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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 2018 registrováno 49 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 2018 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2018 vykonávala Bc. Martina Smolíková.
Asociace je spolek, který má členy v regionálních klubech. Členství v klubu schvaluje Výbor klubu
na základě podané přihlášky ke členství v klubu. Členem klubu se může stát osoba starší 18 let, dítě
mladší 18 let se může stát členem klubu se souhlasem jeho zákonného zástupce vyjádřeným podpisem
přihlášky. Celkový počet 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.
Činnost Asociace tvoří hlavní a vedlejší činnost.
Účelem hlavní činnosti Asociace je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb dětí a
mládeže se zdravotním postižením, bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení, a jejich rodin.
Hlavní činností Asociace je zejména:
 Přímá práce s dětmi a mládeží se zdravotním postižením a znevýhodněním v jejich volném
čase.
 Přímá práce s rodinami dětí/mládeže/osob se zdravotním postižením a znevýhodněním.
 Příprava a realizace aktivizačních volnočasových, táborových a sportovních aktivit a
programů pro děti a mládež a další osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním
přizpůsobených jejich potřebám.
 Příprava a realizace specifických aktivit a programů pro rodiny dlouhodobě pečující o dítě,
mladého člověka či další osobu se zdravotním postižením a znevýhodněním.
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Příprava a realizace vzdělávacích a dalších osvětových a informačních aktivit v oblasti
působnosti.
Předkládání návrhů právní úpravy týkající se dětí, mládeže či osob se zdravotním postižením a
znevýhodněním a jejich rodin v oblasti sociální, vzdělávání, zdravotní a pracovní.
Poskytování kontaktních, informačních a poradenských služeb a metodické podpory v oblasti
působnosti.
Poskytování sociálních služeb.

Vedle hlavní činnosti vyvíjí Asociace též vedlejší hospodářskou činnost, a to výlučně k podpoře
činnosti hlavní.
Předmětem vedlejší činnosti jsou:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a
 hostinská činnost.
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Zpráva předsedkyně
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. o činnosti organizace za rok 2018
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 13. 4. 2019 ve Velkém Meziříčí)
Vážení a drazí přátelé,
je mým milým úkolem přednést Vám, jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
děti, zprávu o činnosti naší organizace za uplynulý rok 2018. Dovolte mi tedy informovat Vás o tom, jak a
jakými prostředky se nám dařilo naplňovat náš stěžejní cíl, totiž přispívat ke zlepšení života dětí a mladých lidí,
resp. osob se zdravotním postižením a jejich rodin.
Naplňování tohoto cíle bylo součástí veškeré naší společné činnosti a všech aktivit i v roce 2018.
Aktivity Asociace v roce 2018 měly v zásadě tři klíčové oblasti našeho zájmu. Jednalo se o aktivity v oblasti
legislativní a dodržování lidských práv a aktivity v oblasti koncepční a strategické, aktivity poradenské a
informačně vzdělávací, které se naplňovaly ve více vzájemně propojených a doplňujících se realizačních
rovinách. Odehrávaly se jménem Asociace prostřednictvím Sekretariátu a prostřednictvím mnohostranných
aktivit v regionálních klubech.
Děkuji Vám 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.
V rovině legislativní a lidskoprávní Asociace i v uplynulém roce působila v roli obhájce práv rodin pečujících o
dítě, mladého člověka či dospělého člena rodiny se zdravotním postižením. Asociace se je členem Platformy
organizací, jejímž cílem je obhajovat práva a zájmy pečujících, hledat řešení, která pečujícím zajisti důstojné
společenské postavení. Asociace se podílela na vzniku této platformy. V roce 2018 se Asociace zúčastnila
konference o postavení pečujících osob na půdě Senátu. Je partnerem projektu, který si klade za cíl upozornit
širokou veřejnost na kritická místa v oblasti poskytování dlouhodobé péče osobám se zdravotním postižením či
znevýhodněním, podpořit širší medializaci problematiky pečujících osob. Od roku 2017 zástupce Asociace
aktivně působí v pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví, která řeší poskytování zdravotnických výkonů ve
školách a poskytování kompenzačních zdravotnických pomůcek. V roce 2017 Asociace vstoupila do Pacientské
rady ministra zdravotnictví, kde náš zástupce má možnost obhajovat zájmy osob s celiakií.
