci do života v majoritní společnosti.
Praha,
únor 2008
Dr. Zuzana Kaprová
předsedkyně
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PREZENTACE
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
Prezentace Asociace RPZPD v ČR, o. s. a jejích aktivit je zajišťována v prvé řadě na www stránkách a to
jak ústředních tak i na samostatných stránkách regionálních klubů. Většina akcí byla kluby prezentačně
zajištěna prostřednictvím regionálního tisku, rozhlasem nebo televizí. Ústředí Asociace zajistilo
prezentaci celé HospiMedica 2007 v Brně.

Přehled aktivit regionálních klubů

Z činnosti regionálních klubů, které zaslaly výroční zprávu:
Zvoneček Odry
Klub je poskytovatelem sociálních služeb prostřednictvím Centra denních služeb – registrované sociálně
aktivizační služby. Má za sebou další rok úspěšné a bohaté činnosti, která zahrnuje nabídku
rehabilitačního plavání, rozmanitých výtvarných dílen, tvořivé dramatiky, naučných vycházek. Klub
realizoval dále poznávací pobyty, terapeutické a výchovně vzdělávací aktivity, podporuje integraci dětí
do škol.
Úsměv Žďár nad Sázavou
Úspěšná činnost klubu spočívala v pravidelné a pestré klubové činnosti – jednalo se o rehabilitační
plavání, divadelní představení, tvořivé dílny, práce s počítačem, atraktivní bowling, programy pro děti,
úspěšná a vyhledávaná hipoterapie, pokračovaly akce v rámci družby s motorkáři, úspěšně byl
realizován víkendový pobyt a psychorehabilitační pobyt. Roste zájem rodičů o činnost klubu i o členství
v něm.
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Klub Hornomlýnská, Praha 4
Klub zahájil činnost v nových prostorách a stal se poskytovatelem sociálních služeb – jedná se
o odlehčovací služby, služby osobní asistence. Kromě poskytování sociálních služeb, klub pokračuje ve
spolkové činnosti se zaměřením na podporu rodin se zdravotně postiženým dítětem. Jedná se
o společenská setkávání, tématické přednášky, výměnu zkušeností, kroužky pro děti, půjčovna
pomůcek a literatury. Proběhl úspěšně psychorehabilitační pobyt.
Klub Vysočina
má za sebou rok realizovaných úspěšných klubových akcí společenských a realizaci
psychorehabilitačního kurzu.
Klub Stráž – Pístina u Stráže nad Nežárkou
Jedná se o klub se specifickou členskou základnou, kterou tvoří osoby s mentálním postižením, kterým
klub za dobu své existence od roku 1993 zprostředkoval dlouhou řadu úspěšných a cílených aktivit,
které významně přispěly k zlepšení kvality života těchto osob. Jedná se o specifické pobytové aktivity –
letní tábor s cíleným komplexně rehabilitačním programem, vodácký tábor – mimořádná akce
s bohatým doprovodným programem. Dále klub zorganizoval hiporehabilitační aktivity a v průběhu
celého roku probíhaly zájmové kroužky.
Naděje Tábor
Klub má za sebou 10 let úspěšné činnosti. V bilanci za rok 2007 je pravidelná klubová činnost,
sportovní, společenské akce v průběhu celého roku, prázdninové a volnočasové aktivity, podařilo se
zorganizovat psychorehabilitační kurz týdenní a víkendové, poznávací výlety, společenské akce,
sportovní a relaxační aktivity.
KIM Praha
Jde o klub zdravotně postižené mládeže, členové klubu jsou z celé ČR. V předcházejících dvou letech
byla v klubu znatelná stagnace, v roce 2007 se zájem o činnost klubu zvýšil, úspěšně proběhly akce
letní a podzimní rehabilitační pobyty, které byly operativně zorganizovány na základě velkého zájmu.
