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Posláním 

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

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

Asociace je otevřeným, nezávislým, nepolitickým a dobrovolným spolkem s právní subjektivitou. Vznikla 

v roce 1991 a má celorepublikovou působnost. Prostřednictvím svých regionálních klubů sdružuje všechny, kteří 

chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. 

  

Základní jednotkou Asociace jsou regionální kluby (pobočné spolky), které vznikají z iniciativy rodičů 

zdravotně postižených dětí, za podpory přátel a odborníků. Kluby pracují samostatně a mají právní subjektivitu. 

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která volí výbor klubu a kontrolní komisi klubu. Výkonným 

orgánem klubu je výbor klubu ARPZPD, který volí ze svých členů předsedu a místopředsedu klubu a předsedu 

kontrolní komise klubu.  

 

Sekretariát Asociace koordinuje činnost regionálních klubů, systematicky vytváří jejich síť a podporuje jejich 

činnost tak, aby poskytovaly kvalitní služby dětem se zdravotním postižením i jejich rodičům. 

 

V rámci Asociace bylo v roce 2017 registrováno 48 klubů ARPZPD v ČR, z. s. v územních regionech a 

Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky. 

 

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

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

koncepci činnosti Asociace, jednou za dva roky volí statutární orgán organizace - Republikový výbor Asociace 

RPZPD v ČR, z. s. a kontrolní orgán - Republikovou kontrolní komisi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který 

je zvolen členy Republikového výboru a Republikové kontrolní komise Asociace. 

Republikovému výboru Asociace podléhá sekretariát Asociace se sídlem v Praze 8, Karlínské nám. 12. 

 
Pověřenými zástupci statutárního orgánu Asociace RPZPD v ČR, z. s. jsou předseda a ředitel.  
Funkci předsedkyně v roce 2017 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová. 
Funkci ředitelky v roce 2017 vykonávala Bc. Martina Smolíková. 

 

Asociace je spolek, který má dvojí členství; a to řádné a registrované. Řádnými členy, tj. platícími členy, jsou 

rodiče a přátelé, registrovanými, neplatícími členy Asociace, jsou zdravotně postižené děti a mládež. Celkový 

počet řádných a registrovaných členů Asociace je 3 500. 

Členské příspěvky si kluby ponechávají pro svou potřebu a o jejich výši rozhoduje členská schůze klubu. 

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

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

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

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

 pomáhá v integraci zdravotně postižených dětí, 

 podporuje jejich nezávislý způsob života, 

 zajišťuje sociální služby,  

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

dítětem, 

 šíří informace pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny, 

 prosazuje jejich zájmy ve státní politice a legislativě, 

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

 připravuje a realizuje specifické tuzemské a zahraniční rekondiční a rehabilitační pobyty, uskutečňuje 

projekty v oblasti pedagogické a sociální rehabilitace, 

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

 spolupracuje se státními a nestátními institucemi, spolky, odbornými pracovišti i jednotlivci 

zabývajícími se problematikou zdravotně postižených dětí. 
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Zpráva předsedkyně 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. o činnosti organizace za rok 2017 
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 7. 4. 2018 ve Vílanci u Jihlavy) 

 

Vážení a drazí přátelé, 

dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v České 

republice přednesla zprávu o činnosti naší organizace za rok 2017.  

Náš stěžejní cíl - přispívat ke zlepšování kvality života dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů, byl 

důsledně sledován ve všech aktivitách Asociace i v roce 2017. V centru pozornosti naší práce byla pomoc 

rodině, která pečuje o své dítě nebo člena se zdravotním postižením. Z našeho pohledu rodina představuje pro 

život každého člověka ničím nenahraditelné prostředí. Zaměřili jsme se proto na nabídku a zajištění aktivit 

podporujících fungování a soudržnost rodiny. Na základě našich dlouhodobých zkušeností a hlubokých znalostí 

potřeb rodin byla zformulována struktura programu našich motivačních a psychorehabilitačních aktivit, do které 

jsou smysluplně zakomponovány nejdůležitější  prvky komplexní podpory a rehabilitace zaměřené na dítě se 

zdravotním postižením a celou jeho rodinu. Odborně zajištěné aktivity Asociace v průběhu roku pomáhaly 

rodinám v roli pečovatelů dlouhodobě pečujících o některého svého člena zvládat náročnou a vyčerpávající 

práci, pomáhaly rodičům načerpat síly, získat a sdílet důležité a cenné informace a také ovládnout techniky 

prevence vyčerpání a syndromu vyhoření. Může nás naplnit uspokojením, že naše výchozí myšlenka o 

nezastupitelnosti rodiny v životě dítěte, kterou si Asociace vzala do vínku od dob svého zrodu, se nyní dostává 

popředí zájmu státní politiky v naší zemi.  

Druhý směr našich aktivit byl namířen na rozvíjení osobnosti dětí se zdravotním postižením a odstraňování 

překážek v přístupu k aktivitám běžným pro většinovou společnost. V centru pozornosti Asociace byli i zdraví 

sourozenci dítěte se zdravotním postižením a naplňování jejich potřeb.    

Svou prací jsme přispívali k společenskému porozumění a sbližování většinové společnosti s osobami se 

zdravotním postižením.   

Asociace i v uplynulém roce působila v roli obhájce práv rodin pečujících o dítě, mladého člověka či dospělého 

člena rodiny se zdravotním postižením. Vyjadřovali jsme se k předkládaným návrhům právních předpisů, 

především k zákonu o sociálních službách, financování sociálních služeb a oblasti vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením.  

Asociace se v roce 2017 zúčastnila jednání o postavení pečujících osob na půdě senátu, kde zástupce obhajoval 

zájmy našich rodin. Od roku 2017 zástupce Asociace působí v pracovní skupině, která řeší poskytování 

zdravotnických výkonů ve školách. V roce 2017 Asociace vstoupila do Pacientské rady ministra zdravotnictví, 

kde náš zástupce má možnost obhajovat zájmy osob s celiakií. Asociace byla také pozvána k účasti na jednání s 

ombudsmankou ohledně financování sociálních služeb. 

Všechny tyto oblasti jsou v centru našeho zájmu a Asociace bude nadále sledovat vývoj a aktivně bude vstupovat 

do jednání ve prospěch našich rodin. 

Velice významnou a neoddělitelnou rovinu činnosti Asociace tvořila vlastní spolková/klubová činnost. V roce 

2017 naše kluby nabídly širokou škálu společenských, tvořivých, kulturních, sportovních či poznávacích 

vzdělávacích akcí pro děti, rodiče, přátele, pozvané oficiální hosty. Podařilo se  zorganizovat  řadu úspěšných 

prázdninových táborů, efektivních rehabilitačních a ozdravných pobytů, zajímavých poznávacích akcí, 

volnočasových aktivit, příjemných a zajímavých a užitečných setkávání, přednášek   

Volnočasové, zájmové či táborové aktivity organizované regionálními kluby Asociace pro děti a mládež 

respektovaly individuální potřeby a možnosti účastníků, byly odborně zabezpečené a také otevřené pro široký 

okruh zájemců. Pestrá paleta vhodně přizpůsobených a aktivit umožnila cílený rozvoj pro život důležitých 

znalostí, schopností a dovedností účastníků, posilovala jejich všestranné kompetence, orientaci ke zdravému 

životnímu stylu, umožnila objevit skryté schopnosti a poznávat nové kamarády a budovat tolik důležité 

vzájemné porozumění.   

Aktivity regionálních klubů v této oblasti významnou měrou přispěly k zaplňování velkých ploch bílých míst na 

mapě služeb, které umožňují dětem a mladým lidem se závažným zdravotním postižením přístup k zájmovým, 

táborovým a volnočasovým činnostem. 

Spolkové aktivity našich klubů jsou také jedinečným prostorem pro účinné odbourávání stresů, který rodiče dětí 

se zdravotním postižením doprovází v náročném každodenním život.  Jsou platformou pro formování názorů a 

hledání řešení otázek, které se dotýkají života dětí s postižením. Spolkové aktivity dávají prostor, ve kterém je 

možné dobít potřebnou životní energii a získat novou sílu překonávat překážky.  

Naše kluby, které rozšířily svou činnost a vydaly se cestou poskytování také profesionálních sociálních služeb, 

dokázaly propojit poskytování důležitých sociálních služeb s neméně důležitou spolkovou činností tak, že se tyto 

služby vzájemně doplňují, obohacují a prolínají.  

Moc bych si přála, aby takovýto model dobře fungoval a aby se činnost klubů dále rozvíjela v kontextu našich 

zásad a principům. Jak z vašich zpráv vyplývá, práce se i přes nemalé překážky daří.   
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Děkuji z tohoto místa za zaslání zpráv o činnosti klubů. Zprávy zřetelně vypovídají o vaší obětavé a cílevědomé 

práci budovat lepší život pro naše děti a rodiny a nevlídnost světa prohřívat humorem, teplem lidskosti, 

obětavosti a lásky. 

Naše činnost zahrnovala v roce 2017 posilování informovanosti a znalostí rodičů souvisejících s plněním jejich 

rodičovských rolí a s životem jejich a jejich dítěte - oblast sociálního poradenství. Díky této službě je pro 

uživatele snadnější orientovat se ve složité spleti právních předpisů a účelně využít existujících možností, které 

dané systémy sociálních věcí, vzdělávání či zdravotnictví nabízejí.    

Důležitou součástí činnosti Asociace bylo a zůstává vzdělávání, šíření informací a prohlubování znalostí našich 

členů, ale také širokého okruhu dalších osob týkající se zdravotního postižení a práv osob se zdravotním 

postižením. Asociace je v této oblasti uznávanou vzdělávací institucí.  

Kvalitní vzdělávací aktivity byly v roce 2017 realizovány také v rámci činnosti klubů při realizaci úspěšných 

projektů. Akce jsou žádané a motivující, vedou k většímu zájmu o činnost klubu a představují významné 

obohacení jeho spolkové práce. 

Účastníci všech našich kurzů oceňovali jejich vysokou odbornou i organizační úroveň. 

Musím znovu podtrhnout fakt, že promyšlené, systematické a odborně vedené proškolování našich rodičů, 

kterému se Asociace věnuje od svého vzniku, se promítlo do profesionalizace naší práce v roli obhájce práv dětí 

a jejich rodin. Umíme se mnohem lépe orientovat ve složité oblasti sociálních služeb či školství, známe naše 

práva a jsme také argumentačně připraveni práva našich dětí a rodin obhajovat a prosazovat.  

U zrodu Asociace stála velká odvaha a odhodlání rodičů dětí se zdravotním postižením bojovat za jejich 

důstojný život. Díky společnému úsilí a angažovanosti, díky společně sdíleným cílům, díky vnitřní propojenosti 

a principům vzájemné důvěry a spolupráce se nám podařilo vybudovat stabilní a silnou Asociaci jako organizaci 

s celorepublikovou působností. Asociaci, která se oprávněně stala respektovaným partnerem a konzultantem 

orgánů státní správy a samosprávy. Argumenty přednesené jménem organizace, jakou je Asociace, jsou mnohem 

silnější ve srovnání s ojedinělým hlasem jednotlivce.  

Společně se nám podařilo prosadit do života dětí se zdravotním postižením a jejich rodin mnoho pozitivních 

změn. Nesmíme ale zapomenout, že cesta k tomuto stavu vedla přes angažované odhodlání chtít něco změnit, 

vědět proč to změnit a také jak.  Tyto pilíře musejí být stále bytostnou součástí naší každodenní práce, našeho 

životního stylu. Je nám jich třeba, abychom se uměli kriticky dívat a vidět rizika, která život v rychle se měnící 

globalizované společnosti přináší. Je nám jich třeba, abychom nadále uměli ve prospěch našich dětí a jejich rodin 

pružně a účinně reagovat na různorodé tendence a zájmy rozmanitých zájmových skupin.    

Prosazování a obrana práv našich dětí a rodin je nesnadný trvalý úkol, který nelze zvládnout bez operativní a 

funkční vzájemné spolupráce a informovanosti. Jsme velkou organizací s celorepublikovou působností, naše 

činnost v rámci republiky je mnohostranná, vždy a za všech okolností sleduje naše společné cíle a ctí sdílené 

hodnoty. Takovou Asociaci jsme vybudovali a takovou organizací chceme být i dále. Tento závěr a přání jasně 

zazněly na našem společném workshopu o směřování naší drahé Asociace, který se konal jako jedna z klíčových 

aktivit projektu Asociace pružná organizace v  návaznosti na naši loňskou Valnou hromadu. 

Po celý rok 2017 jsme měli možnost využít zmiňovaného projektu, aktivit, který nám otevíral prostor pro 

operativní komunikaci. I když zprávu o tomto projektu máte k dispozici a bude možné se k ní vyjádřit, musím na 

tomto místě konstatovat, že ne všechny regionální kluby, ke škodě věci, využily plně příležitost komunikace, 

kterou tento projekt otevíral.    

Všichni víme, že pozitivní změny, kterých jsme dosáhli, nám nejsou dány s garancí nezvratné trvanlivosti. Ten, 

kdo usne na vavřínech, se může probudit v loži trnitém. Každodenní zkušenost odkrývá nové problémy ale také 

rizika zhoršení situace. Stále se setkáváme s případy porušování práv, nepříznivým výkladem práva, s 

diskriminací. Jedinou cestou je bránit se, společně postupovat s plnou profesionální argumentační vahou naší 

organizace. Trvale musíme monitorovat situaci, legislativní prostor a skutečný přístup dětí a rodin k 

deklarovaným právům v praxi. A to nejen vůči členům naší organizace, ale vůči novým generacím dětí se 

zdravotním postižením a jejich rodičů a v jejich prospěch. 

Vím, jak je v běhu života mnohdy těžké zmobilizovat síly, nenechat se odradit neochotou druhých lidí 

naslouchat, pochopit či přiložit ruku k dílu. Je to někdy vpravdě boj vysilující, ale dává pozitivní výsledek. To je 

třeba mít na paměti, z toho čerpat sílu a odhodlání. Společně tvoříme svět, ve kterém budou žít naše děti.  

 

Financování činnosti naší organizace z prostředků dotací státního rozpočtu poskytovaných v rámci projektů 

jednotlivých rezortů hrálo i v uplynulém roce 2017 důležitou úlohu.  Přehled dotací ze státního rozpočtu a jejich 

čerpání je na programu dnešní VH  formou samostatné zprávy.  

V roce 2017 byla Asociace partnerem Nadace ČEZ v rámci projektu Plníme přání. Podařilo se uspokojit 

požadavky na pokrytí nákladů spojených s nákupem služeb či rehabilitačních pomůcek potřebným členům.  

Činnost Klubů Asociace byla financována jednak z prostředků státních dotací, ve velké míře ale také projekty 

krajskými, projekty měst, nadačních fondů, ale také ze sponzorských prostředků, výtěžků benefičních akcí a 

dílem též z účastnických příspěvků.  
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V uplynulém roce pokračovalo navazování a prohlubování vztahů s dalšími organizacemi, které v dané oblasti 

činnosti působí, byla prohlubována součinnost při ovlivňování místní politiky vůči osobám se zdravotním 

postižením a v rozšiřování povědomí veřejnosti o životě osob se zdravotním postižením.  

Drazí přátelé, pokusila jsem se shrnout podle mého názoru nejdůležitější oblasti činnosti naší  organizace v 

uplynulém roce a dotknout se i směru vývoje. Úkolů před námi je hodně, jejich řešení není snadné. Úspěch 

závisí na naší vzájemné spolupráci, provázanosti a informovanosti.  

Práce Asociace zahrnuje rozměr, který přesahuje věcnou stránku řešení legislativních problémů. Je to dimenze 

vyšších morálních principů, které pomáhají společnost orientovanou na výkon a tvrdé ekonomické ukazatele 

prosvětlovat vzájemným porozuměním, hřejivým teplem kamarádství a obohacovat ji o hodnoty, bez kterých je 

lidský život chudý a nenaplněný, svět pustým místem pro život – hodnotami lidskosti, blízkosti, ochoty pomoci, 

a v neposlední řadě radosti z toho činit druhé lidi šťastnějšími. Asociace chce jít touto cestou. Pokud touto cestou 

půjde, je to cesta naděje pro naše děti, naděje pro budoucí generace.     

Děkuji Vám všem a Vašim spolupracovníkům za aktivní práci, za Vaši podporu, spolupráci, za Vaši odvahu, 

kterou naplňujete poslání naší organizace.  

Děkuji sekretariátu, republikové kontrolní komisi a všem členům republikového výboru za jejich práci a Vám 

všem za důvěru, kterou jste vložili do mých rukou v úloze předsedkyně Asociace a kterou jsem se ze všech sil 

snažila nezklamat. Děkuji za možnost jít po boku s Vámi za ideály, které nás spojují. 

Děkuji Vám též za zaslání zpráv o činnosti klubu a dovolte mi podělit se s Vámi o přehled o činnosti klubů za 

rok 2017.  

 

Praha, 7.4.2018 

Zuzana Kaprová 
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Přehled 

o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2017 
(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu) 

 

 

Klub Sestry v sukni Praha 3 – Mgr. Ondřej Poláček  
 

Sestřičky sukničkářky jsou v naší rodině teprve třetím rokem, ale svou činnost dlouhodobě zasvěcují aktivizaci 

mladých lidí se závažným zdravotním postižením. Jedná se o velice záslužnou práci, protože pro mladé lidi nad 

26 let, jejichž zdravotní postižení a jeho závažnost je významně omezuje v přístupu k aktivitám organizovaným 

pro jejich zdravější vrstevníky nebo pro mládež mladší. Nabídka pobytových akcí, ale i možnost účastnit se 

podnětných setkávání či výletů, prožít báječná dobrodružství a naučit se nové dovednosti, je, bohužel, pro tuto 

cílovou skupinu nedostatečná.    

Dovolím si Vás aktivitami Sester v sukni provést slovy pana předsedy Ondřeje Poláčka Rok 2017 byl zasvěcen 

komiksovým superhrdinům, a tak v okéncích komiksu roku 17 lze spatřit   

Aquamana, jak radostně dovádí v bazénech v Čestlicích, v rámci klasické jednodenní víkendovky. Sešlo se asi 

dvacet účastníků a bylo potvrzeno, že model zapojující proškolované studenty gymnázia Na Pražačce, je funkční 

a perspektivní, protože první studenti se už dle očekávání zapojují i do kolektivu "staršího jádra" sester. 

Druhé okénko je plné slavnostně oblečených kamarádů, známých i neznámých, kteří nás v březnu přišli podpořit 

na Benefici do Gongu. O kulturní zážitek se postarala partička Squadra sua s představením Handicops a parta 

mutantů kolem profesora X se pak postarala o vydražení dvacítky uměleckých děl za ceny, které velkou měrou 

pomohly zaplatit následný letní tábor. 

Třetí okénko jsme mohli zakreslit zejména díky finančním super hrdinům ze spřátelené firmy, která nás již 

tradičně zve na své tvořivé velikonoční dílničky, kde se setkávají tamní zaměstnanci se svými rodinami. Naše 

klasická dvacetičlenná skupinka klientů, asistentů a studentů je tam zvána v rámci sociální politiky moderní 

vyspělé kultivované organizace. Odpolední část víkendového okénka je pak opět vybarvena modře. Tentokrát 

hladinou Vltavy, po níž jsme vyrazili na palubě výletního parníku. 

V dalším okénku nás vítá rodina Flintstoneových v Plzeňském Dinoparku a zoologické zahradě během dubnové 

víkendovky. 

Scéna pátého okénka vypadá skoro industriálně: zrezavělé konstrukce a koleje nákladového nádraží Žižkov a do 

toho inspirativní prostory "1435mm" se štendry plnými secondhandového oblečení, loutkovým představením 

Zlatovláska pro děti a koncertem jazzové kapely Molotow Moloch Quartet. 

Další okénko je školní třída gymnázia Na Pražačce, kde je pořádán Asistenční kurs zaměřený na obecná pravidla 

asistence, praktický nácvik základních dovedností, lékařské aspekty a fyzioterapii a vedený zkušenými lektory. 

Na sedmé okénko popojedeme vlakem a je opět laděno do modrobílé barvy, tentokrát peřejemi Berounky a 

čepelemi pádel našich raftových posádek na červnové víkendovce. 