Asociace aktivně rovněž působila v roce 2018 v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a jejich
dostupnosti v regionech ČR, je partnerem orgánů samosprávy při jednáních o přístupnosti, resp. odstraňování
bariér měst a obcí.
Asociace v roce 2018 sledovala vývoj v oblasti přístupu dětí se zdravotním postižením ke vzdělávání, nastavení
systému podpůrných opatření a jejich uplatňování ve prospěch dětí se zdravotním postižením. Zejména jsme se
vyjadřovali k poskytování služeb asistenta pedagoga ve školství.
Všechny tyto oblasti jsou v centru našeho zájmu a Asociace bude nadále sledovat vývoj a aktivně bude vstupovat
do jednání ve prospěch našich dětí a jejich rodin.
V oblasti koncepční a strategické jsme v roce 2018 cílili naši pozornost na podporu funkčnosti a soudržnosti
rodiny. Myšlenka o významu rodiny a potřebě podpory jejích jednotlivých členů, a tím i funkčnosti rodiny jako
celku, stála, vedle zapojení dětí se zdravotním postižením do aktivit běžný ch pro jejich zdravé vrstevníky, u
samého zrodu naší organizace. A aktuálnost a naléhavost této myšlenky se v době, kterou prožíváme, projevuje
stále naléhavěji. Víme, jak náročná je dlouhodobá a soustavná péče o dítě nebo člena se zdravotním postižením v
rodině. Víme ale také, že pečující rodina pro dítě představuje ničím nenahraditelné prostředí. Víme, že láskyplné
prostředí domova, je tím bezpečným přístavem, ze kterého se dítě může bezpečněji vydávat na cestu za
poznáváním světa plného rozličných nástrah. Stejně tak nenahraditelná je vnímavá péče v rodině o některého
dalšího člena rodiny. Naše zkušenosti a hluboká znalost potřeb rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením
vyústila v minulosti k formulování základní struktury a cíle podpůrných programů pro celé rodiny. Tyto
strukturované programy, které se průběžně v souladu s novým poznáním a potřebami aktualizují, jsme začali
realizovat na pobytech, které jsme pracovně nazvali psycho rehabilitační kurzy. Pomáhají prostřednictvím
odborně vedených přednášek rodičům lépe porozumět potřebám jejich dítěte se zdravotním postižením,
potřebám jeho zdravých sourozenců i potřebám jich samotných. Pomáhají rodinám v roli pečovatelů pečujících o
některého svého člena zvládat náročnou a vyčerpávající práci, načerpat tolik potřebné síly ovládnout některé
techniky prevence vyčerpání. Pro děti jsou tyto pobyty významným zdrojem rozvoje socializace, poznání a
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důležitých životních dovedností. S radostí konstatuji, že tyto cílené pobyty byly v roce 2018 součástí činnosti
většiny klubů a patřily k vyhledávaným a úspěšným aktivitám uplynulého roku.
Další oblast našich koncepčních aktivit v roce 2018 se týkala odstraňování nerovností a znevýhodnění dětí a
mladých lidí se závažným zdravotním postižením v přístupu k volnočasovým a táborovým aktivitám běžným pro
jejich zdravé vrstevníky. V roce 2018 regionální kluby Asociace nabídly širokou škálu úspěšných prázdninových
táborů, efektivních rehabilitačních a ozdravných pobytů, zajímavých poznávacích akcí, cílených volnočasových
aktivit, zájmových kroužků.
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
kompetencí účastníků, posilovala jejich orientaci ke zdravému životnímu stylu, umožnila objevit skryté
schopnosti, a poznávat nové kamarády a budovat vzájemné porozumění. A v neposlední řadě vracet se domů s
báječnými zážitky, neboť nápady pořadatelů a volba tématu celotáborové jsou nevyčerpatelné, stejně tak, jako
obětavost celého týmu vedoucích.