Klub Plamínek Litoměřice
Úspěšné klubové akce – hipoterapie, rehabilitační cvičení, návštěva divadelního představení pro děti,
návštěva výstavy Zahrada Čech, klub zorganizoval úspěšný psychorehabilitační pobyt. Klub se také
aktivně zapojil do komunitního plánování města Litoměřice na léta 2007–2009 – oblast sociální
pomoci a péče.
Krteček Písek
Má za sebou další úspěšný rok bohatou činnost, v roce 2007 byla realizována pestrá a široká nabídka
volnočasových a prázdninových aktivit, vzdělávacích akcí, proběhl den otevřených dveří a slavnost
u příležitosti kolaudace zrekonstruovaných prostor. Klub se zapojil významně do podpory integrace dětí
do škol a poskytuje významné sociální služby, sociálně aktivizační, ranou péči, odborné poradenství.
Korálek Přerov
Pěkné, úspěšné klubové a společenské akce, zahraniční pobyty, rehabilitační pobyt. Klub zorganizoval
návštěvu výstavy Hospimedica Brno. Vydařilo se velice i VIII. putování s Korálkem, které nabídlo pestrou
zábavu pro velké i malé.
Český Krumlov
V roce 2007 proběhl zimní a letní ozdravný pobyt, benefiční koncert, výlet do ZOO v Praze, poznávací
turistická vycházka, putovní vodácký pobyt na Vltavě, proběhla úspěšná prezentace klubu na Veletrhu
neziskových organizací, klub se zapojil do komunitního plánování a rozšiřuje počet členů.
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Klub Jablonec nad Nisou
Široká škála významných aktivit – Celoroční provoz sociálního automobilu, který zajišťuje svoz dětí
z Jablonce a jeho okolí Jablonce do škol. Klub poskytuje poradenské služby v nových prostorách
Spolkového domu. Při té příležitosti uspořádal Den otevřených dveří – byl velmi úspěšný. Zajišťuje další
registrované sociálně aktivitačnmí služby, dlouhodobě provozuje půjčovnu vozíků a kompenzačních
pomůcek, kterou pro velký zájem rozšířil na všechny věkové kategorie potřebných osob, aktivně se
účastní procesu komunitního plánování.
Klub Vánek Náchod
Uspořádal řadu úspěšných, prospěšných a zajímavých akcí – sportovních, společenských, rekondičních
tvořivých, dále benefiční koncert. Klub se zapojil v rámci regionu do komunitního plánování.
Klub Klokánek Hořice
Podařilo se zorganizovat psychorehabilitační kurz v Lučanech, vybavit počítačovou učebnu,
zorganizovat rehabilitační plavání, pravidelnou tvůrčí činnost v klubu, společný výlet.
Klub ROAD Praha 3
Klub navázal na svou předchozí činnost a úspěšně organizoval zajímavou a pravidelnou klubovou
činnost, 2 letní tábory, plavání, týdenní pobyt a Adventní dílnu.
Klub Čtyřlístek Šumperk
Od ledna 2007 probíhá činnost v nové klubovně DDM Komín v Šumperku, členové se pravidelně
1x týdna schází, setkání provází tvořivý zajímavý program. Podařilo se zorganizovat úspěšně víkendový
pobyt s oslavou 6. narozenin klubu, psychorehabilitační pobyt. Za zmínku stojí i úspěšná reprezentace
Klubu a celé organizace na Bambiriádě, dále setkání s veřejností v Zábřehu. Klub se zapojil do činnosti
skupiny Komunitního plánování.
Paprsek Vyškov
Bohatá klubová činnost, pravidelné akce, volnočasové a prázdninové aktivity. Paprsek je vidět v celém
regionu – úspěšně spolupracuje s mnoha partnery z neziskové sféry, státní správy, samosprávy, tiskem.
V rámci sociálních služeb zajišťuje klub půjčovnu rehabilitačních pomůcek a poradnu. Z velkého výčtu