Osmé okénko na začátku července je to největší a popisuje tábor SUPERHRDINŮ a příběh profesora X, jeho 

supermutantů a studentů jejich školy, kterým se podařilo zachránit Dokcity ze spárů Hyper Imobila. V Poslově 

Mlýně u Doks jsme už byli několikrát a příjemné prostory s borovicovými lesy, mírně vlnitou krajinou a 

přilehlým rybníkem nám umožňují pestrý a bohatý program.  

Osmé okénko je díky svému dvoutýdennímu rozpětí tak obrovské, že dokonce obsahuje jedno extrémně důležité 

podokénko - se siluetou zříceniny Bezdězu a nevyřčenou otázkou: "Jak je dostat nahoru na horu?". 

Jak se říká: "Pěkně v teplejch, na nosítkách od superkamaráda Fantomase." 

Následující podzimní okénko vykresluje výlet do Mladé Boleslavi a účastníci jsou na něm zachyceni při 

prohlídce auta upíra z Feratu. 

Desáté okénko je věnováno druhému asistenčnímu kurzu, který byl stejného ladění jako ten předchozí a 

zúčastnilo se ho i pár kantorů z místního gymnázia, ti se možná už na dalších obrázcích neobjeví, ale možná se 

díky nim objeví další nové tváře v okénkách asistenčních kurzů. 

V posledním řádku našeho komiksového příběhu je okénko s již známými superfinančníky, kteří pořádají i 

dílničky s helovýnskou tématikou. Po výtvarných dílničkách se celá tradičně sestavená skupinka přesouvá na 

Nákladové nádraží Žižkov, kde se připojuje k početným hostům Bazárku nakupujícím nové staré kousky 

oblečení a čekající na divadelní Improshow a jazzový koncert. 

V předposledním okénku sledujeme Icemana, jak se marně snaží vytvořit ve vánoční Praze zasněženou 

atmosféru. I bez sněhu jsme si ovšem užili krásnou procházku zakončenou v Café Therapy vánočním kytarovým 

pokecem. 

V posledním okénku je bublina "Děkujeme." a zvláštní obrázky. Jsou to loga našich sponzorů a spřátelených 

organizací a firem: PROEVENT, Krupička ohňostroje, Mamma-Cofee, Čekárna, Asociace, Pilot, Úřad vlády, 

Ministerstvo zdravotnictví. 
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Pokud jste to dočetli až sem, zřejmě jste si všimli, že poslední okénko se v pravém dolním rohu odchlipuje. Když 

ho odkryjete, objevíte šedě kolorované okénko, a když počkáte ještě chvilku, až nakreslený prach usedne, 

objevíte postupně renovovaný sklepní prostor, ve kterém vzniká naše klubovní a skladové zázemí na žižkovské 

Ohradě. 

Za plného vědomí nakreslil předseda klubu  

Ondřej Poláček 

PS: V háčku nad "ř" ve jménu je mikrookénko s osobním poděkováním všem mým kamarádům i novým 

"sestřičkám". 

 

Mně nezbývá, než vyjádřit blahopřání a velké poděkování za nás v Asociaci a za všechny, pro které jsou vaše 

akce pořádány a pro které jste celý rok tak obětavě pracovali a rozdávali radost.   

 

Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem – Dagmar Božovská  
 

Stonoška provozuje pravidelnou klubovou činnost 2krát týdně zaměřenou na rozvoj pohybového aparátu, ale 

také na rozvoj kreativity, jemné motoriky, sebeobslužných dovedností a sociální komunikace. Děti jezdí plavat, 

cvičit, pracují s hlínou, vaří, hrají společenské hry, rozvíjí své výtvarné dovednosti a zpívají.  

Při klubu funguje Denní centrum, které navštěvuje 9 klientů. V centru pracují 3 asistenti a jeden speciální 

pedagog- logoped. Provoz centra je 3 krát týdně od 7.30 – 14.00 hodin. Výchovně – vzdělávací program přispívá 

ke zkvalitnění života všech klientů a zahrnuje pravidelné cílené  masáže, magnetoterapii, logopedickou péči a 

osvojování praktických dovedností pro život.  

Rok 2017 Stonoška zahájila již tradiční Tříkrálovou sbírkou. 2 skupinky koledníků se vydaly již po páté za 

koledou. 

Krásnou klubovou akcí byl karneval. Kostýmy předvedly nejenom děti, ale svou fantazii popustili i rodiče, a tak 

se bylo na co koukat. K tanci hrála živá hudba a pod tíhou jídla se prohýbaly stoly, na kterých nechyběly pravé 

moravské koláčky a dortíky. Akci doplnila tombola a ocenění nejkrásnější masky dortem.  

V dubu Stonoška vyrazila na výlet do Prahy, kde je už skoro jako doma. Ale vždy se dá objevit a navštívit něco 

nového. V roce 2017 to byla výstava Lidské tělo, atrakce Matějské pouti. /Terezín?) Spolu s kouzlem 

velikonoční Prahy se výlet a zážitky z něho vryly do paměti všem spokojeným účastníkům.   

V květnu proběhl již 13. ročník Dne se STONOšKOU. Cílem je spojit svět zdravých a postižených a prezentovat 

práci klubu široké veřejnosti. Akce se vydařila, návštěvníků bylo 1000.   

Konec školního roku patřil společnému posezení a špekáčkům a těšení na prázdniny, i když jsou pro klub 

obdobím náročnějším z důvodů organizace táborů   

V roce 2017 Stonoška zorganizovala celkem 3 letní tábory s bohatým a zajímavým programem. Jeden z táborů 

se podařilo propojit s motivačním pobytem a programem pro rodiče.  

Poslední pobytovou akcí byl psychorehabilitační pobyt pro celé rodiny v měsíci říjnu.  

O pobytové akce klubu je velký zájem, také díky kvalitní péči vedoucích a  asistentů, a tak není nouze o nové 

kamarády ze širokého okolí.  

Je třeba také uvést, že Stonoška zorganizovala i v roce 2017 Charitativní bazar v trvání 5 měsíců. Výtěžek 

úspěšné akce posloužil k podpoře práce klubu a práce asistentů. Podařilo se zakoupit keramickou tabuli, 

logopedické pomůcky, magnet, didaktické pomůcky, perličkovou lázeň na nohy.  

Konec úspěšného roku 2017 patřil vánočnímu posezení. Ke spokojenosti velikého počtu účastníků přispěla živá 

hudba, přátelská atmosféra a jistě i dobroty.  

Blahopřejeme Stonošce ke krásné práci v roce minulém a přejeme, aby se Vám, milí přátelé dařilo i nadále 

rozmnožovat a šířit laskavé člověčenství kolem.   

 

Klub Velké Meziříčí – Zdeněk Jůda  
 

Klub usiluje o komplexní péči o osoby s různými hendikepy, o jejich integraci mezi zdravé, o to být stabilním 

sdružením, které dokáže pomáhat rodičům zvládat narození dítěte s e ZdP, pomáhat dětem se zdravotním 

postižením učit se novým věcem a žít bohatý život. Chce být stabilním sdružením, které bude napomáhat 

rodičům zvládat situaci narození dítěte s postižením, které se snaží, aby si rodiče při klubových aktivitách 

odpočinuli a načerpali tolik potřebných sil.  

V roce 2017 byl již po osmé byl první akcí roku Ples Dobré vůle. K tanci hrála skupina Beat Band, kulturní 

program doplnilo vystoupení mažoretek a tanečního uskupení „Kosatky“z Dózy Velké Meziříčí. Finanční 

výtěžek celé akce klub využil ke spolufinancování tradičních akcí, které se konají v průběhu celého roku. Akcí 

opravdu nebylo málo.  

Klub připravil a uskutečnil pestrou paletu zajímavých a podnětných akcí, které posunuly plnění cíle opět o kus 

dál.  
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Pravidelně se konala odborně zajištěná hiporehabilitace.  Sdružení AMBRA, které na Vysočině působí 15 let,  

uspořádalo pro děti tradiční soutěžení na koních na kolbiště „U domečku“ v Černé. Celé akci předcházel 

intenzivní hiporehabilitační týden a páteční „Pohádkový les“, který letos oživily živé pohádkové postavy. 

Účastníci měli možnost vidět ukázky výcviku koně a také si zasoutěžit. Adrenalinový zážitek přinesla soutěž 

Běž-Jeď-Běž, která umožnila vyrovnat handicap soutěžících. Vyhrávalo se všeobecně na celé čáře – 100 ocenění 

či medailí bylo rozdáno udatným borcům.  A poděkování paní Marii Pacalové, díky které je možné dětem se 

zdravotním postižením a jejich rodičům zážitky s koňmi a na koních zprostředkovat.  

Konaly se tvořivé dílny s různorodou tématikou. Konala se příjemná klubová setkání a setkání s přáteli ze 

Sdružení Ambra, dobrovolnými hasiči, Sdružením Cantes a jejich čtyřnohými hrdiny. Proběhlo příjemné  jarní 

setkání rodin ve Srubu šlechtické rodiny Podstatských_Lichtenstejn, které přineslo příjemné posezení a řadu 

zajímavých zážitků dětem a relaxaci pro rodiče. .  

Klub zorganizoval zdařilý pobyt v termálních lázních na Slovensku (účastníci se již těší na příští!).   Všem se 

rovněž líbilo představení muzikálu Děti ráje v Brně, doplněné navíc setkáním s hlavními představiteli a 

společným fotografováním. . 

Podařilo se zorganizovat úspěšný víkendový rehabilitační pobyt s pestrým a podnětným programem pro děti i 

dospělé.  

V roce 2017 se klub vydal na zajímavé výlety – na jih Moravy do leteckého muzea, do kovozoo – expozici pod 

širým nebem z kovu vyrobených zvířat a návštěvou světa pod hladinou rybníka v Modré.  Zdařilý výlet byl 

korunován společnou večeří.  

Krásné zážitky přinesl pobyt Safari na Svratce. Krajina kolem hotelu se proměnila v Africkou savanu a buš – 

krásný program který zahrnul výrobu afrických hudebních nástrojů, výrobu masek a sportování s lukem a kopím 

vyvrcholil kmenovým ohněm, kde byli všichni přítomní lovci přijati do kmene Zulu.  

Závěr roku patřil vánočnímu tvoření – výrobě kalendářů a vánočních dekorací bylo pro všechny potěšením. Děti 

navíc byly obdarovány mikulášskými balíčky.  

 Velké blahopřání a poděkování za skvělou práci do Velkého Meziříčí, milí přátelé. 

 

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková  
 

Klub má 16 řádných a 17 registrovaných členů. 

Celoroční klubová činnost přispěla k účelnému naplňování  volného času dětí i jejich rodičů či sourozenců a 

dalších členů. 

Probíhala milá klubová setkání, tvořivé dílny, poradenské a informační setkání pro rodiče na aktuální témata. V 

průběhu setkání si děti užily vlastní tvořivý program a rodiče měli možnost sdílet zkušenosti, dovídat se o  

aktuálních novinkách v oblasti problematiky zdravotního postižení, odreagovat se a dobít baterie. Konalo se 

přivítání paní Zimy s Kamarádem, setkání v čajovně  u voňavého šálku s něčím dobrým a hlavně dobrým 

slovem, pozdravení Jaru a Velikonoc či společné prožití krásné Květnové soboty. Letní setkání bylo příležitostí 

vyzkoušet si pod vedením zkušených odborníků pískování a vyrobit krásné obrázky. 

O prázdninách se členové klubu Kamarád sešli na výukovém programu v Záchranné stanici pro volně žijící 

živočichy. Po poutavé exkurzi se zvířátky, následoval oběd v bartošovickém zámku a další hojné a velmi 

přátelské pohoštění včetně zábavy u členky klubu Kmarád, žijící v této krásné obci s řadou rybníků. Ty hodláme 

prověřit v dalších letech na rafťáckém setkání.  

V srpnu se konalspolečný pobyt členů klubu Kamarád v Rožnově pod Radhoštěm ve známém penzionu Vinium.  

Po prázdninách se klub zúčastnil Setkání postižených dětí z Moravskoslezského a Zlínského kraje v Mořkově. 

Bohatý zábavně-relaxační program doplněný mj. vystoupením Vladimíra Hrona sklidil u všech velký úspěch.  

Říjen patřil „Tvarohové párty“. Soutěžily rodinné týmy a to ve výrobcích z tvarohu. Slané nebo sladké, 

ochutnávka v plném proudu vynesla nakonec velmi těsně tři vítěze k přichystaným výhrám. Samozřejmostí bylo 

předávání všech úspěšných receptů mezi rodiči.  

V listopadu 2017 pořádal klub Kamarád v Novém Jičíně setkání s názvem „Mexiko trochu jinak“, kde proběhla 

soutěž v kostkové hře Mexiko. Setkání bylo velmi vydařené, sladké výhry udělaly radost určitě všem a navíc se 

děti dověděly řadu zajímavostí i o dalekém Mexiku.  

Poslední akcí roku 2017 bylo setkání klubu na téma „Veselé předvánoční setkání“, a to doslova. Na děti čekaly 

nejen krásné vánoční dárečky, ale za tónů koled s vůní skvělého vánočního cukroví vyrobeného maminkami a 

dětského punče si mohli všichni vychutnat pěkné vánoční povídání. Nebylo divu, že všem u svíček zářily oči. 

Navíc přítomní mohli společně oslavit s jednou „Kamarádkou“ její krásné kulatiny.  

Krásné akce úspěšného roku 2017 přispěly ke smysluplnému využití volného času sportovními, kulturními a 

společenskými akcemi zdravotně postižených členů klubu a jejich rodinných příslušníků.  

Blahopřejeme a ať se vše daří i v roce 2018. 
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Klub Uzlík Kladno – Jitka Jiroutová  
 

Klub úzce spolupracuje se svým kolektivním členem Klubíčko, o.p.s. při pořádání odlehčovacích pobytů či 

jarního a podzimního rodinného rehabilitačního pobytu ve Štúrovu a při pořádání letního tábora, tematických 

klubových akcích.  

Tradiční pobyty v termálních vodách ve Štúrovu přinesly příjemné osvěžení a relaxaci, zajímavých výletů a 

společně sdílených úvah a nápadů.  

Uzlík v roce 2017 zorganizoval v Třemošné letní tábor pro 12 mladých lidí s těžkým zdravotním postižením, 

kterým pobyt přinesl bohatý program plný zajímavých aktivit, tvoření, výletů, sportování a her. Děti a všichni 

účastníci se v roce 2017 proměnili v piráty. Při zábavných aktivitách v rámci programu se dověděly řadu nových 

věcí a vyzkoušely si své schopnosti. Pobyt účastníků se závažným postižením s řadou komplikovaných příznaků 

a doprovodných zdravotních problémů klade velké nároky na samotnou přípravu programu, ale i personální 

zajištění a zdravotní dohled. Uzlík a všichni jeho obětaví asistenti a vedoucí se všeho zhostili tradičně na 

výbornou!! 

Děkujeme přátelé a držíme palce, aby se Vám vše dařilo a úspěchy jste slavili i v roce 2018, v 9.roce existence 

Uzlíku. 

 

Klub Korálky Rokycany – Jana Holšanová  
 

v roce 2017 klub organizoval krásná klubová setkání k různým příležitostem, pořádal pravidelné výtvarné dílny 

plné kreativity a nadšeného tvoření. V příjemné a družné náladě probíhala v průběhu celého roku setkání s 

tematickým zaměřením. Proběhla tak společná a radostná oslava Mezinárodního dne žen,  Dne matek, Dne Dětí, 

uskutečnilo se Čarodějnické klubové setkání s ohněm a přáteli, stejně tak Haloweenské strašení. Klub uspořádal 

výlet do Prahy, kde se účastníci s potěšením projeli městem historickou tramvají. Podařilo se zorganizovat dvě 

úspěšné pobytové akce v termálních lázních v Maďarsku a Slovensku.  

Strom splněných přání plzeňského Globusu i v roce 2017 nadělil Korálku milé dárky. Po celý rok probíhalo 

oblíbené rehabilitační plavání. 

Mikulášské nadělování a příjemné předvánoční posezení s besídkou dětí patřilo závěru úspěšného roku 2017. 

Blahopřejeme. 

 

Klub Sluníčko Kutná Hora – Eva Lebedová  
 

Klub pořádá nesmírně milé a zajímavé spolkové akce, tradiční procházky Kutnou Horou, někdy vztah dětí k 

přírodě Sluníčko dlouhodobě posiluje díky aktivitě známé pod názvem Krmení lesních zvířátek -  letos díky 

dostatku vhodného materiálu doplněné veselým stavěním sněhuláků, kteří zpříjemňovali cestu kolemjdoucím i 

řidičům.  .  

Dobrá nálada panovala také při zájezdu na Matějskou pouť v Praze. Klub přivítal konec zimy veselým 

karnevalem s rejem krásných masek a tombolou. Rovněž čarodějnický rej plný dobré nálady, tentokrát na terase 

Sluníčka, se setkal s velikým úspěchem, nezastavilo ho ani deštivé počasí.  

Výtěžek z benefiční akce v Sedlecké katedrále byl vítaným příspěvkem do pokladničky klubu. 

Na jaře Sluníčko přivítalo kamarády z klubu Stonožka, konalo se otvírání potůčků a řek, konal se milý hudební 

večer s přátelským posezením 

Společná oslava Dne dětí se nesla v příjemné náladě s Cestami životem bez bariér.   

Klub v roce 2017 uspořádal týdenní pobyt s pestrým a zajímavým strukturovaným programem. Loučení s 

prázdninami provázel milý program s večerním dobrodružstvím. Radostná byla i Drakiáda, při které draci létali 

opravdu jako draci. Radost všem přinesl výlet vlakem do ZOO Jihlava.  Mikulášská nadílka a Vánoční posezení 

ukončilo úspěšný rok 2017 plný úsměvů v tvářích všech, kteří se akcí klubu účastnili. I my máme velikou radost 

a blahopřejeme Vám. 

 

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou – Ivana Prosecká  
 

Klub čítá 70 členů, z toho 50 dětí se ZdP.  

Probíhaly celoročně přínosné a zajímavé spolkové akce. Pravidelné cvičení v bazénu 1x za 14 dní v Relaxačním 

centru ve Žďáře nad Sázavou, současně probíhaly v uvedeném objektu i pobyty v solné jeskyni a 1x za 14 dní v 

Městských lázních v Novém Městě na Moravě. Celkem se tohoto cvičení a plavání a pobytů v solné jeskyni 

účastnilo 17 dětí s průkazkou se ZTP/P s průvodci a rodinnými příslušníky.  

Další významnou pravidelnou aktivitou byla hipoterapie realizována ve spolupráci se sdružením Ambra v Černé.  

Klub úspěšně provozuje Pomocbanku – zapůjčování kompenzačních pomůcek do rodin i do škol. 

Úsměv zorganizoval v průběhu roku 2017 řadu dalších skvělých akcí, které vykouzlily úsměvy do tváří všem 

účastníkům. Pozvání na lednové divadelní představení Ještě jednou, pane profesore, věnované klubu divadelní 
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společností Chátra o.s., bylo báječným kulturním zážitkem nejen pro členy, kteří se na představení dostavili ve 

velkém počtu, ale i ostatní přítomné diváky, kteří na toto představení přišli.  

 

 Zdařilé byly rovněž tvořivé dílny s tematickým zaměřením podle ročního období Velikonoc a Vánoc. 

Všeobecně velice oblíbený turnaj v bowlingu se uskutečnil v roce 2016 dvakrát, klub je velice aktivní i v  rámci 

vzdělávacích aktivit,  v loňském roce se uskutečnily dva tematické semináře k implementaci nových právních 

předpisů.  

Úsměv společně oslavil Den dětí zájezdem do podzemního areálu v Čertovině u Hlinska, kde se dětem tajil dech 

při hrané prohlídce. Dalšími povedenými kulturními akcemi byla návštěva muzikálu Ať žijí duchové v Praze a 

představení v divadle Spejbla a Hurvínka. Výlet do Prahy byl ještě obohacen projížďkou vltavským parníkem. 

Pro děti byla uspořádána návštěva muzikálu Madagaskar v Pardubicích.  

V roce 2017 byl zorganizovaný úspěšný psychorehabilitační pobyt se strukturovaným programem pro děti a 

rodiče, který nabídl vzdělávací, rehabilitační, sportovní i relaxační aktivity a rovněž aktivity poznávací - 

projížďku vláčkem, procházku v oblacích a návštěvy muzea řemesel a krajky. Úspěch dobře připraveného 

pobytu ještě podtrhla kvalita areálu, kde se pobyt konal.  