V oblasti naplňování koncepčních úkolů z oblasti vzdělávání uspořádaly regionální kluby řadu přednášek na
aktuální témata, zejména téma svéprávnosti, pěstounství, úloha OSPOD, a další tematické přednášky z oblasti
sociální, speciální pedagogiky, psychologie, medicíny, práva.
Akce jsou žádané a motivující, vedou k většímu zájmu o činnost Asociace a představují významné obohacení
naší spolkové práce. Účastníci všech našich školení oceňovali jejich vysokou odbornou i organizační úroveň.
Naše činnost zahrnovala v roce 2018 také oblast - 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.
Promyšlené a systematické vzdělávání a proškolování našich členů a poskytované poradenské služby se
pozitivně odráží v profesionalizaci naší práce. Umíme se orientovat ve složité oblasti sociálních služeb či
školství, známe naše práva a jsme také argumentačně připraveni práva našich dětí a rodin obhajovat a
prosazovat.
Informační činnost byla realizována prostřednictvím webových stránek, informačních letáků a tematických
brožur, které jsou k dispozici široké veřejnosti. Informační činnost Asociace a klubů se uskutečňovala i
prostřednictvím výstav, společenských setkání a prezentací činnosti Asociace k různým příležitostem.
Ke strategickému posílení činnosti Asociace a komunikačních toků byl zaměřen projekt financovaný ze zdrojů
ESF- Asociace – profesionální a pružná organizace, do kterého se kluby měly možnost zapojit a v jehož rámci
se uskutečnily cílené tematické semináře a praktická školení, vznikly klíčové dokumenty, kluby měly možnost
dovybavit počítačový účetní program, aktualizovat své webové stránky. Celý projekt nám dal možnost zamyslet
se nad hodnotami Asociace a jejím dalším směřováním. I když si to ne vždy plně uvědomujeme, tento projekt
nám poskytl nám cenné informace a závěry pro další činnost Asociace a věřím, že i pro jednotlivé kluby, které se
do projektu zapojily, byl projekt přínosný. Bohužel, ne všechny regionální kluby, využily plně příležitost
komunikace, kterou tento projekt otevíral.
Významným přínosem k posílení možnosti zaměstnávání osob znevýhodněných dlouhodobou péčí o svého
blízkého se zdravotním postižením byl další projekt financovaný ze zdrojů ESF – Cesta k zaměstnávání, který
poskytl služby poradenské, umožnil získat vzdělání v kvalifikačních kurzech pracovníka v sociálních službách a
asistenta pedagoga.
V roce 2018 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 žadatelům.
Samostatné podrobné zprávy o plnění projektů v roce 2018 máte k dispozici v písemné podobě v samostatné
příloze.
Některé naše kluby jsou poskytovateli profesionálních sociálních služeb s příslušnou registrací. Jsem moc ráda,
že z Vašich zpráv se dovídám, že jste ve své práci dokázali propojit poskytování důležitých sociálních služeb s
neméně důležitou spolkovou činností tak, že se tyto služby vzájemně doplňují, obohacují a prolínají v kontextu
našich etických principů a zásad. Moc bych si ve jménu uživatelů těchto služeb přála, aby takovýto model v
praxi dobře fungoval. Z vašich zpráv vyplývá, práce se i přes nemalé překážky daří, i když množství
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administrativy a předpisů spojených s poskytováním sociálních služeb a značně nejisté a problematické
financování, je bezesporu velkým břemenem odpovědnosti.
Přelomovou záležitostí v historii Asociace je skutečnost, že jsme se stali provozovateli ubytovacího zařízení v
krásném prostředí Jizerských hor. Jeden ze zakládajících členů Asociace svěřil do bezplatného užívání naší
organizaci penzion Poezie v Kořenově s tím, že bude sloužit dětem, resp. osobám se zdravotním postižením a
jejich rodinám. Plány jsou veliké, záměrem je bezbariérová přestavba budovy a zbudování výtahu. Aktuálně
máme sponzorsky zpracovanou projektovou dokumentaci. Provoz penzionu zajišťuje Sekretariát vlastními silami
(zatím??). Některé kluby již využili možnosti uspořádat svůj plánovaný pobyt v tomto zařízení, které má v
současné době kapacitu 24 lůžek a k dispozici je plně zařízená kuchyň. Krásné prostředí a vlídné finanční
podmínky doporučuji vám všem k využití a věřím, že budete spokojeni a rádi se do Kořenova budete vracet.