aktivit zmiňujeme dětský karneval, rehabilitační pobyty účast na Hospimedica Brno, pobyt pro
astmatické děti a jejich rodiče, návštěvy divadelních představení, zajímavé zájezdy, tvořivé dílny. V roce
2007 proběhl benefiční koncert. Celkem se akcí zúčastnilo na 1 500 účastníků.
Klub Broučci Šumperk
Klub navázal na své úspěšné působení v oblasti nabídky volnočasoých aktivit a vytváření prostoru pro
sdružování a vzájemné kontakty rodin s dítětem se zdravotním postižením s cílem posilovat
sebevědomí a integraci do běžného života. Během roku uspořádali psychorehabilitační pobyt pro rodiče
a zdravotně postižené děti, rehabilitační cvičení, pravidelné činnosti v klubu Dovedné ruce a mnoho
dalších akcí.
Celiakie Brno
V roce 2007 navázal na sou úspěšnou a důležitou činnost specificky zaměřenou na pomoc osobám
trpícím postižením vyžadujícím bezlepkovou dietu. Klub realizoval celoroční pravidelné schůzky,
zorganizoval atraktivní letní tábor, rekondiční pobyty, zúčastnil se výstavy HOSPIMEDICA
a doprovodného programu. Významné jsou aktivity informační, poradenské a vzdělávací. Klub svou
činností významně přispívá k rozšiřování sortimentu bezlepkových potravin v obchodní síti a jejich
označování. Klub spolupracuje se státní potravinářskou inspekcí ohledně kontroly složení bezlepkových
potravin, s Dětskou fakultní nemocnicí v Brně.
Klub Blansko
Úspěšné klubové aktivity – psychorehabilitační pobyt, letní tábor, klub se zapojil do projektu „Vyhlídka
na plnohodnotný život“ – snížení sociální izolace absolventů škol a mladistých bez praxe.
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Klub AUXILIUM, Vsetín
Má za sebou velmi úspěšný rok – rozšíření registrace sociálních služeb
o 4 typy služeb. Klub poskytuje odborné sociální poradenství v rámci sociálně aktivizačních služeb pro
děti/osoby se zdravotním postižením. Realizuje celoročně projekt Raná péče, služby jsou poskytovány
v nových kvalitních prostorách, klub se připravuje na poskytování multisenzorické stimulace –
snoezelen. Další úspěšně poskytovanou službou je osobní asistence s využíváním moderních metodik,
na jejichž tvorbě klub spolupracoval s PF UP Olomouc. Kvalitně klub poskytuje odlehčovací služby.
Kromě registrovaných sociálních služeb klub realizoval pravidelná klubová setkávání,
psychorehabilitační pobyt a dva rekondiční pobyty.
Klubíčko Beroun
Za 10 let své činnosti dosáhl klub vynikajících výsledků a přispěl k zvýšení kvality života rodin se
zdravotně postiženým dítětem. Činnost klubu je velice rozsáhlá – od široké škály promyšlených
specifických klubových činností pro děti a jejich rodiče, široké nabídky vzdělávacích činností,
prázdninových a volnočasových aktivit k profesionálním sociálním službám poskytovaným
v Integračním centru Klubíčko Beroun. Klub se rovněž stal významným a respektovaným partnerem při
koordinaci komunitních služeb a přípravě komunitního plánování, významným způsobem se podílí na
zlepšování vzdělávacích příležitostí a podmínek pro děti se zdravotním postižením na Berounsku. Klub
za 10 let své existence dokázal vrchovatě naplnit svůj záměr –totiž postupně zajistit v okrese Beroun
v té době prakticky neexistující služby pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem, a to v odpovídající
kvalitě a dostupnosti, zkvalitnit život těchto rodin a posílit integraci osob s postižením do všech aktivit
denního života.