Adventní čas patřil Mikulášskému nadělování a adventnímu veselí. Jelikož byl Mikuláš zaměstnán zapojením do 

bowlingového klání, dárky musel rozdat přiletěvší krásný anděl.  

Vánoční tvořivá dílna v místní knihovně ve Žďáru uspokojila nejen šikovné ruce při výrobě vánočních dekorací, 

ale umožnila vzájemné setkání dětí klubu s jejich zdravými vrstevníky-dětskými čtenáři, kteří se rádi zapojili do 

tvořivých aktivit.  

O akce klubu je mezi členy velký zájem, rodiče vnímají aktivity klubu jako velice přínosné  a zajímavé. 

Veliké a upřímné blahopřání a díky za Vaši skvělou práci a hodně úsměvů na tvářích Vašich členů a přátel v 

roce 2018. 

Klub Korálek Přerov – Sylva Johnová  
 

V Korálku  probíhala krásná klubová činnost po celý rok. Klub se rovněž účastnil milých akcí jiných pořadatelů. 

V průběhu roku se klub účastnili aktivit, které pořádá Centrum setkávání v Přerově, ROSKA, Alfa handicap a 

klub důchodců ve Vlkoši.  

V roce 2017 se podařilo se zorganizovat týdenní motivační pobyt pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením. 

Celkem se pobytu s podtitulem „Piráti z Vranova“ účastnilo 31 členů. Krásný a zajímavý program přinesl radost 

a spokojenost všem.  

Klub se zúčastnil v roli diváka  dalšího ročníku ALFA olympiády, kterou v netradičních  

disciplínách uspořádala přerovská organizace vozíčkářů Alfa handicap.  

XVIII. ročník Putování s Korálkem se uskutečnil za krásného letního počasí a bezbariérové okolí přírodního 

koupaliště se stalo kulisou pro naše sportování. Přinesl všem mnoho krásných zážitků. Že discgolf mohou hrát i 

handicapované děti se přesvědčili všichni přítomní. Perfektní zázemí a  dobroty u táboráku dokreslily dokonalost 

akce pro 32 členů klubu.   

Krásné zážitky přineslo také setkání pro všechny věkové kategorie. Aktivní klub  

Seniorek ve Vlkoši pořádá každoročně setkání pro zdravotně postižené děti a jejich kamarády. Pro zpestření 

zábavy si všichni připravili malé vystoupení. Naše kamarádky pro nás napekly koláčky – bylo to jako u babičky.  

Tradiční koupání v termálních vodách maďarského Györu přineslo všem zasloužený relax a novou energii.  

Klub uspořádal úspěšný zájezd do Prahy na muzikálové představení Muž se železnou maskou pro 40 účastníků. 

Kromě krásného hudebního zážitku si účastníci odnesli krásné zážitky z procházky po předvánočně laděné 

Praze.   

Poslední středa roku 2017 patřila všem dětem i rodičům z klubu Korálek. Příjemné posezení u kávy a cukroví 

zpestřila malá vystoupení, které si děti i maminky připravily. Malý dárek potěšil každého.  

Blahopřejeme, milí přátelé a přejeme Vám mnoho úspěchů a všem členům mnoho pestrých korálků štěstí a 

radosti života v roce 2018. 

 

Klub Radost Prostějov – Petr Frantal  
 

Klub zaznamenal změnu v myšlení a nazírání lidí, zejména pak pohledu různých institucí, vč. sponzorů k 

osobám se zdravotním postižením obecně a k organizacím, které působí v jejich prospěch. Radost oceňuje, že se 

v naší zemi začíná rozlišovat mezi skutečně pracujícími a pomáhajícími organizacemi od organizacemi 

pseudohumanitárními, které spíše na humanitárních projektech vydělávají.    

V roce 2017 se dařilo zachovat, využívat a rozvíjet přízeň Sboru dobrovolných hasičů z Urči. Přátelé z Radosti 

využili 2x pozvání na skvělé představení tohoto dobrovolného sboru hasičů, a též se radovali z podílu na výtěžku 

z pořádání těchto představení.  

Klub v roce 2017 využil pozvánek na akce jiných organizací, např. účasti na dni otevřených dveří, které dávají 

příležitost dovědět se nové věci. 
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Velký úspěch u členů klubu měla přeprava nízkopodlažním přímým vlakem až do lázní Velké Losiny nejen na 

koupání ale i na dětský den se soutěžemi. Oceňovali nejen pohodlí, klidnou jízdu, ale především možnost využít 

za jízdy bezbariérové WC pro postižené osoby. Výbor zase ocenil čtvrtinové náklady za přepravu oproti 

autobusu. Díky těmto nízkým nákladům nebyly požadovány od členů žádné účastnické poplatky za přepravu.  

Hlavní organizovanou aktivitou klubu Radost je rehabilitační plavání, které je oblíbenou a prospěšnou činností  

všem členům.  

Prima rok, díky za vykonanou práci. 

 

Klub Krteček Písek – Ladislava Králíková  
 

K 31.12 eviduje klub 40  členů.  

Vedle sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, které byly v průběhu roku 2017 hojně 

využívány a v rámci kterých byl pro klienty připraven vždy bohatý program, uspořádal Klub Krteček spoustu 

akcí a zajistil řadu zajímavých aktivit pro své členy. První akcí v roce 2017 byl:  

Zimní pobyt na horách – Nové Hutě na Šumavě  v lednu.  

Tematický program byl zaměřen na poznávání lidského těla, děti se dověděly názornou, hravou a vtipnou 

formou o našich smyslech, našich končetinách a důležitých orgánech, o tom, jak fungují, co vykonávají a jak je 

dostatečně chránit. Poznání podával doktor Bolíto a sestra Pilná a děti se velmi bavily.  

Rovněž sněhové podmínky účastníkům přály a umožnily skvělé sportovní vyžití.  

V únoru se konala vzdělávací akce zaměřená na Sexuální výchovu, lektorování se ujala zkušená pedagožka z 

PedF České Budějovice. Nenásilnou formou se děti dověděly důležité informace 

Veselý březnový Maškarní karneval byl bránou k jaru, kterou hojné účastníky provázely postavičky Macha a 

Šebestové. Program zahrnoval pestré soutěže a úkoly.  

Krteček vyjel na jarní Ozdravný pobyt do Střelských Hoštic, který byl ve znamení jarního tvoření. I když počasí 

bylo chladné, děti si  vyrobily klíče, kterými zamkli zimu, a symbolicky odemkly jaro. Kolektivním dílem 

účastníci vytvořili velkou barevnou kytici z našich dlaní, omalovali květináčky, zasadili semínko a vyrobili 

veselé berušky. Tento pobyt byl spolufinancován nadací ČEZ.  

Čarodějnický rej se z důvodu nevlídného počasí konal netradičně uvnitř v herně klubu. Veselé setkání doplnil 

zajímavý program složený z her a soutěží. A ani buřtíky nechyběly – rodiče je obětavě pro děti opékali venku.    

V květnu se klub již potřetí zúčastnil tradičního Cipískoviště – tvořivě zaměřené setkání dětí různých věkových 

kategorií. Děti se naučily tvořit kytičku a rybičku z drátku, rybičku, a z obrázku s krtečkem si vyrobily 

zarámovaný obrázek. Sedavá aktivita byla doplněna procvičením rovnováhy a zručnosti. Za splnění úkolů byly 

děti odměněny malým dárkem.  

V období 15. květen – 15. červen 2017 se konala akce Sladovna Písek – byli pozvání všchni rodiče a přátelé 

Klubu Krteček do Sladovny na prezentaci prací a výrobků členů. Akce měla velký úspěch a přispěla k šíření 

věhlasu Krtečku.  

Krteček se účastnil 28.ročníku Sportovních her Tloskov pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením 

z ČR. Sportovalo se v terénním běhu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a týmové soutěži – bocce. 

Přestože soutěžilo kolem 200 sportovců, byli Krtečkové úspěšní a každý z nich vybojoval medaili a někteří 

dokonce i několik. Blahopřejeme!!!! 

9. – 12. červen 2017 Střelské Hoštice – sportovní hry Krtečku 

Jelikož do Tloskova mohlo odjet jen pár vybraných sportovců, uspořádal Krteček sportovní hry pro všechny děti. 

Soutěžilo se v běhu se štafetou, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, a aby i sportování bylo zábavné, 

válely sudy, chodilo se po provaze, plazilo se, skákalo přes švihadlo a hrály se kuželky. V doprovodném 

programu shlédli účastníci hasičské cvičení, které se tou dobou konalo ve zdejším areálu a které děti velmi 

zaujalo. Krásné a teplé počasí umožnilo brouzdání Otavou, která je v Hošticích mělká a prohřátá. V rámci 

tvoření děti vyrobily kornouty se zmrzlinou a kočky z papírových talířků.  

Pobyt byl uskutečněn díky vítězství v projektu „Pomáháme s vámi“, Hypermarketu Tesco.  

8. – 15. červenec 2017 se uskutečnil úspěšný  Letní tábor Dol u Blatné – Indiánské léto  

Tematické zaměření tábora dalo prostor tvořivosti, sportování, kreativitě, fantazii, poznání nových věcí a 

prožívání. Nechyběl tradiční táborák s buřtíky.  

13. – 16. říjen 2017 Střelské Hoštice – podzimní tvoření  

Zdařilý víkend, který provázelo krásné počasí. Tématické zaměření na podzim umožnilo poznávat podzimní 

indicie a ty využívat pro tvořivé aktivity, které byly doplněny sportováním a novým poznáváním a osvojováním 

nových dovedností.  

Prosinec patřil mikulášskému nadělování.   

Nadílka proběhla jako již tradičně ve společenském sále DPS Světlo v Písku. Tři čertíci bavili děti a vymýšleli 

pro ně různé úkoly, aby si děti balíček dobrot zasloužily. Rovněž musely prokázat znalost některé písničky nebo 

básničky.  

18. prosinec 2017 - Vánoční besídka  
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Milé předvánoční posezení s kávou, čajem a cukrovím naladil sváteční atmosféru. Krteček s dětmi připravil pro 

rodiče a hosty pásmo vánočních básniček, písniček a krátký příběh o cestě pastýřů do Betléma. Poté si děti 

rozbalily dárečky pod rozzářeným stromečkem. S přáním krásných svátků jsme se rozešli do svých domovů.  

Kromě těchto větších akcí probíhaly v Klubu Krteček i další drobnější aktivity a každé pondělí oblíbený 

keramický kroužek.  

Blahopřejeme Vám, vážení přátelé k úspěchům roku 2017.  

Financování činnosti organizace v roce 2017  

Hlavním zdrojem financování roku 2017 byly dotace ze státního rozpočtu MPSV na registrované služby v 

částkách 1,640.000 Kč (sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené děti) a 300.000 Kč (sociální 

poradenství) a příspěvek Města Písek na doplnění registrovaných služeb v částce 99.000 Kč, dále dotace v rámci 

Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 312.900 Kč. Dalším zdrojem 

byla dotace poskytnutá prostřednictvím Asociace a to: letní tábor 28.000 Kč (MŠMT). Neopomenutelnou 

částkou jsou i finanční dary, které činily 158.000 Kč. 

 

Turneklub Mírov – Ing. Pavla Ochranová  
 

V roce 2017 se přátelům z klubu v Mírově podařilo zorganizovat úspěšný týdenní psychorehabilitační pobyt s 

pestrým strukturovaným programem a uplatněním zdravotních hledisek, jak vyžadují  potřeby účastníků s daným 

zdravotním postižením. Pobyt byl podpořen dotací MZd. Nabídl krásné  možností nového poznání, krásných 

zážitků i rehabilitací, přispěl ke zlepšení kondice a celkového zdravotného stavu všech malých i velkých slečen.  

Během roku se dále uskutečnilo několik milých jednodenních akcí, výletů a radostných a přátelských setkání.  

Klub Mírov vyjel na výlet do ZOO Ostrava, navštívil muzikám Ples upírů v Praze, účastnil se setkání dívek a žen 

s Turnerovým syndromem v Praze a Olomouci, Slavnosti regionálních produktů v Křelově.  

Důležitým počinem roku 2017 byla výroba dlouho připravovaných informačních letáků Turnerklubu.  V 

následujícím roce dojde k jeho distribuci na lékařská zařízení, školy, pedagogicko-psychologické poradny a 

další. Celkem bylo vytištěno 2000 ks. 

Turnerklub dlouhodobě spolupracuje s lékaři – specialisty na dané onemocnění. I jim patří naše poděkování, 

stejně tak, Vám, milí přátelé. Blahopřejeme ke skvělé záslužné práci. Ať se daří i v roce příštím. 

 
Klub Pavučinka Domažlice – Vendula Zajacová  

 

Klub ve prospěch rodin s dětmi se zdravotním postižením pracuje již 21 let.  Svou prací naplňuje poslání 

Asociace, aktivizuje své členy, nabízí zajímavé a podnětné akce, přispívá ke zkvalitňování života lidí se 

zdravotním postižením a jejich rodin.  

Aktuálně má klub 23 členů.  

V průběhu roku 2017 se uskutečnily příjemné a vítané akce – maškarní veselice, na které se předváděly 

roztodivné a zdařilé masky. Dobrou náladu a program maškarního reje doplnily rozmanité a zábavné soutěže, při 

kterých děti měly možnost hravou formou a v příjemné náladě prokázat a rozvíjet své dovednosti.  

Dobrá nálada a pohoda provázela úspěšný sportovní víkendový pobyt s pestrým programem plným sportování, 

tvoření procvičování jemné motoriky, zábavy i poučení. Všichni odjížděli v dobré náladě a se spoustou 

příjemných zážitků.  

I v roce 2017 se podařilo zorganizovat pravidelné a oblíbené rehabilitační cvičení v bazénu pod odborným 

vedením fyzioterapeuta (jarní a podzimní turnus) , vždy 1x týdně po celý rok.  

Velice krásné zážitky přinesla společná návštěva u koní a projížďka na čtyřnohých laskavých a trpělivých 

kamarádech.   

Závěr roku patřil mikulášskému nadělování v příjemném prostředí Městského centra sociálně rehabilitačních 

služeb- domově pro seniory a návštěvě divadelního představení, za kterým Pavučinka vyjela do Divadla kouzel a 

magie do Líbeznice u Prahy. Interaktivní představení postavené na míru možnostem diváků, přineslo krásné 

zážitky a radost všem účastníkům. 

Blahopřání Pavučince a poděkování za úspěšnou práci v roce 2017. 

 

Klub Celiakie Brno – Ing. Dalibor Ježorek  
 

Klub se dlouhodobě (od roku 1988) věnuje práci ve prospěch osob s celiakií. Svou systematickou činností 

významně přispěl ke zlepšení kvality života osob s tímto onemocněním. Rozšířilo  se významně povědomí 

široké veřejnosti o tomto druhu onemocnění, dlouhodobá a systematická práce přinesla významné rozšíření 

bezlepkových potravin v obchodní síti, požadavek na označení složení potravin o obsahu lepku  se v praxi již 

dnes široce uplatňuje, Státní potravinářská inspekce sleduje dodržování závazných norem, Výzkumný ústav 

potravinářský na svých webových stránkách uvádí aktuální informace o vyhovujících i nevyhovujících 

potravinách.  
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V roce 2017 se konal další ročník úspěšné výstavy bezlepkových produktů, nazvanou Setkání celiaků v Brně. 

Tato akce se od svého vzniku v roce 2003 stala velmi populární. Od roku 2009 ji klub pořádá 2 x ročně- na jaře a 

na podzim. V roce 2017 se opět účastnilo ca 35firem z ČR i ze zahraničí, počet návštěvníků přesáhl vždy číslo 

800. Součástí podzimních Setkání je odborný program, přednáší odborníci na celiakii o diagnostických 

metodách, příznacích a dalších aspektech tohoto onemocnění. Hlavním „tahákem“ ale byla možnost ochutnávání 

výrobků a jejich prodej za příznivé ceny. Tradiční součástí těchto Setkání je i možnost kontrolního vyšetření 

tenkého střeva pomocí ultrazvuku.   

Konal se 2 ročník Kurzů bezlepkového vaření a pečení. Ve spolupráci se střední školou potravinářskou v Brně, v 

jejích učebních prostorách – laboratorní kuchyni – se v roce 2017 konaly  další 4 lekce. S materiálním zajištěním 

pomohli v rámci propagace někteří výrobci. Akce byla také podpořena ze zdrojů dotace Úřadu vlády ČR.  Kurzů 

se účastní odborní pedagogové školy a své poznatky přenáší v rámci výuky na své studenty oborů kuchař, pekař, 

cukrář, číšník.  Jediným omezením je kapacita prostor, která umožňuje účast 20 osobám.   

Poznatky a zkušenosti předává klub členům i dalším zájemcům prostřednictvím informačního webu. Informace 

jsou přístupné co nejširší veřejnosti. Také facebookový profil je velmi navštěvovaný. Sdílené informace 

umožňují šířit aktuální poznatky a komunikovat s velkým počtem osob a informovat je o aktualitách, nových 

způsobech přípravy bezlepkové stravy, nových receptech, praktických radách pro začínající maminky, vývoji 

legislativy atd. Klub připravuje edukační brožurku pro nové pacienty s celiakií, která by byla dostupná v 

ordinacích praktických lékařů a pediatrů.  

V roce 2017 se předseda Klubu stal členem Pacientské rady ministra zdravotnictví. V tomto poradním orgánu 

ministra bude hájit zájmy a potřeby pacientů s celiakií.   

Prostřednictvím služby umístění informačního banneru firmy na webu klubu se daří získávat tolik potřebné 

finanční prostředky na činnost klubu a služby.  

  

V průběhu roku 2017 se konkrétně konaly tyto akce 

Každý první čtvrtek v měsíci pravidelné schůzku Klubu. Tyto schůzky jsou zaměřeny na předávání zkušeností a 

informací o bezlepkové dietě a celiakii.   

V březnu, 2x v květnu a v říjnu 2017 proběhly kurzy bezlepkového vaření a pečení.  

V květnu a v říjnu se konala velká Setkání celiaků v Brně.  

Klub uspořádal čtrnáctidenní letní integrovaný tábor v rekreačním zařízení v Zubří u Nového Města na Moravě 

tradičně velký zájem - účastnilo se jej celkem 209 dětí, z toho 41 s onemocněním vyžadujících bezlepkovou a 

bezmléčnou dietu.  

Společné potěšení všem přítomným přineslo také mikulášské nadělování bezlepkových dobrot a ovoce pro děti.  

Na závěr roku se na přání zájemců konal již podruhé speciální Kurz bezlepkového pečení vánočního cukroví. 

Suroviny opět poskytla firma Kleis a lektory byli zkušení „pekaři“ z řad našich členů. Kapacita byla opět 

přeplněna a účastníci si mohli odnést mimo poznatků i vzorky upečeného cukroví.  

Blahopřejeme a ať se Vám, přátelé práce daří i v roce 2018. 

 

Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová  
 

Plamínek plápolá na Litoměřicku již 11.rokem. V osobě předsedkyně se klub zapojuje do aktivit, které přispívají 

k mapování a prosazování bezbariérovosti města.  

Přejeme, přátelé hodně sil do roku 2018. 

 

Klub Lidmaň – Mgr. Luboš Milichovský  
 

Klub byl založen v roce 1993 a zaměřuje se na rehabilitační pobyty pro osoby s mentálním postižením a 

organizaci společenských akcí a setkání s cílem zprostředkování kontaktů s přáteli a veřejností.  

Klub má 42 členů z řad zaměstnanců a 56 členů z řad uživatelů.  

Z akcí, které se v roce 2017 podařilo Lidmani zorganizovat, je třeba jmenovat Cykloturistický rekreační pobyt  

na Jemčině. Jedná se o tradiční turisticko-rehabilitační pobyt, kterého se v roce 2017 účastnilo 25 osob s 

mentálním postižením. Část účastníků dojela do místa pobytu na kolech, ostatní ze vzdálenějších míst auty. 