Rok 2018 byl také rokem, ve kterém se uskutečnilo velké a velice krásné setkání členů a přátel Asociace u
příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky – Výšlap na horu Říp. Sešlo se nás na 260 v
krásném areálu Labe Arény v Račicích s laskavým a vstřícným personálem. Setkání se neslo v duchu krásného
přátelství, veselí, pocitů vzájemné sounáležitosti a lidského porozumění. Mezi účastníky bylo 76 dětí a mladých
lidí se zdravotním postižením, z toho 25 vozíčkářů. Jejich výšlap umožnila obětavá pomoc dobrovolníků z řad
vojáků a vojákyň z 31. pluku Armády České republiky v čele s paní brigádní generálkou Mgr. Lenkou
Šmerdovou. Jim patří veliký dík a hluboké uznání nás všech, neboť svou úlohu po skvělé instruktáži stran
techniky posunu vozíku v problematickém terénu prostřednictvím lidské síly v tahu, poskytnuté kolegy z klubu
Sestry v sukni, zvládli na výbornou. Pro většinu z nich to bylo první opravdu blízké setkání s člověkem s těžkým
zdravotním postižením a jeho rodiči. Dovézt člověka na vozíku na vrchol hory Říp a zpět není bez skvělé fyzické
kondice a také bez navázání přátelského kontaktu a vzájemné důvěry možné. Radost všech na vrcholu hory byla
spontánní a veliká. A když jsme se pak všichni po bezpečném sestupu na úpatí hory setkali, vzájemně jsme si
provolali uznání.
Připomenutí to bylo vskutku mimořádné a krom sportovních výkonů účastníci na setkání prokázali i umělecké
schopnosti. Přispěli do symbolického rozkvetení naší země vytvořením 65 dílů mozaiky, které se stanou součástí
mozaiky velké louky přátelství vytvořené dětmi, dospělými i mládeží z celého světa v rámci uměleckého
projektu s charitativním přesahem. Všeobecné veselí bylo korunováno velkolepým ohňostrojem, který
uspořádaly Sestry v sukni, stejně, jako skvělé občerstvení.
Děkuji z tohoto místa za vaši účast na této akci a za skvělou spolupráci a za spoluvytvoření nezapomenutelné
atmosféry.
Financování činnosti naší organizace z prostředků dotací státního rozpočtu poskytovaných v rámci projektů
jednotlivých rezortů hrálo i v uplynulém roce 2018 důležitou úlohu. Přehled dotací ze státního rozpočtu a jejich
čerpání je na programu dnešní VH formou samostatné zprávy.
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.
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, u zrodu naší organizace stálo velké odhodlání rodičů dětí se zdravotním postižením bojovat za
jejich důstojný život. Ve společném úsilí a společně sdíleným cílům se nám podařilo prosadit do života dětí se
zdravotním postižením a jejich rodin mnoho pozitivních změn. Podařilo se nám 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, než hlas jednotlivce.
Naše činnost v rámci republiky je mnohostranná, vždy a za všech okolností sleduje naše společně sdílené cíle a
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.)
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V práci Asociace je však zakomponována ještě jeden rozměr, který přesahuje věcnou stránku řešení problémů. Je
to dimenze vyšších morálních principů, které pomáhají naši globalizovanou a na tvrdé ekonomické ukazatele
orientovanou společnost prosvětlovat hřejivým teplem kamarádství, radostí činit druhé šťastnějšími a
obohacovat ji o hodnoty odvahy, o hodnoty, bez kterých je lidský život chudý a nenaplněný, svět pustým místem
pro život.
Všichni víme, že pozitivní změny, kterých jsme dosáhli, nemusejí být trvalé. Život v globalizované společnosti
přináší mnoho rizik a problémů. Do našeho života se vkrádá projev apatie, vytrácí se kritické myšlení a také
připravenost a ochota aktivní angažovanosti a víry věci měnit k lepšímu.