10

Výroční zpráva ARPZPD v ČR za rok 2007

Činnost ústředí
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Praha, o. s.
Během roku 2007 pokračovalo ústředí ve své metodické činnosti, podpoře a pomoci regionálním
klubům formou předkládání žádostí o státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové činnosti
a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících v klubech a zajistilo všechna požadovaná
vyúčtování poskytnutých státních dotací.
Činnost ústředí byla zaměřena na rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb a jejich dostupnost, na
zlepšení komunikačního systému s kluby, zejména prostřednictvím informačního Bulletinu a internetu.
Centrum poradenství zajišťovalo právní a sociální poradnu a požádalo o registraci sociální služby –
sociální poradenství. Tato služba byla ústředí Asociace rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy dne 10. 9.
2007 zaregistrována.
Dále ústředí zaměřilo svoji pozornost na využití finančních prostředků z ESF. V roce 2007 proběhly
úspěšně vzdělávací aktivity zaměřené na vzdělávání asistentů dětí a mládeže se zdravotním postižením
a dále kurzy pro sociální a pracovní poradce rodin s dítětem se zdravotním postižením.
Ústředí věnovalo pozornost možnostem pracovního uplatnění absolventů uvedených kurzů. V rámci
jednoho z projektů ESF přispělo k zaměstnání 6 absolventů kurzu asistentů pro zdravotně postižené
děti a mládež.
Během roku připravili pracovníci ústředí doškolovací semináře pro absolventy předcházejících
rekvalifikačních kurzů, připravili akreditované školení hlavních vedoucích táborů pro zdravotně
postižené děti.
Dále se podařilo zorganizovat rekondiční pobyt pro těžce zdravotně postiženou mládež a ústředí se
podílelo na zorganizování specifických letních táborů pro zdravotně postižené děti spolu s regionálními
kluby Asociace.
Asociace prostřednictvím svého ústředí se aktivně a pozitivně zapojila do diskusí nad strategickými
materiály a připomínkování legislativních předpisů, při kterých hájila zájmy dětí se zdravotním
postižením a jejich rodičů.
Během roku ústředí zajišťovalo běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově
zajišťovalo zasedání Republikového výboru Asociace, zástupce organizace se zúčastňoval akcí, kde byla
Asociace zvána z titulu členství, nebo když šlo o propagaci a zájem organizace.
Činnost Asociace byla prezentována na jednání zástupců ministerstev školství evropských zemí
sdružených v Evropské agentuře pro rozvoj speciálního vzdělávání.
Ústředí se rovněž věnovalo rozvoji možností alternativního financováním neziskových organizací, dále
na záležitosti související s agendou finanční, na jednání s jednotlivými ministerstvy o přidělování
státních dotací, na získávání dotací a finančních příspěvků z jiných zdrojů na rozšíření kontaktů
a spolupráce s organizacemi se stejným zaměřením, na uzavírání smluv a na celkové organizační
zajištění chodu Asociace
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007
Od ledna 2007 zajišťovala účetnictví Asociace účetní firma S. Gracias, Praha 10, Kodaňská ul.
Hlavním zdrojem příjmů byly státní dotace a to od MZ, MŠMT a MPSV. Tabulka s přehledem příjmů
a výdajů ze státních dotací je součástí Výroční zprávy. Vlastní prostředky Asociace, jejich získávání
a vydávání je rovněž v přehledné tabulce Výroční zprávy.
Regionální kluby i ústředí Asociace byly během roku namátkově kontrolovány Republikovou revizní
komisí.
V roce 2007 proběhla v Asociaci kontrola z Ministerstva zdravotnictví na státní dotace poskytnuté na
činnosti z jejich resortu.
Audit hospodaření se státními dotacemi za rok 2007 provedla auditorka Ing. A. Škodová (č. osv. 1161)
s tímto výrokem:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. dodržela podle jejího názoru ve všech
významných ohledech podmínky plynoucí z jednotlivých Rozhodnutí MZ, MŠMT o poskytnutí
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na rok 2007 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb. Poskytnuté dotace za rok 2007 jsou v účetnictví vedeny odděleně. Evidence
čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 2007 včetně přiloženého vyúčtování
dotací ve všech významných ohledech věrně zobrazuje čerpání dotace společnosti Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.
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Ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR za rok 2007
Rekapitulace státních dotací v roce 2007
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
schválená dotace

vyúčt. dotace

vráceno

Rekondiční pobyty
Psychorehabilitační pobyty a kurzy RD
Rehabilitační cvič. a plavání
Hipoterapie
Správa služeb a adm. zajištění ústředí
Asociace

1 780 000
700 000
240 000
150 000

1 780 000
700 000
240 000
150 000

-

360 000

360 000

-

Celkem

3 230 000

3 230 000

–

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
schválená dotace

vyúčt. dotace

vráceno

Sociálně právní poradenství

390 000

390 000

–

Celkem

390 000

390 000

–

vyúčt. dotace

vráceno

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEžE A TĚLOVÝCHOVY ČR
schválená dotace
Táborová činnost
Školení vedoucích
Režijní náklady
Zájmová činnost

413 400
15 750
160 850
130 000

413 400
15 750
160 850
130 000

–
–
–
–

Celkem
Dotace rok 2006
Vyúčtovaná dotace 2006

640 000

640 000

–
4 340 000
4 340 000

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
Projekt č. 1024
„Rekvalifikace osob a vytvoření opracovních
míst na pozice asistentů zdravotně
postižených dětí“

2 636 470

Projekt č. 44/3
„Vzdělávací kurzy členů Asociace
na pozice poradce rodin se zdrav.
postiženým dítětem a asistent zdravotně
postižených dětí a mládeže“.