Účastníci byli rozděleni do 5 skupin podle výkonnosti. V roce 2017 bylo mezi účastníky více osob se 

závažnějším mentálním postižením, proto byly jen 2 celodenní výlety. Více bylo tříkolkářů a také více účastníků, 

kteří během roku prakticky na kolech nejezdí nebo kvůli postižení mají omezené možnosti k jízdě a v zařízení, 

kde trvale žijí, personál nepřeje sportování z důvodu strachu z úrazu. Poprvé se účastnili také 2 koloběžkáři. 

Úctyhodné výkony účastníků – tříkolkáři a koloběžkáři najezdili denně od 5 do 15 km, cyklisté od 20 do 80 km!! 

Vše se zvládlo bez zranění.  

Klub v roce 2017 pořádal 2 diskotéky pro členy klubu a pro osoby s mentálním postižením z obdobných zařízení 

a  podílel na pořádání turnaje v pétanque v Lidmani.  

Děkujeme Vám za krásnou práci ve prospěch osob s mentálním postižením a blahopřejeme!!! 
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Klub Naděje Tábor – Ing. Alice Stibalová  
 

Klub Naděje vznikl v roce 1997 z iniciativy maminek, které své děti vodily a vozily do tehdejších rehabilitačních 

jeslí, a z jejich potřeby vzájemné komunikace a sdílení společných problémů, radostí a starostí. Za podpory 

pražského ústředí a podle vzorů jiných klubu vzniklo samostatné rodičovské sdružení s právní subjektivitou, 

které za dvacet let existence dospělo přes nejrůznější aktivity do dnešní podoby.  Rok 2017 byl rokem krásných 

20. narozenin Naděje.  

V roce 2017 klub zorganizoval pravidelné klubové akce v průběhu týdne – ve spolupráci s Kaňkou, o.p.s. Tábor 

probíhaly kroužky praktických dovedností samostatně pro větší děti a menší děti 

Konaly se schůzky maminek v kavárně Slavie v Táboře  

Probíhalo rekondiční plavání rodičů s dětmi ve dvou bězích pro větší a menší děti 

jaro + podzim 2017 patřil poznávacím výletům do Prahy (Botanická zahrada, Království železnic  

V červnu se podařilo zorganizovat úspěšný víkendový rekondiční pobyt pro rodiče s dětmi s pestrým 

strukturovaným programem. 

Další tematické klubové akce – rozloučení s prázdninami, bowling a vánoční besídka pro děti uzavřela rok 2017, 

následovaná tradičním Novoročním bowlingem pro děti. 

Blahopřejeme k úspěšné dvacetileté práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodin a děkujeme 

za ni. Ať se Vám, přátelé, daří šířit naději i v roce 2018. 

 

Klub Ústí nad Labem – Eva Eliášová  
 

Klub po celý rok nabídl členům krásné akce. Byl zorganizován úspěšný psychorehabilitační pobyt pro rodiče a 

děti se zdravotním postižením s dobře připraveným strukturovaným programem v příjemném areálu hotelu 

Esprit ve Špindlerově Mlýně. Velmi přínosné pro zdravotní stav dětí bylo  každodenní využívání bazénu, sauny, 

posilovny a dalšího vybavení hotelu. Hlavní součástí je však pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu. Měli jsme 

štěstí na počasí, napadlo spoustu čerstvého sněhu. Dechová cvičení byla prováděna formou her, rovněž tak 

nenásilné otužování. V průběhu pobytu probíhaly přednášky pro rodiče, pro děti byl zajištěn zdravotní program 

dle plánu. 

Druhou pobytovou akcí byl letní ozdravný pobyt pro děti, který se konal v Jizerských horách, v Příchovicích. 

Zde měli spokojení účastníc možnost využít pěkně udržovaného venkovního areálu, travnatých ploch a pěkně 

upravených hřišť. Součástí programu bylo cvičení, otužování a procházky na čerstvém vzduchu. Pro děti byl 

připraven velmi bohatý program, jak po stránce léčebné, tak také po stránce výchovně vzdělávací a zábavné. V 

průběhu pobytu se děti seznamovaly hravou formou s programem zdravého životního stylu, zaměřeného na 

pohyb přiměřený zdravotFSfnímu postižení, tak také na zdravé stravování, rovněž přizpůsobené zdravotnímu 

stavu jednotlivých dětí. Děti si pak domů odnesly zdravotně výchovné materiály, se kterými jsme pak ještě 

pracovali při dalších setkáních. 

 V průběhu roku se také konala řada dalších úspěšných a podnětných akcí. Například: 

Tradiční prvomájová plavba na lodičkách po řece Labi z Vaňova do Velkého Března. Zde bylo pak pálení 

čarodějnic. Tato akce byla určena pro zdravotně postižené děti, jejich sourozence a rodiče.  

Noc snů noční výlet do ZOO Děčín, setkání pozvaných zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Akce se koná 

ve vybraných ZOO po celém světě. Tradičně byla vybrána ZOO v Děčíně, se kterou klub spolupracuje již 

několik let. 

Výlety do okolí, opékání buřtů a další již tradiční akce měly příznivý ohlas u dětí i rodičů. Cílem bylo 

smysluplné využití volného času dětí a navázání kontaktů mezi rodinami se zdravotně postiženým dítětem. 

Cílem sportovních aktivit byla podpora celkového ozdravění a rozvoj osobnosti každého dítěte. 

V průběhu roku probíhalo v klubu žádané poradenství pro rodiče, které jim umožňuje orientovat se v množství 

předpisů v oblasti zdravotního postižení.    

Blahopřejeme, milí přátelé a ať se daří vaše práce i v roce 2018. 

 

Klub ROaD Praha západ – Bc. Kristýna Padrtová  
 

Celkem členů: 41 (registrovaných: 8, řádných: 33 ) 

Činnost klubu Road je zaměřena na volnočasové aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením z Prahy a 

celé České republiky, kteří jsou členy našeho Klubu Road. 

Klub Road nabídl  v roce 2017  pravidelné zajímavé spolkové činnosti pro členy  

Probíhalo pravidelné celoroční plavání dětí a mládeže se ZP. Zúčastňovalo se 15 dětí a mnladých lidí ve věku od 

6 do 26 let. Účastníci jsou díky soustavnému výcviku již ve většině samostatnými plavci, zdokonalují styl, menší 

část účastníků vyžaduje osobní dozor a podporu. Plavání zajišťují 2 odborníci s kvalifikací trenéra III.třídy a 

další 4 dobrovolní asistenti asistenti, kteří se dětem věnují ve vodě.     
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Podařilo se zorganizovat letní týdenní tábor pro děti a mládež se ZP ve Střelských Hošticích se zajímavým a 

pestrým programem. Bezbariérový areál hostil 28 dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich zdravé 

sourozence, 18 vedoucích vč. asistentů. V rámci týdenního programu byla připravena celotáborová hra, která 

byla inspirována detektivní zápletkou z 30.let. Nechyběli také sjezdy řeky Otavy, koupání v řece, sportovní hry, 

výlety do Střelských Hoštic a další aktivity. Večery byly zpestřeny soutěžemi, promítání filmu či táborákem. 

Příjemné zážitky přinesla další klubová akce - florbalový turnaj, kterého se zúčastnily celé rodiny, které s 

velkým elánem a nadšením předváděly velké sportovní výkony.  

Blahopřejeme klubu Road k úspěchům činnosti v roce a přejeme neméně velké nadšení a elán i v roce 2018. 

 
Klub Český Krumlov – Jan Sedláček  

 

Klub v roce 2017  opět nabídl bohatou a zajímavou volnočasovou a zájmovou činnost pro děti a mládež. Po celý 

rok probíhaly krásné inspirativní tvořivé dílny, sportovní hry, kurzy vaření, akce na dopravním hřišti, společné 

akce pro celé rodiny. Děti měly možnost vyzkoušet si pod zkušeným vedením různé tvořivé techniky, rozvíjet 

fantazii, zručnost a své pohybové dovednosti, naučit se nové věci, osvojit si nové znalosti a užitečné dovednosti. 

Akcí se mohly zúčastnit i děti se zdravotním postižením, které nejsou členy našeho Klubu. Činnosti se konají 

díky spolupráce s DDM v Českém Krumlově v prostorách DDM.  

Činnosti se konaly pravidelně v průběhu celého roku. 

Po celý rok probíhalo zdravé plavání, díky dotační podpoře doplněné veselými Hrátkami v bazénu.  

Jednou týdně probíhalo i nadále tzv. zdravé plavání a díky dotaci jsme opět uspořádali pro naše členy „Hrátky v 

bazénu“, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené.   

V dubnu se konala prezentace činnosti klubu na veletrhu neziskových organizací „Kouzelný Krumlov“, který 

pořádá město Krumlov.  

Ve spolupráci se ZŠ Kájov se o jarních prázdninách konal ozdravný pobyt na Šumavě, v lyžařském areálu 

Špičák. Pobytu se zúčastnily děti s různým zdravotním omezením – celiaci, alergici i mentálně postižené. 

Účastníků bylo celkem 27. V létě proběhly dva ozdravné pobyty. Pro děti alergické a astmatiky to byl pobytový 

ozdravný tábor v krásném prostředí Prácheňska, poblíž hradu Rábí. Zúčastnilo se ho celkem 38 dětí. Děti s 

mentálním postižením se zúčastnily ozdravného pobytu ve Střelských Hošticích. Tamější areál školy v přírodě 

poskytuje pro pobyt dětí se zdravotním postižením výborné podmínky a služby. Pobytu se zúčastnilo 15 dětí.  

Závěr roku patřil Mikuláskému nadělování a radování a vánočnímu pečení.  

Místopředsedkyně Klubu D. Sedláčková se zúčastnila projektu „ARPZPD – profesionální a pružná organizace“. 

Informační portál Asociace a webové stránky Klubu průběžně aktualizuje prostřednictvím svého koordinátora.   

 

Klub Stonožka Ostrava – Jan Pucher  
 

Stonožka, jak ostatně vyjadřuje samo její jméno, dokázala dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a 

jejich rodičům neúnavně prošlapávat cestu za radostnými, zajímavými a osobnost a duši všech účastníků 

obohacujících a rozvíjejících aktivit. V roce 2017 tento náš skvělý ostravský klub nabídl a zajistil pro své členy a 

další zájemce úctyhodný počet rozmanitých velice zdařilých akcí. Konaly se víkendové pobyty na souši i na 

vodě a u vody -  tekoucí či termální, které měly cílený a strukturovaný aktivizující i relaxační program, probíhala 

sportovní klání a napínavé sportovní turnaje, v období školních prázdnin Stonožka uspořádala úspěšné tábory a 

prázdninové pobyty. Nechyběla klubová posezení k různým příležitostem, včetně oslav narozenin účastníků v 

průběhu celého roku. Byly uspořádány zdařilé diskotéky. Ve Stonožce probíhaly po celý rok zajímavé kroužky, 

měsíčně průměrně 7 – 8 kroužků, ve kterých nalezlo smysluplné vyžití a trávení volného času 853 dětí a 

mladých lidí s postižením, kterým pomáhalo 272 asistentů.  

Stonožka v roce 2017 vyjela na pobytové akce, na výlety, za poznáním, za kulturou, za kamarády s kamarády. 

Celkem bylo v roce 2017 v rámci sociálně - aktivizační činnosti Klubu Stonožka Ostrava uskutečněno: 12 

víkendových akcí pro 139 účastníků, o které se staralo celkem 66 vedoucích, resp. asistentů. Konalo se 6 

jednodenních akcí pro celkem 127 účastníků s doprovodem 44 asistentů, Počet delších pobytových akcí dosáhl 

čísla 7, účastnilo se celkem 176 uživatelů a 97 asistentů. Po celý rok probíhaly zajímavé kroužky, Shrnuto, 

sečteno, v roce 2017 Stonožka zajistila celkem 91 sociálně aktivizačních klubových akcí pro 1295 účastníků se 

zdravotním postižením, 47 rodičů, kterým v průběhu roku pomáhalo celkem 479 asistentů. K pobytovým akcím 

klub využíval hojně svou skvělou základnu na Dívčím Hradě, pobyty se konaly také na Ramzové, v Maďarsku, 

na Mírově, v Zátoni.  

Stonožka je poskytovatelem sociálních služeb v sociálně terapeutické dílně, kde vzniká a tvoří se  mnoho 

krásných výtvorů a kde mj. vznikla i pamětní plaketa k 25. výročí založení Asociace. Klubová činnost se prolíná 

se službami sociálními, obě činnosti se vzájemně obohacují a doplňují.  I rok 2017 byl v tomto směru velice 

navýsost úspěšným. 

Celkem bylo v roce 2017 v rámci sociálně-aktivizační činnosti při sociálně terapeutických dílnách IC Klubu 

Stonožka uskutečněno 32 akcí pro 495 klientů s podporou 177 asistencí. 
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Blahopřejeme, vážení přátelé, k velikým úspěchům roku 2017 a přejeme neméně skvělý rok 2018, rok 20.výročí 

založení Stonožky. 

 

Klub Pohoda Svitavy – Bc. Martina Čížková, DiS. 
 

I rok 2017 byl pro Pohodu úspěšným rokem.  

Hlavní akcí roku 2017 byl tradiční Psychorehabilitační pobyt pro děti, mladistvé, dospělé se zdravotním 

postižením a jejich rodiny, jehož osmnácté pokračování proběhlo v Penzionu Pastviny v srpnu.  v termínu od 12. 

8. – 19. 8. 2017. Pobytu se zúčastnilo celkem 37 osob, z toho 18 osob dotovaných /8 osob s průkazem ZTP/P a 

kombinovaným postižením, 1 osoba s potvrzením odborného lékaře z důvodu kombinovaného zdravotního 

znevýhodnění/ a jejich 9 doprovodů/, 12 rodinných příslušníků.  

Personál: 1 fyzioterapeutka, 3 asistenti volného času, 1 osobní asistentka, 2 osoba k zajištění rekreační jízdy na 

koních.  

Celý týden byl naladěn do tématické hry, která zavedla účastníky do kouzelnického prostředí školy v 

Bradavicích, za Harry Potterem a jeho přáteli, kteří byli součástí všech činností, soutěží a her, tvořivých aktivit. 

Hrdinové z Bradavic provázeli účastníky pestrým programem, který nabídl strukturované aktivity pro děti, které 

rozvíjely poznání, jemnou motoriku, pohybové schopnosti, tvořivost. Odborný program pro rodiče zahrnoval 

sociální poradenství, prezentace a odborné diskuze o konkrétních problémech rodin, o rozpoznávání a 

předcházení rizik plynoucích z péče o zdravotně postiženého člena rodiny. Probíhala instruktáž o rehabilitačních 

technikách, které mohou rodiče se svými dětmi provádět.  

Rehabilitační cvičení dětí v průběhu pobytu prováděli pod vedení zkušené fyzioterapeutky přímo rodiče dětí, 

kteří tak měli možnost osvojit si používané techniky. Po celý týden byla účastníkům přítomnou 

fyztipoterapeutkou poskytována v souladu s jejich potřebami magnetoterapie, baňkování, tejpování a další 

aktivizační terapie. Účastníci pobytu absolvovali každý den oblíbenou rekreační jízdu na koních.  

Děti si za pomoci asistentek a rodičů vytvořily na památku trička, která vyzdobily erby studentských kolejí 

bradavické školy čar a kouzel, na závěr pobytu děti předváděly nabyté dovednosti a znalosti z čarování, míchání 

lektvarů nebo sázení mandragory a získali bradavické vysvědčení a odměny.   

 

V průběhu celého roku probíhalo poradenství pro rodiny, které pečují o dítě, mladistvého, do-spělého s těžkým 

zdravotním postižením. Tuto službu klub zajišťuje od roku 2000. Zájemci získávají důležité a potřební informace 

z oblasti sociální, vzdělávání, zdravotní péče nebo kompenzačních pomůcek. V roce 2017 měla poradna 

intenzivní kontakt s 24 rodiči, kteří pečují o dítě, mladistvého, dospělého se zdravotním postižením a dalších 45 

telefonických kontaktů s klienty, kteří potřebovali radu nebo pomoc ohledně péče o svého blízkého se 

zdravotním postižením 

 

Dále se konaly každý měsíc pravidelné poradenské schůzky rodičů, které byly příležitostí získat a sdílet potřebné 

informace a projednat různé otázky, lépe se orientovat v právních předpisech   

 

Velice úspěšnou a zdařilou akcí roku 2017 byl víkendový Relaxační pobyt rodičů, kteří pečují o svého blízkého 

(dítě, mladistvého, dospělého) se zdravotním postižením v Luhačovicích, Rezidenci Ambra konaný v listopadu. 

Pobytu se zúčastnilo 12osob – rodičů, kteří měli v krásném prostředí možnost načerpat tolik potřebných sil, 

využít relaxační vybavení hotelu a také sociální poradenství.  Útočištěm pro regeneraci sil byl krásný Hotel 

Rezidence Ambra v Luhačovicích. Rodiče měli k dispozici bazén s vířivkou, naplánované léčebné procedury 

nebo mohli na místě využít specifické poradenství pro rodiny pečující o svého blízkého se zdravotním 

postižením. 

Děkujeme za obětavou práci a přejeme hodně úspěchů a elánu do roku 2018.                                             

 

Klub Pharos Znojmo – Jana Svobodová 
 

Během roku 2017 se klubu dobře dařilo, proběhlo mnoho zajímavých aktivit s různou tématikou, kterých se 

zúčastnil velký počet zájemců. Členové klubu se aktivně podíleli se na organizaci činnosti.  

Velmi aktivní je podskupina rodičů dětí s autismem, která se pravidelně setkává na faře Mikulášského kostela, 

kde si vyměňuje své zkušenosti s výchovou dětí s autismem, jejich vzdělávání a integraci. Navzájem si radí a 

podporují se. Společně také definují potřeby svých dětí tak, aby život těchto rodin byl co nejvíce funkční a mohli 

se tak co nejvhodněji zařadit do společnosti ostatních.  

Klub se i nadále podílí na aktivní účasti KPSS a Rodinné politiky města Znojma.  

Během roku proběhla krásná klubová setkání s rukodělnou i společenskou a vzdělávací tématikou, konalo se 

oblíbené rehabilitační plavání, společné vycházky. Klub se podílel s Ateliérem Samuel a Denním stacionářem sv. 
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Damiána na přípravě besedy na téma slučitelnosti zaměstnání s péči o dlouhodobě postiženého člena 

domácnosti, kde všichni účastníci nalezli mnoho inspirací i možností řešení.  

Další beseda připravená ve spolupráci s Ateliérem Samuel a Denním stacionářem sv. Damiána byla na téma 

autismu, kterou vedl odborník na autismus, poradce pan Michal Roškaňuk, kterého můžeme znát i z televize. 

Někteří rodiče se rozhodli s panem Roškaňukem navázat bližší spolupráci ohledně porozumění a výchovy svých 

autistických dětí.  

Zajímavý zážitek přinesla účast členů klubu na koncertu skupiny/tělesa The Tap Tap.   

Ve dnech 9. – 11.6. byl realizován víkendový pobyt v Jindřichovicích, nazvaný Z pohádky do pohádky. Součástí 

bylo tvoření a hry pro děti i dospělé, zpívání u táboráku, procházky. Uskutečnila se i psychoterapeutická 

podpůrná skupina pod odborným vedením psychoterapeutky Mgr. Terezou Nagy, která byla velmi otevřená a 

emocionálně náročnější.  

Říjen patřil přípravě a konání velké společenské akce Taneční odpoledne pro lidi s postižením. Na organizaci se 

podílely i další organizace v rámci pracovní skupiny Komunitního plánování. Akce to byla velmi povedená, 

všichni se velmi dobře bavili a jistě bude mít další pokračování i v dalších letech.  

Listopadové setkání se neslo ve znamení sportu (plavání), ale i dětského tvoření.  

Poslední akcí byl prosincový Předvánoční rej, spojený s plaváním a Mikulášskou nadílkou tentokrát ve 

Vémyslicích. Na závěr si děti zahrály bowling společně se svými rodiči, ani tady nechyběla skvělá a už téměř 

vánoční atmosféra.  

Činnost klubu byla hrazena z dotace města Znojma, dotace obce Chvalovice, členských příspěvků a z vlastních 

zdrojů účastníků akcí.  