1, 782 710

Projekt č. 1109
„Rekvalifikace osob na pozici asistent
zdravotně postižených dětí a mládeže“
Celkem z ESF

953 270
5 372 450
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Sponzorské dary
Jan Lasák – SANDA
Gadenza, s. r. o.
APEX Computer, s. r. o.
Ferring Léčiva, a. s.
A. Piváková, P. Pivák
Pštrosí farma Čenkov
Celkem

5 000
5 000
5 000
20 000
65 450
1 000
101 450

Vlastní prostředky 2007
Příjmy:
Úrok KB
Tržby z prodeje brožur
% z pobyt akcí MZ
Příspěvky klubů

498
36 050
7 626
19 500

Celkem

63 674

Výdaje:
Poplatky KB
Stravování
Doprava
Dary a pohoštění
Úklid a vybavení kanceláří
Telefon, internet
Zpracování mezd
Ostatní náklady
Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků

1 182
5 086
3 195
5 016
3 369
5 485
44 700
4 376
264 711

Výdaje celkem

337 120

ZTRÁTA ROKU 2007
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2007
– podporované státní dotací
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR – 5 projektů
Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené
děti a mládež
V roce 2007 se uskutečnilo 22 rekondičních pobytů s účastí 826 zdravotně postižených dětí
a mládeže. Pobyty byly připraveny s rehabilitačním programem pro jednu skupinu zdravotního
postižení, nebo pro komninovanou vadu. Z povinných hodnotících zpráv jednoznačně vyplývá vysoká
kvalita a obětavost odborného personálu, využívání vzorových rehabilitačních programů a jejich
přizpůsobení na stávající složení účastníků. Programy byly zaměřeny na celkové zlepšení zdravotního
stavu dětí.

Psychorehabilitační kurzy pro rodiče a jejich zdravotně postižené děti
raného a předškolního věku
V roce 2007 byly psychorehabilitační kurzy realizovány podle dohod mezi ústředím a kluby. Probíhaly
během celého roku a uskutečnilo se 20 týdenních kurzů za účasti 315 zdravotně postižených dětí
a 243 rodičů, kteří měli nárok jako doprovod. Cílem kurzů bylo přispět k větší informovanosti rodičů
zdravotně postižených dětí raného a předškolního věku z oblasti legislativy, zdravotnictví, sociální péče,
vzdělávání apod. Kurzy mají již tradičně velmi pozitivní ohlas, stávají se v klubech součástí činnosti.

Rehabilitační cvičení a plavání
Bylo pořádáno pod odborným vedením rehabilitačních pracovnic ve 12 regionálních klubech
s podporou státní dotace v roce 2007. Na cvičení nebo plavání během roku pravidelně docházelo
230 zdravotně postižených dětí s doprovodem. Rehabilitační cvičení probíhalo vždy pod vedením
rehabilitační pracovnice.

Hipoterapie zdravotně postižených dětí a mládeže
Kluby Asociace provozují hipoterapii pro zdravotně postižené děti již několik let. Každý rok pro ně
přináší nové zkušenosti a zážitky. Pod odborným vedením rehabilitační pracovnice a na lékařské
doporučení se této terapii během roku 2007 věnovalo 5 klubů s pravidelnou docházkou 119 zdravotně
postižených dětí.