Děkujeme za krásné akce ve prospěch dětí se ZdP a jejich rodičů. Ať se daří i v roce 2018 

 

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová 
 

Klub, který v roce 2017 oslavil krásné 25 výročí svého založení,  eviduje 57 členů a poskytuje  v provázanosti 

sociální služby i činnost spolkovou ve prospěch osob se zdravotním postižením a jejich rodinám. Sociální služby 

zahrnují služby osobní asistence, půjčovnu kompenzačních pomůcek poradenské služby, o  které klienti 

projevují trvale zájem.  Bylo evidováno 3 956 kontaktů s klienty sociálních služeb. 

Klubová, spolková činnost zahrnovala pestrou paletu aktivit, které umožnily účastníkům rozvíjet svou kondici, 

své znalosti, dovednosti, poučit se, ale také sdílet radost a dobrou náladu, společně tvořit a hledat řešení 

nelehkých životních situací.  

Z akcí roku 2017 je třeba jmenovat souboj s kuželkami, proběhl krásný a tradičně úspěšný benefiční Srdíčkový 

ples. Paprsek oslavil Velikonoce a Vánoce s Tescem. Během roku 2017 se konaly návštěvy  filmových 

představení Piráti z Karibiku, Thor Ragnarok, benefičního filmového představení Doba ledová. Konal se 

úspěšný výlet do noční ZOO v Brně. Paprsek zamířil své světlo  k jeskyni Výpustek a účastnil se jejích křtin. 

Další milou akcí byla účast na Dni otevřených dveří s Friztmeierem.  

V létě Paprsek zorganizovat dva úspěšné rehabilitační a ozdravné pobyty ve Vuizovicích a Říčanech u Brna. 

Tématicky laděný strukturovaný program vizovického pobytu byl inspirovaný pohádkou  „Ať žijí duchové“. 

Nechyběl rytíř Brtník z Brtníku ani dcera Leontýnka s neodmyslitelnými skřítky, Dlouhý Honza, Černá kronika s 

„vyčůraným“ bratrem Jouzou. Všichni účastníci si týdenní pobyt užili jako v pohádce.  

Druhý pobyt v Říčanech u Brna s účastí 13 vozíčkářů se nesl ve znamení „Stroje času“, který ovládal profesor 

„profesorem ŠLÁFTRUŇK“ s asistentkou „AMÉLII 

ANDĚLSKOU“. Každý den stroj času přenesl účastníky do jiné doby. Střídalo se středověké Řecko s renezancí, 

středověk a zámořské objevy, nechyběla éra mafie či pravěku, ale stroj času zanesl účastníky také do 

budoucnosti. Program zahrnoval  léčebné terapie (arte-, ergo-, klimato-, balneo-terapie, 

masáže apod.), ale také sportování a tvořivé aktivity, společenské hry a společné veselení. Toho si Paprskovci 

letos na pobytu užili hojně, také při vymalovávání předkresleného  portrétu  Mony Lisy s pomocí vlastnoručně 

vyrobených barev získaných v okolní přírodě  

Paprsek poskytuje prostřednictvím Informačního centra poskytuje informační služby o dostupných sociálních 

službách a poskytovatelích na Vyškovsku,ale i mimo, vydává brožury k aktuálním tématům. Materiály jsou k 

dispozici pro širokou veřejnost .  

Vyhledávanou službou je také doprava sociálním automobilem. Blahopřejeme k získání nového vozidla pro Vaši 

záslužnou asistenční práci. 

V průběhu roku se podařilo zorganizovat další úspěšné akce – Výstavu s  prezentací činnosti Paprsku s názvem 

Paprsek pod lupou, dokumentující 25 let úspěšné a prospěšné práce klubu. Výstava je pojata jako putovní, 

instalace v prostorách ina jistě umožnila, aby mnoho návštěvníků zaostřilo na Paprsek a výsledky jeho skvělé 

práce.  

Další vyhledávanou akcí s tradicí více jak 20 let je Mrštná rybka.  

Paprsek spolupracuje s širokým okruhem institucí – veřejnou správou, tiskem, výrobci rehabilitačních pomůcek, 

Vojenskou akademií  a dalšími organizacemi regionu, podílí se na komunitním plánování města Vyškova.  
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Klub Paprsek má krásné plány i pro rok 2018. Přejeme Vám, milí přátelé, hodně úspěchů ve Vaší práci. 

Ke kulatým narozeninám v roce 2017 ještě jednou, milí přátelé, přijměte naše upřímná blahopřání a veliká 

poděkování za Vaši skvělou práci. A paní předsedkyni, kterou jsem si v gratulačním projevu dovolila přirovnat k 

urychlovači světla, k „Lady Laser“, ze srdce přejeme, aby jí elán a síly nikdy neopustily, aby je mohla štědře 

rozdávat všem, kteří její pomoc potřebují. 

 
Klub Jeseník – Šárka Grymová 

 

Je členem naší velké rodiny dva roky.  

Klubová činnost směřuje k pomoci rodinám vymanit se ze stereotypního vyčerpávajícího života který přináší 

výchova postiženého dítěte. Cílem v roce 2017 bylo umožnit dětem i dospělým zajímavá a příjemná setkávání, 

vzájemné poznávání a sdílení nových zkušeností i pomoc při řešení problémů.  

 

I přes nepřízeň počasí a velké nemocnosti dětí se povedlo uskutečnit většinu akcí pro rok 2017 podle plánu, i 

když některé se musely překládat na jiné termíny a některé zrušit.  

Počasí účastníky , ale přátelská nálada zahřívala srdce všech účastníků naplno.   

 

Ke konci školního roku se klub připojil k organizacím, které na náměstí v Jeseníku u příležitosti Týdne 

sociálních služeb seznamovaly občany se svou činností. Prezentace činnosti klubu byla také příležitostí k 

propagaci a pozvánkou veřejnosti ke členství v klubu. .  

Během hlavních prázdnin byl klub  spolupořadatelem Prázdninového terapeutického programu, který probíhal v 

Písečné a jehož se opět zúčastnily některé naše děti.  

Díky sponzorskému daru se podařilo obohatit klubové aktivity a zorganizovat plavání, pro potřeby akcí klubu 

pak byl zajištěn pronájem kulturního domu v Písečné. Po celý školní rok probíhal v prostorách Střediska volného 

času Duha dopolední klub rodičů, ve kterém kromě posezení při kávě čekaly také různé výtvarné činnosti, 

relaxační cvičení a bubnování na djembe.  

Klub se prostřednictvím své místopředsedkyně zapojil do Komunitního plánování sociálních služeb města 

Jeseník, kde prosazuje a hájí potřeby rodin s postiženým dítětem a z těchto schůzek naopak přináší informace o 

vývoji poskytovaných služeb na Jesenicku.  

 

Během roku 2017 se podařilo také zorganizovat krásný výlet do ZOO Ostrava, připravit Den dětí, cvičení  a v 

závěru roku naladit účastníky na vánoční atmosféru.  

Blahopřejeme k úspěchům roku 2017 a přejeme  Vám přátelé hodně sluníčka, elánu a dobrých nápadů a štědrých 

sponzorů pro uskutečnění Vašich plánů pro rok 2018.. 

 

Klub Zvoneček Odry – Klára Galetková 
 

Zvoneček je poskytovatel sociálních služeb a zajišťuje také pestrou klubovou činnost. Obě sféry činnosti se 

smysluplně prolínají a doplňují.  

Sociální služby zahrnují SAS, Centrum denních služeb, sociální poradenství. Zvoneček se zaměřuje na práci s 

mladými matkami, na postupné začleňování malých dětí do vrstevnických skupin, na kontakt s novým 

prostředím, rozvoji sociálních kompetencí. Pozornost je věnována rodinám s dětmi chronicky nemocnými a 

oslabenými, s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením, se sociokulturním znevýhodněním, 

příslušníkům etnických skupin, osobám sociálně  ohroženým rizikovým způsobem života. Zvoneček 

spolupracuje při řešení případů s OSPOD, účastnil se případové konference, úzká byla také spolupráce se 

školami při podpoře školní docházky dětí. Pracovníci sociálních služeb měli odpovídající vzdělání a průběžně se 

dál vzdělávají.  

Klubová činnost v roce 2017 pokrývala širokou paletu aktivit. Aktuálně má klub 81 členů.  

Velký zájem byl o sportovní aktivity, pravidelné plavání a cvičení ve vodě, tělocvičně i v solné jeskyni s 

pozitivním dopadem na fyzickou i psychickou kondici dětí.  

Byl zorganizován ozdravný pobyt u moře v Itálii Bibione pro členy klubu a pro pěstounské rodiny a rodiče 

samoživitele. Další velkou letní interaktivní akcí byl poznávací výlet do Dinoparku Ostrava a dolu Landek. Na 

obě akce se podařilo získat finanční příspěvek od Nadace Agrofert.  

Konal se tradiční a tradičně úspěšný adventní koncert, spojený s výstavou o činnosti Klubu Zvonečku. 

Prezentace formou vstoupení dětí a osob se zdravotním. postižením posílilo atmosféru adventu. Vystoupili také 

žáci ZŠ a učitelé, všichni přítomní mohli prostřednictvím souběžné foto prezentace shlédnout rozmanité činnosti 

a akce, které Zvoneček nabízel rodinám s dětmi a mladým lidem se zdravotním postižením. .  

Závěr roku patřil Mikulášskému nadělování  a veselému Mikulášskému  vytváření pro členy a rodiny s dětmi.  
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V průběhu roku 2017 byly připravovány dvouměsíční plány práce s obsahem klubových činností a akcí, které 

byly prezentovány na infoportálu Asociace, v místním tisku, na webu spolku i v interiéru v denní místnosti a na 

nástěnce na chodbě.  Pro zájemce byl při akcích k dispozici tištěný plán.   

Činnosti byly organizovány tak, aby podporovaly a aktivizovaly celou rodinu /matka, otec, prarodiče, chůva/ 

spolu s dítětem anebo osobou se zdravotním postižením a na všech akcích mohli být spolu a spolupracovat, 

aktivně se zapojit.  

Klub prezentoval svou činnost na Portálu Asociace, formou článků v místním tisku, na nástěnkách v sídle Klubu 

a vývěskách ŘK farnosti Odry. Do Kroniky byly zaznamenány události úspěšného roku 2017.                                                                                                                                                                                                 

Blahopřejeme Vám, vážení a milí přátelé k úspěšnému roku 2017. 

 
Klub Liberec – Kateřina Kaňková 

 

Klub eviduje 34 členů. Po celý rok 2017 probíhaly pravidelné klubové zájmové aktivity 2x až 3x týdně – konaly 

se kroužky vaření, dramaticko-výtvarný kroužek, kroužek kuželkářský.  Dařilo se aktivity organizovat s 

podporou sponzorských či nadačních prostředků.   

  

Klub zorganizoval 3 úspěšné pobytové akce se zajímavým programem. Byl to 14 denní letní tábor spojený s 

výlety a poznávacími aktivitami za krásami okolní Rumcajsovy domoviny. Akce byla financována z rozpočtu 

MŠMT. 

Neméně krásné byly dvě další pobytové akce na podzimní a zimní v Janově nad Nisou. Pobyty si klienti  

převážně hradí sami a část je hrazena sponzorskými dary. Podzimní pobyt byl zpestřen výletem k Mumlavským 

vodopádům a koncertem skupiny Kalypso Praha. 

V roce 2017 se konalo i několik jednodenních výletů do blízkého i dalekého okolí. 

Klub navštívil spoustu zajímavých míst a ´účastníci zažili spoustu krásných zážitků ( Návštěva země plné her - 

Mirakulum, Výlet po Liberci - pátrání libereckého Knížete Rolanda, Vánoční mše s kardinálem Dukou). Konalo 

se společné posezení s táborákem. Členové klubu navštívili představení dramatického kroužku Křováci v rámci 

projektu Společně s Vámi nejen na jevišti.  

A nelze zapomenout na fandění Libereckým Tygrům.  

Mikulášské posezení a s doprovodem hudební skupiny Kalypso Praha bylo radostnou předzvěstí nadcházejících 

Vánoc. 

Děkujeme Vám, přátelé, za krásnou práci a přejeme mnoho úspěchů, štědrých sponzorů a mnoho spokojených 

účastníků Vašich krásných akcí v roce 2018. 

 
Klub Jablonec nad Nisou – Bohuslava Zikmundová 

 

2017 - Organizace je od 8. 8. 2007 registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, a to „Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi“. K 31. 3. 2018 však bude registrace ukončena na základě 

návrhu předsedkyně organizace a následným jednohlasným odsouhlasením všech členů výboru. Hlavním 

důvodem je neskutečný nárůst administrativy vyplývající z požadavků Krajského úřadu Libereckého kraje. Další 

aktivity ve prospěch rodin se zdravotně postiženými dětmi hodlá klub nadále realizovat. 

Jednou z největších pomocí rodinám s těžce zdravotně postiženými dětmi je celoroční provoz Sociálního 

automobilu“, který ve dnech školní výuky sváží zdravotně postižené děti z Jablonce nad Nisou, Tanvaldu, Desné 

a Velkých Hamrů do základních škol se speciálními třídami v Jablonci nad 

Nisou, do tříd při Jedličkově ústavu v Liberci a na Technickou univerzitu.Celkové náklady činily 358.400 Kč. 

Na provozu se podílelo statutární město Jablonec nad Nisou, Městský úřad Tanvald, Městský úřad Velké Hamry. 

Dále velkou měrou přispěli sponzoři a nedílnou část tvořil poplatek účastníků svozu. Velmi podstatný podíl 

pomoci činí sponzoring společnosti 

BusLine, a. s., která vozidlo provozuje. Dispečink zajišťuje jedna z matek přepravovaných dětí. V roce 2017 

bylo celkem přepraveno 1.673 

klientů. Tento projekt je realizován od r. 2000. Velkým úspěchem bylo zakoupení nového automobilu FORD 

Transit Kombi 30. 6. 2017, a to za podpory místních nadací (cena automobilu činí 777.463 Kč). Během 

prázdninových dnů se podařilo realizovat technické úpravy nutné pro přepravu vozíčkářů a 1. září děti jely 

novým automobilem, který kromě spolehlivosti přinesl i výrazné zlepšení kvality řepravy. 

Další velmi důležitou pomocí rodinám se ZP dětmi je „Půjčovna invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek“ 

pro děti, mládež, dospělé a seniory. Přemístěním organizace do Spolkového domu získala i půjčovna velmi 

kvalitní bezbariérové prostory pro svoji činnost. V roce 2017 se z grantů nadací podařilo získat 87.000 Kč na 

nákup nových kvalitních pomůcek, které slouží v největší míře tělesně postiženým dětem a mladým lidem. 

Jelikož je zájem o půjčovnu velký i mezi dalšími věkovými 
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kategoriemi, byla její nabídka rozšířena tak, abychom mohli uspokojit klienty všech ročníků. V roce 2017 bylo 

uskutečněno 16 zápůjček dětem –zde se jedná o dlouhodobé zápůjčky přesahující 1 rok – a 121 zápůjček 

dospělým a seniorům s krátkodobým termínem. 

Další akce, které se v průběhu roku podařilo realizovat: 

3. 4. – Setkání pro přátele a příznivce klubu: Jedná se o tradiční akci. Setkávají se při ní nejen sponzoři, ale i 

zástupci regionálních nadací, které klub podporují, zástupci městské samosprávy včetně pana primátora a 

zaměstnanců krajského úřadu. Neformální prostředí a uvolněná atmosféra 

přispívají k navázání vztahů nejen se členy klubu, ale i mezi zástupci dalších subjektů, kteří pracují na podobné 

bázi, vědí o sobě, a přesto se neznají. 

 

28. 4. – Čarodějnice: Milé setkání rodin s postiženými dětmi u táboráku a buřtíků s povídáním o tom, co se 

událo. Letošní účast předčila veškerá očekávání, a to i přes velmi chladné, přímo mrazivé počasí. Zde se 

ukázalo,řečeno slovy paní předsedkyně, že je třeba vytrvat a výsledky se dostaví. 

19. 4. a 25. 5. – Přednáška „Sociální zabezpečení osob se zdravotním 

postižením“ Mgr. Moniky Heczkové: Velmi podrobně zpracované téma bylo představeno především rodičům 

postižených dětí ve dvou blocích, bylo však přínosem i pro přizvané pracovníky v sociálních službách. 

Zodpovězení konkrétních dotazů znamenalo velmi důležité doplnění celé aktivity. 

19. 5. – Sklářský veletrh ve Skalici u České Lípy: Již pošesté se účastnili zástupci klubu Jablonec velmi milé 

akce, na níž se setkávají výtvarní nadšenci pracující se sklem. Akce byla doprovázena workshopy, na kterých 

účastníci mohli načerpat další zkušenosti pro výtvarné tvoření na pobytových akcích a nakoupit zde materiál pro 

vlastní výtvarničení, zvláště pak práci se spékaným sklem. Originální šperky a vitráže, které členové klubu 

vyrábějí, vždy zaujmou při prezentacích. Děti si zde u mobilní hutní pece mohly vyzkoušet, jak se dělá foukané 

sklo, vyrobily si spékaná skla a vyzkoušely vinuté perle. Velmi milé bylo přivezení hotových výrobků dětí přímo 

do Jablonce v rámci účasti na sklářském bienále (sklo musí projít chladícím procesem, který nelze v rámci 

zachování kvality uspěchat). 

13. 6. – Den zdravotně postižených: Klub pořádal již 18. ročník tradiční akce realizované za finanční podpory 

statutárního města Jablonce nad Nisou a z finančních prostředků Úřadu vlády. Jejím cílem je přiblížit život 

zdravotně postižených zdravé veřejnosti. Ve stáncích se zde prezentovaly neziskové organizace Jabloneckého 

regionu, kulturním programem provázel Jan Musil a vystoupil zde mimo jiné i Martin Maxa. Na jevišti se střídali 

zdraví i hendikepovaní umělci z celého Jablonecka. V průběhu dne probíhaly různé soutěže včetně jízdy na 

invalidních vozících. Byly zde také prezentovány kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené, VZP ČR zde 

představila svůj program Klub pevného zdraví, zájemci si mohli prohlédnout devítimetrovou maketu tlustého 

střeva v rámci preventivní kampaně. 

Účastníky přivítal primátor statutárního města Jablonce nad Nisou a náměstek hejtmana Libereckého kraje spolu 

s předsedkyní klubu Jablonec, paní Bohunkou Zikmundovou.  

Další aktivita s názvem Jiný úhel pohledu: Jedná se o projekt realizovaný ve spolupráci s nadačním fondem 

Veolia, se kterým klub již několik let spolupracuje, a ve spolupráci s velmi zanícenými nadšenými fotografy. 

Realizace společné myšlenky „co kdyby to děti také zkusily, když je fotografování láká, ale doma jim 

fotoaparáty nepůjčí…“ vedla realizátory k zakoupení nárazuvzdorné a vodě odolné fotografické techniky spolu s 

dalším vybavením tak, aby postižení amatérští fotografové měli zpětnou vazbu na svoji práci. Projekt klub 

realizoval v rámci letního rekondičního pobytu, kdy si účastníci losovali fotoaparát pro daný den (dostalo se na 

všechny) a zkušený fotograf pak v nočních hodinách z jejich „úlovků“ vybíral a tiskl tak, aby ráno visely 

výsledky práce všem na očích. Velmi zajímavý projekt pro všechny zúčastněné s velmi výstižným názvem. 

Společně s Vámi věříme v jeho pokračování a realizaci vernisáže. 

15. až 28. 7. – se konal Letní rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí a mládeže: Prázdninový pobyt 

probíhal ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích. Pobytu se zúčastnilo 15 těžce zdravotně postižených dětí a 

mládežníků – všichni ZTP/P, většina vozíčkářů – s 15členným doprovodem. Bylo velmi příjemné pro všechny 

účastníky vrátit se do známých míst s milým přivítáním. Jedinou nevýhodou tohoto zařízení je velmi malá 

možnost pěších tras pro vozíčkáře mimo areál. 

7. 10. – „Všichni společně nejen na jevišti“: Ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou se konal 

další ročník již tradiční akce. Vystoupila taneční skupina tančících vozíčkářů PATZ, která pracuje spolu s 

taneční skupinou TIK z Jilemnice. Jejich nové představení bylo zlatým hřebem komponovaného pořadu. 

22. 11. – První pomoc osob se zdravotním postižením: Za finanční podpory Úřadu vlády se konala přednáška 

Českého červeného kříže s praktickými ukázkami pro rodiče postižených dětí a pečující osoby.  

27. 12. – Tradiční bowling: Setkání členů a sponzorů na bowlingové dráze 

Bylo vždy milým společným zakončením roku. I v roce 2017 pokračovala velmi úspěšná spolupráce klubu se 

statutárním městem Jabloncem nad Nisou, a to pracovní skupinou Bariéry, jejímž aktivním 

členem klub Jablonec je. Na pravidelných schůzkách se tu setkávají zástupci neziskových organizací se zástupci 

města a řeší se zde konkrétní problémy týkající se života ve městě, zvláště pak lidí s hendikepem. 
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Klub se aktivně zapojil do komunitního plánování, zpracoval výstupy důležité pro realizaci plánovaného 

stacionáře pro ZP mládež a podílí se na přípravě a zpracovávání výstupů pro zlepšení života rodin se ZP dětmi a 

zdravotně postižených občanů ve městě. 

Bravo a velké poděkování do Jablonce za krásnou a úspěšnou práci. Ať se Vám daří plnit své cíle a plány v roce 

2018. 

Klub Míša Frýdek Místek – Soňa Běčáková 
 

Má 21 řádných členů a 23 registrovaných členů. 

Sezónu roku 2017 plnou zajímavých a úspěšných aktivit přátelé z Klubu Míša zahájili procházkou po zimní 

krajině a tancem na přátelském odpoledni spřátelené organizace Svazu TP ve Frýdlantu nad Ostravicí.  Tanci se 

Míšové v plesové sezóně oddávali i na dvou dalších plesech pořádaných spřátelenými organizacemi.  

V roce 2017 se Míša opět zapojil aktivně do komunitního plánování ve Frýdku-Místku a Frýdlantu n./O. 

 Ze vzdělávacích aktivit roku 2017 je třeba jmenovat účast na přednášce o sexualitě mládeže se zdravotním 

postižením, besedě o Karlu Gottovi spojené s poslechem jeho písní a prohlídkou knížek o něm.  

Radost všem účastníkům přinesl turnaj v šipkách a hře Člověče nezlob se. 

Velikonoční tvořivá dílna a jarmark otevřely brány poznávání přírody – zdobení květinovými motivy květináčků 

s osením, zájezdu na Floru Olomouc, a to navíc vláčkem, kde se promítá film a podává káva a čokoláda. Za 

přírodou Míšové zajeli také až do Rožnova, kde nakoupili různá semínka a sazeničky, které společně s dětmi 

byly zasazeny. I v létě se jelo za kytičkami na Floru Olomouc a do Rožnova.  

K účasti na představení Dva nahatí chlapi nebudu zjišťovat podrobnosti o tom, kdo seděl v hledišti.:)  

 V programu roku 2017 nemohlo chybět smažení vaječiny, tentokrát ze 130 vajec.  

Červnové sportovní odpoledne organizované s pomocí dobrovolníků ze Sdružení ADRA přineslo sportovní 

vyžití a zábavu všem. A našel se čas i pro oslavu narozenin jedné z členek klubu.  

Letní prázdniny patřily koupání  a zdařilým výletům, účasti na přehlídce aut veteránů a řidičů a spolujezdců 

oblečených v dobových kostýmech.  

V září se klub účastnil IX.setkání opuštěných a hendikepovaných dětí v Mokřově spojené s kulturním 

programem.  

Míša propagoval svou činnost na Dni sociálních služeb ve Frýdlantě a Frýdku.  

Říjnové setkání bylo na medu a s medovými pochoutkami s hudebním doprovodem. V listopadu se přátelé z 

klubu Míša byli inspirovat na výstavě KREATIV Ostrava. Byla tu i příležitost nakoupit pěkné materiály k 

využití při klubovém adventním tvoření.  

Díky sponzorskému daru byl uspořádán krásný výlet do Velkých Losin spojený s návštěvou papírny a relaxací v 

termálním parku.  

Závěr úspěšného roku 2017 patřil Mikuláši a jeho nadělování a definitivní tečkou pak bylo posezení maminek u 

sladkých cukrárenských dobrot.  

Díky, přátelé, za úspěšný rok 2017 a upřímné přání neméně úspěšného roku 2018. 

 

Klub Blansko – Mgr. Miroslav Šamalík 
 

Klub Blansko měl v roce 2017 celkem 80 členů, z toho 60 členů řádných a 20 členů registrovaných. Činnost 

klubu je z větší části prováděna na dobrovolné bázi a v osobním volnu. V průběhu roku se podařilo získat 2 

chráněná pracovní místa, ve kterých klub zaměstnával osoby se stupněm invalidity, které se podílely jak na 

základní, tak i na vedlejší hospodářské činnosti. Dále jsme příležitostně zaměstnávali pracovníky pro základní i 

hospodářskou činnost formou DPP. 

V průběhu roku 2017 se podařilo uskutečnit řadu velmi krásných a zajímavých akcí pro děti a mládež se 

zdravotním postižením a jejich rodiny.  

Vstup do nového roku 2017 byl ve znamení sportování - Novoročního bowlingu. Sportovní aktivita navazovala 

na členskou schůzíi.   

Velký úspěch měl Poznávací zájezd do Vídně, členové měli možnost seznámit se s některými památkami 

metropole na Dunaji pro 46 spokojených účastníků (16 rodin), kteří si prohlédli zámek Schonbrunn a přilehlou 

zoologickou zahradu zapsané na seznam památek UNESCO.  

 V roce 2017 proběhl již 22. ročník Letního psychorehabilitačního pobytu. Pobytu se zajímavých 

strukturovaným programem se účastnilo 13 účastníků s těžkým zdravotním postižením (tělesné, mentální a 

kombinované vady) z 11 rodin  a 7 pracovníků v roli vedoucích. Pro účastníky byl připraven bohatý program se 

zaměřením na zlepšení zdravotní kondice, sociálních a sebeobslužných dovedností, rehabilitační cvičení a 

samozřejmě pohybové aktivity v rámci denního programu i společných výletů do okolí. Zvláštní pozornost byla 

věnována partnerským vztahům a sexualitě zdravotně postižených – mimo jiné i ve formě přednášek na dané 

téma, realizovaných přítomnými speciálními pedagožkami.  

Program byl přizpůsoben potřebám zdravotně postižených a napomáhal inkluzi účastníků do běžné společnosti. 

Program byl připraven a zajišťován odborným personálem. Hlavním cílem bylo zvýšení samostatnosti zdravotně 
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postižených. Sekundárním cílem aktivity bylo umožnit osobám pečujícím celoročně o účastníky této aktivity 

načerpat v době konání pobytu nové síly. 

Volnočasové a vzdělávací pobyty pro rodiny. 

V říjnu klub Blansko zorganizoval víkendový pobyt rodičů s dětmi ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pobytu se 

zúčastnilo celkem 27 účastníků – dětí se zdravotním postižením, jejich sourozenců, rodičů a asistentů. Na každý 

den byla připravena odborná přednáška pro rodiče a zábavný program pro děti. Součástí programu byly i 

zajímavé výlety do krásných míst v okolí. V rámci pobytu měli rodiče možnost využít individuální poradenství a 

koučování, případně rodinnou mediaci. 

V roce 2016 byla podána v rámci Operačního programu zaměstnanost žádost do výzvy č. 64 Podpora aktivit a 

programů v rámci sociálního začleňování. Projekt nese název Neformální pečovatelství bez bariér a je zaměřen 

na podporu neformálních pečovatelů prostřednictvím vzájemně provázaných aktivit zaměřených na vzdělávací, 

poradenské a aktivizační aktivity, potažmo na udržitelnost neformálního pečovatelství v okrese Blansko. Cílem 

projektu je snížení sociálního vyloučení cílové skupiny a její integrace na trh práce. Tento projekt byl schválen. 

Na základě žádosti o změnu byl posunut termín realizace od 1.3.2018 do 28.2.2021.  

Blahopřejeme k úspěšnému roku 2017 a přejeme, aby se vám vše dařilo i v roce 2018. 

 
Klub Kolín – Lenka Štěrbová 

 

Po celý rok rok 2017 probíhala pestrá celoroční klubová činnost – zábavná klubová tematická setkání a tvoření. I 

když z důvodu složité situace nemohl klub využívat prostory původní klubovny ve Slunečné, podařilo se zajistit 

náhradní řešení a schůzky a tvořivé dílny probíhaly úspěšně v členských rodinách. Děti si vyzkoušely nejrůznější 

výtvarné techniky a jejich díla udělala všem velkou radost. Navíc výtěžky z prodeje výrobků dětí přispívají do 

klubové pokladničky.  

V roce 2017 úspěšně pokračovaly práce na psaní kroniky, do které byly zaznamenány události, které klub 

provázely v uplynulém roce.  

Podařilo se dokončit již druhý díl krásného Slunečního Zpěvníku, také díky sponzorskému daru. 

Klubu se rovněž v uplynulém roce podařilo doplnit  sportovní vybavení, které umožní rozvíjet klubovou činnost 

a zprostředkovat dětem další zajímavé aktivity. 

Velkou událostí byl  týdenní ozdravný pobyt rodičů a dětí, který se konal v období letních prázdnin. Zajímavý a 

pestrý program přinesl mnoho krásných zážitků všem účastníkům, dětem i jejich rodičům. 

Závěr roku patřil vánočnímu tvoření a přátelskému posezení s ochutnávkou všelikých dobrot, které maminky 

samy vyráběly. 

O klubové aktivity projevili zájem noví členové, kteří přiloží ruku k společnému dílu. 

Držíme palce a přejeme pohodový a úspěšný rok 2018, ať je pro děti v kolínské Sluneční slunečný. 

 

Klub Stráž – Vladimír Kovařík 
 

Klub poskytl v roce 2017 zajímavé a kvalitní aktivity pro mladé lidi se zdravotním postižením, převážně s 

mentálním postižením. 

Podařilo se zorganizovat psychorehabilitační pobyt pro účastníky s postižením a jejich rodiny, pečovatele, včetně 

rodin pěstounských. Dobře a odborně strukturovaný program byl cílen na posílení sociálních a komunikačních 

kompetencí, rehabilitaci a celkové posílení kondice účastníků prostřednictvím vhodně adaptovaných 

různorodých sportovních aktivit, které byly nastaveny tak, aby kompenzovaly jednostranné zatěžování 

organismu a umožnily účastníkům individuální zapojení, individuálně rozvíjet své dovednosti a výkony.    

Součástí programu bylo plnění úkolů v rámci celopobytové hry, která byla nastavena tak, aby umožnila každému 

z účastníků aktivně participovat podle svých možností, naučit se nové věci a rozvíjet své dovednosti a znalosti.  

V rámci pobytu se uskutečnily krásné výlety za poznáním, společné hry, aktivizační společenská posezení, 

zpívání u táboráku. Účastníci měli možnost společně sdílet motivující prožitky. 

Děkujeme do Stráže za záslužnou a velice zajímavou a aktivizující  činnost ve prospěch mladých lidí se 

závažným zdravotním postižením.  Přejeme mnoho úspěchů a dalších nových dobrých nápadů pro vaši práci v 

roce 2018. 

 

Klub Uherské Hradiště – Zdeněk Košut 
 

Klub v roce 2017 pokračoval ve své užitečné spolkové činnosti a smysluplné práci ku prospěchu rodin s dítětem, 

členem se zdravotním postižením. .   

 

Podařilo se zorganizovat společný pobyt rodin, které strávily společnou dovolenou v krásném prostředí ostrova 

Visu v Chorvatsku. Zúčastnilo se celkem 21 osob včetně 2 vozíčkářů.  
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V říjnu přátelé z Uherského Hradiště zorganizovali zdařilý Víkendový pobyt na horské chatě Arnika pod 

Mikulčiným vrchem v Bílých Karpatech. Krásný program si užilo 21 spokojených a energií jiště nabitých 

účastníků.   

 

Závěr roku patřil Vánočnímu společnému setkání s besídkou. Tentokrát se sešlo 41 lidí, kteří měli možnost sdílet 

přátelskou náladu a vytvářet si v srdci příjemnou předvánoční atmosféru.  •  

V průběhu roku klub organizuje pravidelná středeční setkávání členů v tělocvičně Základní školy Kunovice, kde 

hrají discgolf a florbal.  

S radostí jsem si přečetla zprávu o Vaší činnosti. Děkujeme za ni a přejeme, aby se i v roce 2018 vašemu klubu 

dařilo rodiny sdružovat, podporovat a chránit jejich zájmy.  
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Činnost Sekretariátu Asociace 

 
V roce 2017 pokračoval sekretariát v podpoře a pomoci regionálním klubům formou předkládání žádostí o 

státní dotace na rehabilitační aktivity, volnočasové činnosti a vzdělávání pracovníků a dobrovolníků pracujících 

v klubech. Zajistil všechna požadovaná vyúčtování poskytnutých státních dotací. 

Pokračoval ve vydávání a distribuci Zpravodaje. Provozoval a průběžně aktualizoval webové stránky, 

facebook, probíhala komunikace s ostatními neziskovými organizacemi a jednotlivci na aktuální témata, a to i v 

rámci poskytování sociální služby odborné sociální poradenství.  

V průběhu roku byly sekretariátem realizovány projekty podpořené státními dotacemi od Ministerstva 

zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a 

Úřadu vlády ČR. V rámci těchto projektů sekretariát uskutečnil pro členy Asociace a další zájemce řadu dalších 

vzdělávacích a presentačních akcí. 

Sekretariát realizoval také dva projekty ESF, jeden cílený na podporu pečujících osob a druhý na 

profesionalizaci Asociace.  

V souvislosti s legislativními změnami a novými povinnostmi spolků a jejich pobočných spolků pokračovala 

významná poradenská podpora klubů. Sekretariát průběžně doplňuje do veřejného rejstříku povinné údaje a 

dokumenty.  

Během roku sekretariát zajišťoval běžnou administrativní a účetní agendu, organizačně a programově 

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

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

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 2017 

 
Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná ve Vílanci 24. 3. 2017 

 Paní předsedkyně Kaprová informovala přítomné o jmenování pracovní skupiny k legislativnímu řešení 

problematiky veřejné prospěšnosti. RV jednohlasně souhlasí s tím, že se ARPZPD vČR, z.s. připojí k 

negativnímu stanovisku vyjádřenému Asociaci Veřejně prospěšných organizací a Českou radou dětí a 

mládeže.  

 Paní ředitelka informovala RV o problematice aktuálně rušených klubů. RV doporučuje zrušení klubu 

Jadernička ve Vsetíně, Klubu Klokánek v Hořicích. Klub Hornomlýnská určil nového likvidátora, RV 

souhlasí s novým likvidátorem. 

 Paní ředitelka Smolíková obeznámila přítomné s organizací zasedání valné hromady. RV se shodl na 

návrhu jmenování členů komisí. 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná ve Vílanci 9. 6. 2017 
 Paní předsedkyně Republikové kontrolní komise (RKK) Pavla Ochranová informovala:  

o 1. o průběhu provedené kontroly v Sekretariátu  

o o plánovaných republikových kontrolách, kde z důvodů negativních reakcí klubů na plánované 

návštěvy se kontroly přesouvají do dalšího období. 

o RKK plánuje provedení kontrol v klubech v Ústí n/Labem, Praze 3 

 Paní ředitelka Smolíková informovala o situaci v rušení klubů likvidaci. Klub Vsetín - žádá RV o 

souhlas se jmenováním likvidátora, RV jednomyslně se jmenováním likvidátora souhlasí. 

 Ředitelka ARPZPD Martina Smolíková oznámila, že kluby, které zamýšlejí rušení bez likvidace, 

informovala o administrativním postupu. 

 Republikový výbor jednomyslně schválil Výroční zprávu za rok 2016, řádnou účetní závěrku pro rok 

2016 a rozpočet organizace na rok 2017. 

 Předsedkyně ARPZPD informovala o právě realizovaných projektech a přidělených prostředcích: 

V rámci výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy byly v roce 2017 podpořeny projekty: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem. 

 MPSV provedlo v Sekretariátu ARPZPD finanční kontrolu, která proběhla bez zjištění. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy: 

Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež ohrožené sociální exkluzí 

 Sekretariát je v letošním roce opět postaven před problém, jak vyčerpat přidělenou částku dotace, aby se 

nemusela část dotace vracet a aby tento krok neovlivnil i situaci do budoucna. Obrátil na některé 

subjekty a kluby ARPZPD zda budou schopni zrealizovat tábory „navíc“. 

Ministerstvo zdravotnictví 

V rámci pobytových akcí podpořených dotacemi z MŠMT a MZd je nutné provést kontrolu v místě jejich 

konání. Členům RV byl rozeslán seznam těchto akcí s žádostí o výběr některých akcí a provedení jejich kontrol. 

Úřad vlády ČR – Vládního výboru pro ZP 

Projekt Úřadu vlády ČR v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených v r. 

2017 

ESF: 

Projekt 221- ARPZPD v ČR, z.s. Profesionální a pružná organizace 

Projekt 221 - školení k využívání Office 365 a k infoportálu Asociace. Sekretariát bude Infoportál využívat jako 

úložiště veškeré dokumentace, kterou klubům dříve zasílal mailem. 

Projekt 331 - Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II. 

 

 Diskuze o komunikaci s pí. Bednářovou z klubu Vyškov, která požádala o informace, jak postupovat při 

zvyšování platů pracovníků v sociálních službách, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách při financování sociálních služeb v nevládních organizacích. Na základě těchto informací RV 

jednomyslně souhlasil, že využije nabídky JUDr. Cupkové, která zpracuje dopis Vládě ČR a ministryni 

MPSV, v němž požádá k této věci o závazné stanovisko. 

 Předsedkyně pí. Kaprová seznámila členy RV se stanoviskem senátora Papouška k novému znění 

zákona o pedagogických pracovnících, která se nepříznivě dotýká vzdělávání žáků se ZP. RV 

konstatoval, že proti tomuto postoji je nutné zaujmout jménem ARPZPD zásadní stanovisko a 

informovat Poslaneckou sněmovnu o nepřijatelnosti tohoto rozhodnutí. V této věci RV doporučil 

objednat předsedkyni ARPZPD pí. Kaprové přijetí u předsedy školského výboru PS. 
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Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Srníně 14. 10. 2017 
 V úvodu paní Ochranová, předsedkyně RVV informovala o plánovaných i proběhnutých kontrolách. 

RV souhlasil s postupem a následnou kontrolou náležitostí zanikajícího klubu Hořice. 

Další body jednání se týkaly nutnosti zabývat se: 

1. kontrolou a povinností dokumentace na dotovaných pobytech (zjištění na pobytu Sestry v sukni) 

2. Stanovami požadovaný hospodář - NOZ nevyžaduje (problém v Klubu Písek) 

3. registraci členů – sekretariát vypracuje dotazník ke zjištění členské základny ARPZPD 

 

 Paní ředitelka zahájila jednání o projektech a jejich problematice, týkající se dočerpání prostředků a 

nutností zbylou částku nabídnout klubům k jejímu využití. 

RV jednohlasně schválil projekty na rok 2018: 

 Odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem a projekt v rámci ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy 

 Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež ohrožené sociální 

exkluzí 

Informace 

 k dopisům z minulého zasedání ve věci růstu platů v oblasti sociálních služeb i v neziskové sféře a k 

vyškrtnutí specializovaných činností v rámci vstupu do školského zákona. Zareagoval pouze klub 

KSČM, který návrh nepodpořil.  

 Informace týkající se zákona o veřejné prospěšnosti 

 Předseda Klubu Celiakie Dalibor Ježorek se stal členem Pacientské rady MZd. 

 Asociace vydala nové informační letáčky, které byly dány k dispozici. 

 Pí. předsedkyně Kaprová informovala o setkáních ke strategickému plánování, která proběhla v rámci 

realizace Výzvy ESF 41: První setkání bylo součástí setkání delegátů VH, konstatováno, že bylo 

prospěšné, že kluby uspokojuje činnost v rámci asociace a že je zapotřebí pracovat na celostátní úrovni. 