Správa služeb a administrativní zajištění činnosti organizace.
V roce 2007 zaměřila Asociace svojí pozornost na posílení aktivit v některých regionálních klubech,
více se vedení Asociace zabývalo kontrolou probíhajících akcí a jejich finančnímu hospodaření.
Pro pracovníky a dobrovolníky z klubů Asociace byly realizovány odborné semináře a školení jak
k novému zákonu o sociálních službách a dalším legislativním změnám, tak k odborným programům na
rekondičních pobytech. V rámci projektů z ESF byly realizovány kurzy pro sociální a pracovní poradce
rodin se zdravotně postiženým dítětem a pro asistenty zdravotně postižených dětí a mládeže. Z těchto
kurzů bylo opět v rámci projektu ESF zaměstnáno 6 asistentů zdravotně postižených dětí a mládeže.
Během roku 2007 zaměřilo ústředí Asociace na rozšíření poradenských a metodických služeb
a přípravu a realizaci projektů do ESF.
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR – 1 projekt
Služby sociálního poradenství
pro rodiče zdravotně postižených dětí a pro zdravotně postižené děti a mládež samotné má v Asociaci
dlouholetou tradici formou dobrovolných aktivit. Od roku 2003 je tato služba v rámci projektu finančně
podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V roce 2007 probíhalo sociální poradenství zaměřené na rodinu se zdravotně postiženým dítětem cca
ve 20 regionálních klubech, kde pracovníci nebo i dobrovolníci prošli kvalifikačním kurzem s akreditací
MPSV a nadále jsou doškolováni jak v oblasti nových právních předpisů, psychologie a sociologie, spec.
pedagogiky apod. Jednotlivý poradci byli napojeni na právní poradnu v Praze, kde měli možnost
konzultovat s právníkem řešení složitějších případů právního charakteru, konzultace probíhaly
i s dalšími odborníky nebo speciálními pracovišti. Poradna poskytovala sociálně právní poradenství
rodinám a zdravotně postiženým mladým lidem z celé České republiky.
Nedílnou součástí poradenství bylo i iniciativní jednání pracovníků s příslušnými resorty, poslanci
a senátory Parlamentu ČR o nutnosti změn některých právních předpisů z oblastí, které se přímo
dotýkají života rodin se zdravotně postiženým dítětem.
Sociálně právní poradenství v roce 2007 zajišťovali 2 pracovníci na PS a částečný pracovní úvazek,
3 pracovníci na DPČ a 2 pracovníci na DPP.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY – 4 projekty
Prázdninové tábory pro těžce zdravotně postižené děti a mládež
Asociace uskutečnila v roce 2007 10 prázdninových táborů pro těžce zdravotně postižené děti
a mládež do věku 18 let. Zúčastnilo se jich celkem 332 dětí s různým zdravotním postižením. Táborové
programy byly zaměřeny na rehabilitaci formou sportovních, pracovních, zájmových a herních aktivit.
Součástí projektu bylo i dovybavení půjčovny sportovních potřeb, kterou využívají regionální kluby ale
i zájemci z řad jednotlivců.

Podpora ústředí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR
V rámci změny účelu dotace byla Asociaci dodatečně schválena částka ve výši 112 898,– Kč na provoz
ústředí a zajištění realizace projektů MŠMT. Dotace byla účelně vynaložena na celkovou podporu
a metodickou pomoc regionálním klubům při realizaci volnočasových aktivit a na zakoupení potřebných
sportovních pomůcek.

Speciální odborná příprava pro hlavní vedoucí táborů zdravotně
postižených dětí
Schválená dotace umožnila 20 účastníkům získat osvědčení hlavního vedoucího táborů pro zdravotně
postižené děti s trvalou platností a s akreditací MŠMT.

Celoroční zájmová a klubová činnost zdravotně postižených dětí
Dotaci využilo 10 regionálních klubů na mater. vybavení zájmových kroužků, na které docházeli ZP děti
v doprovodu rodičů nebo osobních asistentů pravidelně celý rok. Průměrně do kroužků docházelo
15 ZP dětí, v některých případech spolu se zdravými vrstevníky.
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PODPOROVANÉ PROJEKTY V ROCE 2007 Z ESF
Během roku 2007 probíhaly za finanční podpory z Evropských sociálních fondů projekty

„Rekvalifikace osob a vytvoření pracovních míst na pozice asistent
zdravotně postižených osob“
Během roku 2007 byly v rámci tohoto projektu realizovány a ukončeny dva rekvalifikační kurzy a to pro
sociální a pracovní poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem a pro asistenty zdravotně
postižených dětí a mládeže. Kurzy úspěšně absolvovalo 37 frekventantů. Z řad asistentů se v dubnu
2007 přihlásilo 6 zájemců o pracovní místo asistent zdravotně postižených dětí a mládeže. Projekt
bude ukončen v květnu 2008.
Dalším projektem zahájeným v roce 2007 byly
„Vzdělávací kurzy členů Asociace na pozice poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem a asistent
zdravotně postižených dětí a mládeže“
Projekt bude ukončen v únoru 2008 pracovní konferencí.
V prosinci 2007 byl zahájen třetí vzdělávací projekt