K problému proběhla diskuze, konstatována nízká aktivita některých koordinátorů, navrženo, že by bylo 

přínosné, zrealizovat jednu celorepublikovou prezentační akci, např. Pochod na Říp  

 K projektu 331- Cesta k zaměstnávání v oblasti péče o handicapované osoby II  

 Pí Cupková - o projektu Nadační fond KlaPeto - uspokojené 4 žádosti členů ARPZPD  

 Pí Smolíková - Realizace projektu ČEZ - administruje Asociace, uspokojených žádostí 40, 35 

navrhovaných z ČEZ a 5 žádostí z Asociace 

Po ukončení jednání následoval interaktivní seminář týkající se novinek ve školské a sociální legislativě, které 

vedly Dr. Kaprová a Dr. Cupková 

 

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v sídle organizace 12. 1. 2018 

 Paní Havlíčková informovala o opravě výtahu v budově sídla Asociace.  

 Pí. ředitelka informovala o plánovaných změnách v režimu užívání budovy z ekonomických důvodů. 

 Aktuální stav žádostí na rok 2018 

MŠMT – projekt Zajištění volnočasových a táborových aktivit pro děti a mládež se ZP 

MZ – Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro děti a mládež ZP, Psychorehabilitační pobyty rodičů a 

dětí ZP, Rehab. cvičení a plavání pro děti se ZP, Správa služeb a administrativní zajištění chodu ARPZPD – 

postoupily do dalšího dotačního řízení 

ÚV- projekt ,,Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD 

MPSV – výsledky doposud neznáme. 

 RV schválil návrh na úpravy Stanov Asociace jednohlasně 

 Pí ředitelka podala informace o zápisu nového pobočného spolku Asociace do Veřejného rejstříku, s 

názvem Celiaklub Východní Čechy se sídlem v Pardubicích. 

 Pí. Kaprová informovala o své účasti na workshopu organizací pracujících s dlouhodobě pečujícími 

osobami v terénu ,Pečujeme o své pečující tady a teď“ Asociace se chce do budoucna zapojit do aktivit 

neformálně pečujících.  

 Ředitelka informovala o vzniku Pracovní skupiny pro zajištění poskytování zdravotních služeb ve 

školách a školských zařízeních při MZ. Do této skupiny Asociace nominovala svého zástupce Bc. 

Danielu Jeníčkovou. 

 Diskuze k přípravě Valné hromady, domluven termín 6.-8.4.2018 Mlýnhotel Vilanec u Jihlavy 

 

Zpracovala Eva Klabanová 
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Zpráva Republikové kontrolní komise pro Valnou hromadu 
Asociace RPZPD v ČR, z. s. konanou 7. dubna 2018 

 
Roční souhrnný zápis z provedených kontrol Republikovou kontrolní komisí za rok 2017 – předložení na Valné 

hromadě Asociace dne 7.4.2018 

 

1. Za rok 2017 proběhly kontroly v klubech: 

KLUB TERMÍN KONTROLY JMÉNO ČLENA RKK VÝSLEDEK 

KONTROLY 

Sekretariát 9. 6. 2017 Ing. Pavla Ochranová *) zaměření kontroly a 

výstupy uvedeny pod 

tabulkou 

Mírov 29. 8. 2017 Dagmar Božovská bez závad a doporučení 

Bystřice pod Hostýnem 29. 8. 2017 Ing. Pavla Ochranová Závady (dodání zápisů 

z výboru, schůze a KK) 

byly odstraněny. 

Vsetín 21. 11. 2017  Dagmar Božovská Doložit přihlášky na 

pobyty. 

Český Krumlov 21. 9. 2017 Josef Štich Nedodány zápisy z KK. 

Písek 13. 10. 2017 Ing. Pavla Ochranová Bez závad a doporučení. 

Stráž nad Nežárkou 14. 10. 2017 Ing. Pavla Ochranová Závady byly odstraněny 

(nečinnost orgánů klubu, 

nesoulad vedení 

účetnictví se zákonem o 

účetnictví). Kontrola 

náprav proběhne7.4.2018 

na VH. 

Odry 24. 10. 2017 Dagmar Božovská Bez závad a doporučení. 

Kolín 24. 11. 2017 Ing. Dominika Paulová Závady (nesoulad vedení 

účetnictví se zákonem o 

účetnictví), budou 

odstraněny. Kontrola 

náprav proběhne 

7.4.2018 na VH. 

Liberec 28. 11. 2017 Josef Štich Bez závad a doporučení. 

Znojmo 4. 11. 2017 Dagmar Božovská Doložit výpisy z účtu za 

rok 2015. 

Ústí nad Orlicí 13. 1. 2018 Ing. Pavla Ochranová Závady (starší zápisy z 

výboru, schůze a KK 

nebyly doloženy) 

dodatečně však byl 

doložen zápis z členské 

schůze – 13.1.2018 a KK 

– 18.1.2017. 

Šumperk 24. 3. 2018 Ing. Pavla Ochranová Kontrola neproběhla, 

zjištěním na místě bylo 

konstatováno, že doklady 

nejsou od roku 2015 

vedeny v souladu se 

zákonem o účetnictví. 

Povinnost uvést do 

souladu je uložena 

formou výzvy s datem 

nápravy do 30.6.2018.  

Lidmaň 7. 4. 2018 Ing. Dominika Paulová Kontrola domluvena. 

Seznam klubů, u kterých doposud kontrola neproběhla: 

Domažlice, Karviná, Litoměřice Magnolie, Náchod, Praha 3, Praha – východ, Prachatice, Rokycany, Třinec, 

Ústí nad Labem. 
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*) Kontrola sekretariátu: 

Obsah kontroly: 

1. Namátková kontrola dokladů 

2. Přehledy stavu účtů a pokladny 

3. Dary 

4. Přehledy a úhrady členských příspěvků 

Doporučení RKK: 

Doporučení komise k bodu 4: 

1. Nepřijímat platby „dopředu“ – upozornit klub na přeplatek. Dlužné částky „vymoct“ ještě v daném roce (od 

valné hromady je dostatečně dlouhá lhůta pro jejich úhradu, event. ponížit vyplácené dotace o částku členského 

příspěvku).  

2. Zakotvit do vnitřní směrnice organizace (či jiným způsobem stanovit) jak nahlížet na končící spolky, které 

ještě nebyly zrušeny, ale poplatky již nehradí. Vést seznam takovýchto spolků zvlášť nebo na konci přehledu. 

3. Sestavit do příští kontroly nový přehled, který bude odpovídat skutečnosti. Dlužné částky i přeplatky 

členských poplatků se musí odrážet v účetnictví organizace, proto je nezbytné vést přesnou a přehlednou 

evidenci. 

2. Povinnosti GDPR 

Od 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení EU 679/2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů. V souvislosti s tímto nařízením by bylo vhodné (ze strany sekretariátu) 

zpracovat pro kluby základní povinnosti pro ně z tohoto zákona vyplývající. Nařízení je uveřejněno na 

infoportálu ARPZPD v sekci Dokumenty. 

Zapsala dne 25.3.2018 ing. Pavla Ochranová, předsedkyně RKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
K prezentaci Asociace RPZPD v ČR, z. s. a jejích aktivit byly využívány hlavně www stránky a sociální síť 

Facebook. 

Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována přes regionální tisk, rozhlas anebo prostřednictvím televizních 

pořadů.  

 

 

 

 

 

            



Výroční zpráva za rok 2017 

28 

 

Finanční zpráva za rok 2017 
 

V roce 2017 zajišťovala účetnictví Asociaci RPZPD v ČR, z. s. Fa Věra Jandlová, Okružní 1492, Lysá nad 

Labem. 

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

Úřadu vlády ČR a 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. 

 

 
Audit hospodaření se státními dotacemi od Ministerstva zdravotnictví ČR za rok 2017 provedla 
auditorka Ing. A. Škodová (č. oprávnění 1161) s tímto závěrem:  
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. dodržela podle jejího názoru 
ve všech významných ohledech podmínky plynoucí z  Rozhodnutí MZ o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 č. PGP/6/9/10/11/12/4132/17 ze dne 
20.2.2018 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. Poskytnutá 
neinvestiční dotace ve výši Kč 1 890 000,-- je v účetnictví vedena od celkového finančního 
účetnictví odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku 
2017 včetně přiloženého vyúčtování finančních prostředků ve všech významných ohledech 
věrně zobrazuje stav čerpání dotace společnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. v souladu s podmínkami Rozhodnutí.  

 
V Praze dne 30. 4. 2018 
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Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR 
za rok 2017 

 
Rekapitulace státních dotací v roce 2017 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty 
pro zdravotně postižené děti a mládež 

950 000 950 000 2 285 879,70 

Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně 
postižených dětí 

450 000 450 000 1 052 358,25 

Rehabilitační cvičení a plavání pro děti se 
zdravotním postižením 

200 000 200 000 316 426,60 

Správa služeb a administrativní zajištění chodu 
organizace 

290 000 290 000 425 143,00 

Celkem 1 890 000 1 890 000 4 079 807,55 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Sociálně právní poradenství 181 376 181 376 206 109,96 

Celkem 181 376 181 376 206 109,96 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Letní tábory 564 880 564 880 1 218 508,20 

Provozní náklady 185 120 185 120 185 345,38 

Celkem 750 000 750 000 1 403 853,58 

 

Úřad vlády ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD v ČR, 
z.s. 

356 425 356 425 521 891,82 

Celkem 356 425 356 425 521 891,82 

 

Státní dotace celkem za rok 2017   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace 

Státní dotace celkem za rok 2017 3 177 801 3 177 801 

 
Evropský sociální fond 

       

Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002221   

 schválená dotace vyúčtováno 2017  

„ARPZPD v ČR – profesionální a pružná organizace“ 1 634 950,00 734 432,31 

Celkem 1 634 950,00 734 432,31 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331   

 schválená dotace vyúčtováno 2017  

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II“ 4 310 915,00 1 972 258,25 

Celkem 4 310 915,00 1 972 258,25 



Výroční zpráva za rok 2017 

30 

 

Vlastní prostředky 2017 

Příjmy 

příspěvky klubů 50 000,00  

tržby - pronájem  301 791,96  

účastnické poplatky 129 469,00  

za zprac. dotací-kluby 110 980,00  

dary 49 648,00  

ostatní služby 34 040,00  

jiné příjmy 227,00  

Příjmy celkem 676 155,96  

Výdaje 

reprezentace  310,00 

Služby k nájmu - energie  218 681,37 

Ekonomické služby  36 200,00 

smlouva o dílo  1 407,00 

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků  325 569,16 

Výdaje celkem  582 167,53 

   

Účetní zisk/ztráta roku 2017  93 988,43 
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací 
realizovaných v roce 2017 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Odborné sociální poradenství 

Sociální služba odborné sociální poradenství byla v roce 2017 zařazena do programu B - služby s 

nadregionální a celostátní působností. Celková částka finanční podpory činila 181.376,- Kč.  

Služba zahrnovala poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství ke kompenzačním a 

rehabilitačním pomůckám, poradenství z oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace, nabídku 

volnočasových aktivit, letních táborů a sociálních služeb. V roce 2017 jsme poskytli poradenskou 

podporu 488 uživatelům. Převážně rodičům zdravotně postižených dětí a ostatním osobám, které o 

děti pečují nebo s nimi pracují. V poradenství převažuje telefonický kontakt či mail, ale je stále ještě 

dost lidí, kteří přicházejí osobně.  

V mnoha případech postačila jednorázová konzultace, často však šlo o pomoc i při zpracování 

odvolání proti rozhodnutí orgánů státní správy, vyřizování problémů s jednotlivými poskytovateli 

sociálních služeb apod.  V některých případech  je intervence poskytována dlouhodobě, je nastaven 

individuální plán podpory a řešení složité sociální situace se děje po krocích.  

V poradně pracují 3 pracovníci a pokrývají širokou odbornou podporu. Je to JUDr. Zdena Cupková 

– právnička, PaedDr. Zuzana Kaprová – speciální pedagožka a Bc. Daniela Jeníčková – sociální 

pracovnice. Někteří klienti přicházejí pro radu z jedné oblasti a to práva, vzdělávání či sociální oblasti. 

Někteří klienti ale vyžadují multioborovou pomoc. 

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, které se týkají 

přímo života zdravotně postižených dětí a jejich rodin.  

Zpracovala Bc. Daniela Jeníčková 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

V roce 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 

1.890.000,- Kč ze státní dotace na činnosti, které byly zaměřeny na podporu edukačních a 

rehabilitačních aktivit a předloženy ve 4 jednotlivých projektech.   

  

Projekt „Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a 

mládež“ byl realizován na 13  pobytech, organizovaných regionálními kluby. Zúčastnilo se jich 

celkem 306 dětí a mládeže se zdravotním postižením a 120 členů zkušeného a odborně vyspělého 

doprovodu.  

Činnost na pobytech byla zaměřena hlavně na komplexnější rehabilitaci tj. spojení 

rehabilitačního programu se sportovními i herními aktivitami a terapeutickými technikami. Dále bylo 

využíváno programů, rozšiřujících znalosti a dovednosti dětí a mládeže se zdravotním postižením a 

dalších aktivit, které u těchto dětí posilují často chybějící sebedůvěru, samostatnost i tělesnou kondici. 

Během pobytu se děti učily i vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému.  

Dotace ve výši 950.000,- Kč byla vyčerpána, celkové náklady na projekt byly 2 285 879,00 

Kč.  

  

U projektu „Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí“ bylo cílem 

pomoci rodinám se zdravotně postiženým dítětem posílit soudržnost rodiny a podpořit její sociální 

integraci. Regionální kluby připravily na 12ti vícedenních pobytech programy, které rozšířily 

informovanost rodičů a přispěly i k příznivějšímu stavu 155 zúčastněných dětí.  

Dotace 450.000,- Kč byla vyčerpána, celkové náklady na projekt  byly 1 052 358,25 Kč.   

.  
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Projekt „Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti“ byl vhodným 

doplněním celoročních rehabilitačních  aktivit v 9 regionálních klubech. Cílem a naplněním této 

činnosti bylo posílení imunity, zlepšení motorických dovedností a celkové zlepšení zdravotního stavu 

u dětí s postižením. Za podpory svých rodičů, odborného personálu a dobrovolníků pravidelně 

docházelo 164 dětí se zdravotním postižením  na rehabilitační plavání nebo cvičení.  

Dotace ve výši 200.000,- Kč byla vyčerpána, celkové náklady na projekt byly 316 426,60 Kč.   

  

Projekt „Správa služeb a administrativní zajištění chodu organizace“ zajistil potřebné 

zázemí pracovníkům Poradenského centra Asociace tak, aby mohli kvalitně a účelně poskytovat 

metodickou podporu a další ekonomické a kontaktní služby související s kompletní administrací všech 

projektů Ministerstva zdravotnictví. Pracovníci zajistili metodickou i poradenskou podporu i při 

realizaci dalších rehabilitačních aktivit, připravili a realizovali školení pro zdravotníky zotavovacích a 

rekondičních pobytů a dalších činností s projekty MZ souvisejícími. Celková dotace 290.000,- Kč byla 

vyčerpána, celkové náklady na projekt byly 425 143,- Kč.  

Zpracovala Marie Havlíčková 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Metodické a organizační zajištění táborů pro zdravotně postižené děti a mládež včetně 

vzdělávání vedoucích  

 

Projekt zahrnoval přípravu a realizaci táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením s omezeným 

přístupem k táborovým aktivitám organizovaným pro jejich zdravější vrstevníky. V rámci projektu 

bylo v roce 2017 uskutečněno regionálními kluby Asociace celkem 13 prázdninových táborů, z toho 

11 letních táborů a 2 zimní tábory pro celkem 365 účastníků, dotací MŠMT bylo podpořeno celkem 

318 dětí a mládeže do 26 let. Personálně tábory zabezpečovalo 154 dospělých v pozici hlavních 

vedoucích, oddílových vedoucích, asistentů (dobrovolníků) a odborníků-zdravotníků. Ve všech 

případech byly splněny podmínky odborné způsobilosti hlavního vedoucího. Zdravotní dozor byl ve 

všech případech kvalifikovaně zajištěn, ve většině případů byla zabezpečena přímo účast lékaře. 

Tábory měly posílené složení vedoucích - zpravidla 2 vedoucí pro oddíl, kteří u účastníků s těžkým 

zdravotním postižením plnili i funkci poučeného asistenta. Táborové aktivity byly přizpůsobené 

potřebám a možnostem účastníků, všem byla vytvořena možnost aktivní participace. Realizace táborů 

napomohla vzájemnému porozumění a sbližování různých skupin dětí a mladých lidí pod vedením 

odborně proškolených vedoucích. Tábory představovaly vyvrcholení celoroční volnočasové činnosti 

regionálních klubů Asociace s dětmi a mládeží. Obecným cílem projektu bylo umožnit dětem a 

mládeži se závažným zdravotním postižením účast na táborových aktivitách přizpůsobených jejich 

potřebám a možnostem, jejich zdravotnímu stavu, a eliminovat tak jejich znevýhodnění v přístupu k 

běžným táborovým a volnočasovým aktivitám organizovaným a dostupným pro jejich zdravé 

vrstevníky. Organizační příprava táborů probíhala již od začátku roku 2017, místo konání jednotlivých 

táborů realizátoři vybírali s ohledem na složení účastníků a jejich mobilitu a efektivitu vynakládaných 

finančních prostředků projektu. Převážně byly vybrány bezbariérové objekty s dobrou přístupností a 

odpovídajícím zázemím. Prázdninové tábory se pořádaly pro účastníky ve věkovém složení 8 - 15 let, 

resp. 15 - 18 let, pro smíšené skupiny účastníků různých druhů zdravotního postižení. Táborů pro 

vyšší věkovou kategorii se zúčastnili i mladí lidé s těžkým zdravotním postižením do 26 let věku, kteří 

jsou držiteli průkazu ZTP/P.V r. 2017 se táborů účastnily 3 děti mladší 7 let. Program každého tábora 

byl rozpracován do jednotlivých dní pobytu. Regionální kluby poskytly Sekretariátu Asociace 

hodnotící zprávu s uvedením popisu naplnění cílů projektu a zhodnocením jeho přínosu. V roce 2017 

se školení hlavních vedoucích nekonalo z důvodu nezájmu, dvě osoby se doškolily v kurzu zdravotník 

zotavovacích akcí. Regionální kluby Asociace poskytují informace o organizaci prázdninových táborů 

prostřednictvím svých webových stránek a v papírové podobě na viditelném místě v sídle klubu a 

dalších místech.  

Zpracovala PaedDr. Zuzana Kaprová 
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Úřad vlády ČR  

 

 

Program Úřadu vlády ČR „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“ 

Projekt „Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD v ČR, z.s.“ 

 

Pro tento projekt byla naší Asociaci pro rok 2017 Vládním výborem pro zdravotně postižené osoby 

schválena dotace ve výši 356 425,- Kč.  

Projekt navázal na osvědčenou strukturu z minulých let, přičemž sledoval v co největší míře zájem 

regionálních klubů. Podařilo se tak dle možností realizovat jak cílené vzdělávací akce, tak aktivity 

propagující činnost Asociace v dotčených regionech, ale i aktivity podporující informační systémy 

klubů. V roce 2017 využily aktivity projektu tyto kluby: Klub Paprsek Vyškov, Klub Celiakie Brno, 

Klub Jablonec, Klub Sestry v sukni Praha 3, Klub StonoŠka Bystřice, Klub Zvoneček Odry, Klub 

Úsměv Žďár nad Sázavou, Klub Naděje Tábor a Klub Uzlík Kladno. 

 

V období leden – prosinec 2017 byly uskutečněny následující projektové aktivity: 

I.a.- realizace odborných seminářů a školicích aktivit 

V rámci konání schůze Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, 

z.s. (dále jen ARPZPD) byl dne 14.1.2017 uspořádán pro jeho členy a zájemce tematický seminář k 

současné situaci týkající se návrhu změn v zákoně o sociálních službách. Seminář proběhl v sídle 

ARPZPD. Lektorka: JUDr. Z. Cupková, počet účastníků: 13. Seminář se kromě popisu a výkladu 

připravovaných změn ve zmíněném zákoně soustředil na komentář k průběhu připomínkového řízení a 

vypořádání připomínek ze strany Sdružení ZP v ČR k tomu to návrhu. 

Dne 23.3.2017 proběhl v Brně první Kurz bezlepkového vaření – pečení pro celiatiky. Kurzu se 

zúčastnilo 15 zájemců. Lektor: František Horký. Kurz byl velmi kladně hodnocen. 