„Rekvalifikace osob na pozici ‚Asistent zdravotně postižených dětí
a mládeže‘“
Projekt bude ukončen v srpnu 2008.
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ZASEDÁNÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU
ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, o. s.
za rok 2007
Ve volebním roce 2007 proběhlo zasedání Republikového výboru ARPZPD v ČR pětkrát a to 17. 3.
2007, 22. 6. 2007, 28.–30. 9. 2007, 6. 12. 2007 a 19. 1. 2008.

Hlavní diskutované a schvalované úkoly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sledování a připomínkování legislativních norem a jejich změn,
průběh realizovaných a příprava nového projektu z ESF,
dotační programy a schválení předložení projektů na jednotlivá ministerstva,
vzdělávání pracovníků a dobrovolníků z klubů,
příprava a předložení žádosti o registraci sociální služby,
zpracování žádosti o akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávací instituce,
realizace doškolovacích kurzů,
rozdělení kontrol jednotlivých rekondičních a rehabilitačních akcí mezi členy RV ARPZPD,
schválení projektů na jednotlivá ministerstva na rok 2007,
příprava Valné hromady za rok 2007 a zhodnocení činnosti RV ARPZPD v ČR a návrh kandidátky na
rok 2008.

Ze zprávy Republikové revizní komise ARPZPD v ČR
Na základě předcházejících rozhodnutí z Valné hromady, Republikového výboru Asociace bylo v roce
2007 naplánováno pokračovat v kontrolách stagnujících regionálních klubů.
Kontroly v aktivních klubech zjistily pouze drobné závady, celková kvalita vyúčtování státních dotací
i vedení účetnictví je na velice dobré úrovni. Republiková revizní komise ARPZPD v ČR děkuje všem
účetním, hospodářům a předsedům klubů za odpovědný přístup k hospodaření organizace.
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USNESENÍ
z XVI. Valné hromady Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o. s., konané 28. 3. -30. 3. 2008 ve Svojanově u Borušova
v penzionu BADINKA
Valná hromada Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o. s.
(dále jen ARPZPD v ČR, o. s.)

a) vzala na vědomí:
•
•
•
•
•

zprávu o činnosti ARPZPD v ČR, o. s. za rok 2007
zprávu o hodnocení projektů ARPZPD v ČR, o. s. za rok 2007
zprávu o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR, o. s. za rok 2007
zprávu o činnosti Republikové revizní komise ARPZPD v ČR, o. s. za rok 2007
zprávu o hospodaření ARPZPD v ČR, o. s. za rok 2007

b) zvolila:
Republikový výbor ARPZPD v ČR, o. s.
ve složení:
Marie Havlíčková – ředitelka
Zuzana Kaprová – předsedkyně
Miroslav Šamalík – místopředseda
Jan Pucher
Zdeňka Cupková
Bohuslava Zikmundová
Antonín Řeřicha
Vanda Moravová
Luboš Milichovský
Alena Pecková
Martina Čížková
Republikovou revizní komisi ARPZPD v ČR, o. s.
ve složení:
Pavel Kolmačka
Jaroslava Bednářová – předsedkyně
Josef Štich – místopředseda
Dominika Paulová
Lenka Haiserová

c) schválila:
– příspěvky klubů pro rok 2008 na podporu ústředí ARPZPD v ČR, o. s.
ve výši 1 500,– Kč klubům, které čerpají státní dotace,
ve výši 1 000,– Kč ostatním klubům
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d) ukládá ústředí ARPZPD v ČR, o. s.:
• zorganizovat proškolení hospodářů a členů Revizních komisí regionálních klubů
• zapracovat do organizačního řádu ARPZPD v ČR, o. s., modelový název organizační jednotky
ARPZPD v ČR, o. s.
• vypracovat metodiku pro prezentaci ARPZPD v ČR, o. s. a jejích regionálních klubů – organizačních
jednotek směrem navenek,
• zpracovat žádosti o akreditaci vzdělávacích programů pro sociální pracovníky,
• připravit text nové členské přihlášky,
• zpracovat vzorovou strukturu Výroční zprávy o činnosti regionálních klubů.

e) ukládá regionálním klubům ARPZPD v ČR, o. s.:
• vytipovat a nahlásit ústředí ARPZPD v ČR, o. s, pobytová zařízení pro projekt „Motivační pobyty
rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením“
• zaplatit Valnou hromadou ARPZPD v ČR, o. s. schválené příspěvky pro rok 2008 na činnost ústředí
ARPZPD v ČR, o. s. do konce 31. 12. 2008,
• zaktivizovat činnost svých Revizních komisí
• dodržovat metodiku vyúčtování akcí a termíny pro zaslaní vyúčtování akcí,
• průběžně elektronicky zasílat ústředí ARPZPD v ČR, o. s., kopie všech předkládaných projektů

e) ukládá Republikovému výboru ARPZPD v ČR, o. s.:
• aktivizovat činnost regionálních klubů ARPZPD v ČR, o. s., v dohodnuté spádové oblasti a pomáhat
řešit konkrétní problémové situace jednotlivých klubů

Republikový výbor ARPZPD v ČR, o. s., na svém prvním zasedání dne 29. března 2008 ve Svojanově
u Borušova zvolil do funkce předsedkyně ARPZPD v ČR, o. s., paní PaedDr. Zuzanu Kaprovou a do
funkce místopředsedy ARPZPD v ČR, o. s., pana Mgr. Miroslava Šamalíka. Potvrdil Marii
Havlíčkovou ve funkci ředitelky ARPZPD v ČR, o. s.
Republiková revizní komise ARPZPD v ČR, o. s., na svém prvním zasedání dne 29. března 2008 ve
Svojanově u Borušova zvolila ze svého středu do funkce předsedkyně Republikové revizní komise
ARPZPD v ČR, o. s., paní Jaroslavu Bednářovou a do funkce místopředsedy RRK ARPZPD v ČR,
o. s., pana Josefa Šticha.

Návrh usnesení byl Valnou hromadou schválen dne 30. března 2008.
Zapsala a zpracovala:
Martina Čížková
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PERSPEKTIVY ČINNOSTI ASOCIACE
NA LÉTA 2007 – 2010
Asociace hodlá kontinuálně pokračovat ve své práci ve prospěch dětí a mladých lidí s postižením
a jejich rodičů. V horizontu let 2007–2010 je činnost Asociace zaměřena na následující priority:
• aktivně přispívat k odbourávání bariér mezi majoritní a minoritní částí populace,
• posilovat vzájemné porozumění a soudržnost společnosti na národní a mezinárodní úrovni
s vědomím členství ČR v Evropské unii,
• naplňovat Úmluvu o právech dítěte, Pakt o občanských a politických právech a další
dokumenty vztahující se v obecné rovině k ochraně lidských práv,
• zajišťovat široké spektrum aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením formou
ozdravných, rehabilitačních, volnočasových a sportovních akcí,
• poskytovat a rozšiřovat okruh služeb, které byly přijetím zákona č. 108/2006 Sb. zahrnuty
mezi sociální služby, zejména v oblasti poradenství, asistenčních služeb a včasnou pomoc
rodině s dítětem raného věku,
• realizovat a rozšiřovat činnost vzdělávacího, metodického a osvětového centra,
• pořádat vzdělávací kurzy zaměřené k získání či rozšíření odborné způsobilosti pro výkon
a poskytování sociálních služeb, pro pracovníky zajišťující mimoškolní a volnočasové aktivity
pro děti a mládež s postižením, vytvářet modelové programy specifických pobytů pro děti
a mládež se zdravotním postižením,
• pořádat osvětovou činnost a působit na majoritní společnost s cílem zvýšit informovanost
o životě osob se zdravotním postižením.
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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 2007 nejvíce podporovaly:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

… DŮLEŽITÉ JE NEBÝT SÁM …

KONTAKT
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR
Karlínské nám. 12,
186 03 Praha 8-Karlín
telefon: 224 817 438, 224 817 393
fax: 224 817 438
e-mail: arpzpdcr@cds-szdp.cz
www.arpzpd.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka Praha
číslo účtu 22535-081/0100
IČO 43002455