Při příležitosti konání zasedání Valné hromady ARPZP dne 25.3.2017 ve Vílanci u Jihlavy proběhly v 

rámci „Setkání zástupců regionálních klubů ARPZPD k implementaci nových právních předpisů“ dva 

semináře, a to: seminář týkající se změn v novém občanském zákoníku a zákonu č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Účastníci byli rovněž seznámeni s návrhem zákona o sociálním bydlení. Část 

semináře byla věnována problematice užívání  parkovacích zón osobami se ZP. Seminář lektorsky 

vedla JUDr. Cupková. Semináře se zúčastnilo 57 posluchačů z řad zástupců regionálních klubů 

ARPZPD a další zájemci. Druhým seminářem, který lektorsky vedla PaedDr. Z. Kaprová, byl 

tematický seminář k novým právním předpisům týkajícím se vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Semináře se zúčastnilo 57 posluchačů. Seminář a následná diskuse se 

zaměřily zejména na některá ustanovení § 16 Školského zákona a výklad vybraných ustanovení v 

prováděcí vyhlášce k tomuto dokumentu. Po obou seminářích proběhla diskuse k daným tématům a 

výměna zkušeností z práce ARPZD v jednotlivých regionech. 

Dne 19.4.2017 se uskutečnil pro členy a zájemce v Jablonci nad Nisou seminář na téma Sociálně 

právní zabezpečení rodin se ZP dětmi I. Seminář lektorsky zajistila Mgr. Heczková. Semináře se 

zúčastnilo 12 posluchačů. Na tento seminář dne 25.5.2017 tematicky navázala druhá část, které se 

zúčastnilo 11 posluchačů. Oba semináře byly kladně hodnoceny jako přínosné, srozumitelné a v praxi 

využitelné.  

Ve dnech 18.4., 24.4. a 28.4.2017 proběhly ve Žďáru nad Sázavou 3 kurzy cyklu „Minikurz základů 

práce na PC pro rodiče, ZP děti a mladé lidi se ZP“. Kurzy vedly lektorky Ing. Paulová a Mgr. 

Fraiová. Náplní minikurzu byly základy práce na PC, MS Word, Excel, e-mailová komunikace, 

vyhledávání informací na internetu apod. Kurzů se zúčastnilo 3x9 posluchačů, kteří jej velmi dobře 

hodnotili a vyjádřili naději k možnosti na kurz dále navázat. 

Dne 10.5.2017 proběhl v Ostravě kurz Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání 

zajištěný lektorkou Izabelou Machůtovou ze Vzdělávacího centra Harmonie. Kurzu se zúčastnilo 5 

posluchaček Klubu StonoŠka Bystřice. 

Dne 26.5.2017 se konal v Odrách kurz Aktivizačních a relaxačních technik vedený lektorkou Mgr. 

Hudákovou, Dis. ze Sociální akademie Ostrava. Kurzu se účastnilo 8 posluchačů a byl rovněž velmi 

kladně hodnocen. 

Dne 9.6.2017 se účastnily 4 členky klubu ARPZPD Stonoška Bystřice semináře Jak na emoce klienta 

nebo i vlastní, který lektorsky vedla Bc. Reitmayerová ze vzdělávací agentury IPSUM. 
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Dne 10.6.2017 se v sídle ARPZPD uskutečnilo školení Základy komunikace a osobní asistence s MP 

mládeží a kurz základů První pomoci, které organizoval pražský klub Sestry v sukni. Lektorsky ho 

zajišťovali Mgr. Poláček, T. Nováková, A. Houska a R. Novák. Školení se zúčastnilo celkem 12 

účastníků, kteří se podílejí na zajištění prázdninového tábora pro těžce ZP osoby do 26 let. 

Dne 10.6.2017 se v sídle ARPZPD uskutečnil kurz „Excel pro Vás“ vedený ICT specialistou T. 

Zachem. Kurzu se zúčastnili 4 posluchači. 

Dne 18. 9. 2017 se uskutečnil v Odrách kurz Úvod do problematiky uplatnění alternativní 

komunikace: Asertivní jednání, kterého se zúčastnilo 7 členů Klubu v Odrách. Kurz zajišťovala 

Sociální akademie Mariánské Hory. Lektorkou byla Mgr. Vlčinská.  

Dne 10.10.2017 se zúčastnily 2 členky Klubu StonoŠka Bystřice Kurzu Psychopatologie I. Kurz 

pořádaný vzdělávací agenturou Edupol lektorsky vedl PhDr. Mgr. Procházka, PhD. 

Dne 12.10.2017 se uskutečnila další část Kurzu bezlepkového pečení pro 17 členů Klubu Celiakie. 

Kurz proběhl v laboratorní kuchyni SŠ Charbulova, Brno za vedení lektorky Pernicové. 

Dne 13.10.2017 proběhl v Č. Krumlově Tematický seminář pro členy RV ARPZPD k aktuálním 

otázkám implementace nových právních předpisů zaměřených na osoby se ZP. Seminář vedly lektorky 

ARPZPD JUDr. Cupková a PaedDr. Kaprová. Semináře se zúčastnilo 12 osob. 

Dne 14.10.2017 bylo Klubem Celiakie Brno uspořádáno Setkání celiaků, kterého se v Kongresovém 

centru BVV Brno zúčastnilo cca 700 účastníků. Přednášky realizovali: MUDr. Petr Jabandžiev – FN 

Brno, Dětská nemocnice v Černých polích: Celiakie – nesnadný hlavolam, MUDr. Barbora Packová – 

FN Brno Bohunice, IGEK Celiakie – specifika dospělého věku, MUDr. Daniel Bartušek – FN Brno 

Bohunice, Klinika radiologie a nukleární medicíny: Využití radiologie při diagnostice celiakie a Prof. 

MUDr. Vladimír Válek CSc. MBA - FN Brno, přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny: 

Historie a současnost v radiologickém vyšetření celiakie. 

Dne 27.10.2017 proběhl v Klubu Zvoneček Odry návazný kurz Aktivizační a relaxační techniky pro 

osoby s kombinovaným postižením, kterého se zúčastnilo 8 účastnic. Kurz vedený Mgr., Bc. 

Hudákovou, DiS ze Sociální akademie Ostrava se zaměřil zejména na standardy kvality soc. služeb č. 

9 a 13. a jejich aplikaci u osob s kombinovaným postižením. Účastnice měly možnost praktického 

vyzkoušení těchto technik a jejich využití jako prevence syndromu vyhoření. 

Na žádost ARPZPD v Brně a Kladně bylo umožněno 2 jejich členkám, které organizují prázdninové 

tábory pro těžce ZP děti, zúčastnit se kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který pořádal z.s. MIMONI 

Tábor resp. ČČK Kladno ve dnech 2.-5.11., resp. 31.3.2017.  

Dne 10.11.2017 byl pro členy Klubu v Odrách operativně zařazen kurz Úvod do problematiky šikany 

a kyberšikany u dětí a mladistvých vedený Bc. Veličkou ze Sociální akademie Ostrava. Kurzu se 

zúčastnilo 6 členů klubu a byl velmi kladně hodnocen. 

Dne 8.11.2017 byl v Brně realizován Kurz muzikoterapie, vedený muzikoterapeutem Dr. L. Holzerem, 

kterého se zúčastnilo 6 posluchaček. 

Dne 11.11.2017 se v Praze 3 uskutečnilo druhé školení Základy komunikace a osobní asistence s MP 

mládeží a kurz základů První pomoci, které organizoval pražský klub Sestry v sukni. Lektorsky ho 

zajišťovali Mgr. Poláček, T. Nováková, A. Houska a R. Novák. Školení se zúčastnilo celkem 10 

účastníků, kteří se podílejí na zajištění prázdninového tábora pro těžce ZP osoby do 26 let. 

Na základě požadavků z terénu byl dne 13.11.2017 v Praze 5 realizován kurz „Aktuální znění zákona 

o sociálních službách z hlediska osob se zdravotním postižením“. Obsah kurzu byl zaměřen na 

skupinu osob s těžším/těžkým zdravotním. Po výkladové části byl lektorkou veden jako interaktivní 

seminář k jednotlivým probíraným bodům i příkladům z praxe. Kurzu se účastnilo 30 posluchačů. 

Lektorka: JUDr. Z. Cupková, Poradenské centrum ARPZPD Praha. 

Dne 22.11.2017 se uskutečnil kurz První pomoc osob se ZP, který lektorsky zajišťovala K. Havlová z 

ČČK Jablonec. Kurzu se zúčastnilo 6 členů Klubu Jablonec. 

Dne 5.12.2017 proběhl v Olomouckém DDM kurz Výtvarné recepty vedený dr. Hiřmanovou. Kurzu 

se účastnila 1 členka z klubu StonoŠka Bystřice. 

Poslední akcí v rámci vzdělávacích aktivit byl 14.12.2017 závěrečný Kurz bezlepkového pečení 

pořádaný Klubem Celiakie Brno v laboratorní kuchyni SŠ Charbulova Brno. Kurzu se zúčastnilo 18 

posluchačů-členů ARPZPD. Z hodnocení vyplývá, že účastníci mají zájem o pokračování i v 

následujícím období. 

Vzdělávacích akcí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. se v roce 2017 

zúčastnilo celkem 315 osob. 
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I.b. – aktivity podporující účinnost informačního systému ARPZPD 

Byly celoročně vedeny, dle potřeby upravovány a průběžně aktualizovány, webové stránky ARPZPD 

včetně facebookové komunikace. V pravidelných intervalech (10x ročně) byl vydáván a na kluby 

distribuován informační bulletin Zpravodaj, který je v tištěné podobě vyvěšován na veřejném místě v 

sídle ARPZPD, v rámci podpory regionálních aktivit byla realizována webová prezentace ARPZPD 

klubem Zvoneček v Odrách a vedení portálu klubem ARPZPD Celiatiků v Brně. Centrálně byly 

aktualizovány databáze a editovány metodické a referenční materiály na portálu ARPZPD. 

 

I.c. – aktivity seznamující veřejnost nebo propagující činnost ARPZPD 

ARPZPD Odry prezentovala naši činnost akcemi, během nichž byly distribuovány informační 

materiály o činnosti ARPZPD: Muzejní noc Loučky u Oder-Mlýn Wesselsky: účast 200 osob, Výstava 

o činnosti v chrámu sv. Bartoloměje: 300 osob, Adventní koncert v chrámu sv. Bartoloměje: 148 osob, 

Benefiční a charitativní běh „Spálovská šestka“: 56 osob. ARPZPD Vyškov uspořádala výstavu k 25. 

výročí své existence v Muzeu Vyškov od 15. do 25.9.2017. Byla vydána 2 čísla a 1 speciální vydání 

vyškovského Zpravodaje Paprsek. 

ARPZPD, Klub Tábor prezentovala 20 letou činnost na slavnostním setkání v květnu 2017. 

Členové ARPZPD v Jablonci byli hlavním organizátorem již 18. ročníku Dne zdravotně postižených v 

Jablonci, který se konal 13.6. a který navštívilo cca 2000 osob. 

 

II. Organizačně administrativní servis  

Celoročně byl regionálním členům ARPZPD zajišťován organizačně administrativní servis umožňující 

uspokojivé naplňování poslání organizace a realizaci konkrétní náplně spolkové činnosti členů 

ARPZPD v rámci České republiky. 

Zpracoval: Mgr. Jiří Kapr 

 

 

ARPZPD – PROFESIONÁLNÍ A PRUŽNÁ ORGANIZACE  

 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002221 

 

Cílem projektu je aktivizovat organizaci ARPZPD v ČR, zefektivnit komunikaci mezi kluby a 

zastřešující organizací i mezi jednotlivými kluby navzájem.  

Vizí v delším horizontu je se stát rostoucí a dynamicky fungující organizací s celorepublikovou 

působností zajišťující sourodé aktivity podporující sociální začleňování rodin pečujících o děti se ZP 

(bez ohledu na jeho druh a stupeň) do společnosti. 

Doba realizace projektu 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018 

 

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci zastřešující organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v České republice a  členové všech 48 členských klubů ARPZPD.  

 

Aktivity projektu:  

1. Zpracování strategických dokumentů a nastavení vnitřních procesů v zastřešující 

organizaci ARPZPD  
V rámci této aktivity byly v roce 2017 vytvořeny a aktualizovány strategické dokumenty a metodické 

materiály, které byly nastaveny z hlediska manažerského řízení, finančního řízení a získávání zdrojů, 

personálního obsazení a zajištění kvality služeb a kontroly hospodaření. Všechny dokumenty byly 

dány k dispozici regionálním klubům prostřednictvím vytvořeného informačního portálu. 

2. Metodická podpora regionálních klubů, zpracování dokumentace v klubech  

Na novém Infoportálu Asociace byly zveřejněny vytvořené a aktualizované vzorové formuláře a 

dokumenty, které napomáhají snadnějšímu nastavení organizačních či řídících procesů v rámci klubů s 

využitím jednotných a v praxi ověřených vhodných postupů a metodik.  

3. Podpora aktivit a komunikace regionálních klubů  

Aktivita byla zaměřena na zdokonalení  informačních toků ze strany jednotlivých klubů směrem k 

zastřešující organizaci i výměny informací mezi kluby navzájem. Byl vytvořen vnitřní internetový 

informační systém prostřednictvím informačního portálu, který funguje pomocí nástroje Share Point 
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MS Office 365. Byla nastavena pravidla výměny informací o aktivitách v klubech. Byly osloveny 

regionální kluby s cílem určit z řad členů klubu regionální koordinátory jako styčné osoby zajišťující 

pružný přenos informací mezi sekretariátem Asociace a regionálními kluby a mezi regionálními kluby 

vzájemně. Do procesu se v roce 2017 zapojilo prostřednictvím svých regionálních koordinátorů 25 

klubů. Pro regionální koordinátory proběhl praktický seminář, jehož  cílem bylo poskytnout 

praktickou metodickou podporu k využívání sdíleného ICT. Účastnilo se 14 regionálních 

koordinátorů. Přes intenzivní podporu k činnosti ze strany střešní organizace byla aktivita 

koordinátorů pod očekávanou úrovní. Počet opravdu aktivních koordinátorů bylo cca 15. Infoportál je 

aktuálně přístupný všem regionálním klubům a je používán ke sdílení strategických dokumentů, 

informací o regionálních aktivitách, řešení problémových situací a příkladů dobré praxe.  

V rámci realizace projektu se ve spolupráci s organizací SPIRALIS uskutečnilo několik setkání  

zaměřených na strategické  směřování Asociace. Proběhla 4 užší pracovní setkání s výkonnou 

ředitelkou Spiralis, na kterých se analyzovaly výstupy společných akcí Asociace a plánovala se 

navazující projektová setkání a aktivity.  

V průběhu roku 2017 se konala pravidelná měsíční setkání metodiků projektu a uskutečnily se 2 

společné workshopy zástupců střešní organizace a regionálních klubů.  

Dne 26.3.2017 po zasedání Valné hromady proběhl celodenní workshop, kterého se zúčastnilo 56 osob 

z 28 členských klubů. Výstupy workshopu, který byl zaměřen na otázku budoucího směřování 

Asociace, komunikace a zjištění potřeb jednotlivých klubů vyplynulo, že chceme být organizací s 

celorepublikovou působností, s širokou členskou základnou, hájit práva zdravotně postižených, mít 

mandát k prosazování/připomínkování legislativy, mít silný tým odborníků, se nebát výzev, pracovat 

na společných cílech, pružně a rychle reagovat na podněty z ústředí i od společnosti, mít co nabídnout 

i zdravé společnosti, služby zaměřit nejen na děti (ale i na dospělé a seniory), oslovovat všechny 

generace, pracovat hlavou i srdcem, sdílet informace atd.  

 

8 hlavních oblastí pro rozvoj Asociace, na kterých jsme se společně shodli jsou: 

 Rozvoj členské základny  

 Lobbing/advokační činnost  

 Udržitelné financování  

 Společné PR – společná komunikace  

 Sdílení informací a dobré praxe  

 Spolupráce s odborníky (lékařské profese, speciální pedagogové, terapeuti, právníci)  

 Získávání partnerů, spolupracovníků, dobrovolníků, příznivců  

 Vzájemná podpora ústředí vs. Kluby 

  

Výstupy jarního workshopu byly podkladem k podzimnímu setkání v říjnu 2017, kde byly 

diskutovány v kontextu požadavku proveditelnosti. Ve snaze zjistit názory všech regionálních klubů, 

včetně těch, které se podzimního setkání nezúčastnily, byl vytvořen a distribuován dotazník, který 

obsahoval zásadní diskutované otázky. Dotazník byl rozeslán celkem ve dvou kolech. Byl potvrzen 

zájem regionálních klubů být součástí velké organizace s celorepublikovou působností.  

Projekt pokračuje v roce 2018 podle harmonogramu.  

Zpracovala PaedDr. Zuzana Kaprová 

 

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ V OBLASTI PÉČE O HANDICAPOVANÉ OSOBY II  

 

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331 

 

Posláním projektu je pomoci nalézt pracovní uplatnění těm osobám, kterým se nedaří nalézt práci z 

důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod 

či omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním 

postižením. 

Doba realizace projektu 1. 12. 2016 - 30. 11. 2018 
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Cílová skupina: 

Projekt je určen osobám pečujícím o jiné závislé osoby s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu, 

které jsou nezaměstnané nebo neaktivní nebo evidované na ÚP jako zájemci o práci. Jedná se o osoby 

pečující o příjemce příspěvku na péči, a to v případě osoby do 10 let věku o I. – IV. stupeň a v případě 

osoby starší 10 let o II. - IV. stupeň. 

Aktivity projektu:  

1. Pracovní poradenství a zprostředkování zaměstnání 

Dne 15. 9. 2017 byl pro účastníky realizován motivační seminář, jehož tématem bylo sladění práce a 

péče o osobu se ZP a práva pečujících osob. Seminář byl zaměřen především na podporu zvýšení 

kompetencí potřebných pro získání takového zaměstnání, které odpovídá schopnostem a možnostem 

daného člověka. Dále byl cílen na získání pozitivních zkušeností a budování zdravého sebevědomí, 

poznání sebe a svých silných a slabých stránek. Semináře se účastnilo 16 osob. Seminář probíhal v 

zasedací místnosti sídla naší organizace Karlínské nám. 59/12, Praha 8. Lektorem byla Mgr. Iva 

Poláčková, pedagožka JABOK Praha, která má zkušenosti s tímto tématem. Ze zpětných informací 

respondentů-účastnic kurzu vyplynulo, že odborná úroveň přednášeného celku, obsah i rozsah 

informací, stejně jako logická strukturace a srozumitelnost přednášky, byly hodnoceny velmi vysoko a 

lze předpokládat, že účastnice projeví zájem i o případnou navazující druhou část, bude-li jim v rámci 

projektu nabídnuta. 

 

Ke 31.12.2017 je zaměstnáno 10 osob od 0,5-0,75 úvazku, celkem 5,75 úvazku, z toho 8 osob čerpá 

mzdový příspěvek z projektu a 2 osoby jsou zaměstnány bez příspěvku. Se zaměstnanými osobami i 

zaměstnanci koordinátor průběžně komunikuje a poskytuje podporu pro zdárný a udržitelný průběh 

zaměstnání účastníků projektu. 

 

2. Kvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“ 

Kurz byl zahájen 16. září a v roce 2017 proběhlo 5 víkendových seminářů. Byť o kurz ještě na jaře 

jevilo zájem 43 osob, do samotného kurzu nastoupilo pouze 11 osob. Plánované ukončení kurzu je 

v lednu 2018. 

 

3. Kvalifikační kurz „asistent pedagoga“ 

Zájem o kurz Asistenta pedagoga projevilo 94 osob. Především osoby pečující o děti školního věku či 

předškoláky zde vidí ideální příležitost pro své pracovní uplatnění. 

Vzhledem k velkému "rozptylu" zájemců z celé republiky, tzn. vysoké finanční náklady na dopravu, 

ubytování, stravování a hlavně na čas pečujících osob a zajištění péče o svěřenou osobu, jsme vybrali 

výhodnější variantu - individuální výběr kurzů dle možností účastníků. 

V roce 2017 zahájilo kurz „Asistent pedagoga“ 15 osob, 8 osob kurz v tomto roce také absolvovalo.  

 

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 
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Poděkování dárcům! 
 

Děkujeme všem dárcům, 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 2017 nejvíce podporovaly: 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 
 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
 
 

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 22535081/0100 

IČO 43002455 
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