Prosazování a obrana práv našich dětí a rodin je nesnadný trvalý úkol, který nelze zvládnout bez operativní a
funkční vzájemné spolupráce, vzájemné důvěry, podpory a sdíleného odhodlání pokračovat v naší práci, a to
nejen kvůli nám samotným, našim členům a dětem, ale i kvůli novým generacím dětí se zdravotním postižením a
jejich rodičům. Věřím a vím, že Asociace chce jít touto cestou. Pokud touto cestou půjde, je to cesta naděje pro
naše děti, naděje pro budoucí generace. Tady a teď společně tvoříme svět, ve kterém budou žít naše děti.
Dovolte mi, drazí přátelé, připomenout slova básně Když Rudyarda Kipplinga, ke které se sama ve chvílích, kdy
člověka přepadne chmura únavy, vracím:
Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,
když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi —
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!
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.
Zuzana Kaprová,
předsedkyně ARPZPD ČR
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Přehled
o aktivitách regionálních klubů Asociace RPZPD v ČR a jejich zařízení za rok 2018
(výběr ze zaslaných zpráv o činnosti klubu)

Klub Sestry v sukni Praha 3 – Mgr. Ondřej Poláček
Naše drahé Sestřičky opět v roce 2018 konaly mimořádně záslužnou práci na poli aktivizace mladých lidí se
závažným zdravotním postižením, kteří jsou tímto postižením zásadně limitování v účasti na táborových akcích,
podnětných setkáváních, možnostech prožít báječná dobrodružství a učit se užitečným dovednostem. Naštěstí
jsou tu Sestry v Sukni a jejich nekonečná síla posunovat hranice lidských možností a konat báječné akce pro
mladé lidi s těžkým zdravotním postižením a s nimi.
Činnosti klubu v roce 2018 se nesly v duchu 100. výročí vzniku Československé republiky a ve zprávě pana
předsedy Poláčka je činnost popsána právě sty větami. Z předmětného spisu vybírám následující informace:
V březnu Benefiční akce v duchu první republiky, představení pohybově taneční skupiny Holektiv, dražba
uměleckých předmětů - výnos cca 100 tisíc do kasičky klubu. Blahopřejeme a ať peníze slouží naplňovat vaše
záměry.
Na jaře výstup na horu Říp – Sestry se tak staly jakýmsi předskokanem celostátní akce Asociace, průzkumnou
výpravou monitorující riziková místa, náročnost terénu. Nad akcí bděli Praotec Čech a Olinka. Z výpravy se
všichni vrátili a zdrávi.
K výměně i obohacení šatníku i pokladny klubu přispěl jarní bazárek v Café Pragovka. Shlédnutí představení,
jehož název 20 000 Židů pod mořem jest pro mne v duchu kodexu Correct speech a breviáře Gutha Jarkovského
obtížně vyslovitelný.
Začátkem června klub vyrazil na vodácký pobyt na Sázavě – kempování, raftování, zpěvy a písně, táborové
ohně, soulodění – to vše v balíčku zdařilé akce.
Na přelomu července a srpna přišla největší akce - 14 denní tábor v Hrachově u Sedlčan. Bohatý a zábavný
program v duchu první republiky zahrnoval zápletky politické a zrození spolků debatních i debetních, zápletky
detektivní, společenské v podobě Prvorepublikového kloboukového bálu. Přesun v čase a prostoru na východní
území Československé republiky, na Slovensko a Podkarpatskou Rus umožnil procvičit farmářské dovednosti
dojení krav, zápolení s medvědy (patrně brtníky), stříhat ovce, lovit ryby. Nechybělo otevření prvního kasína ve
Vysokých Tatrách a hraní rulety.
Další už faktický výlet byl zcela ve znamení orla – výlet na hrad a přehradu Orlík lodí Orlík, poslední den tábora
byl věnován Všeorlímu sletu.
Výlet do zámku Lednice, galavečer. Skvělá akce.
V říjnu Sestry vyrazili v rámci celostátní akce Asociace znovu na horu Říp. Společně jsme vytvořili báječnou
atmosféru, Sestry přispěly velkým dílem k úspěchu, který se opravdu ocitl za hranicemi všedních dnů. I pro
vojsko Armády ČR, včetně paní generálky.
Sestry si také v listopadu vyzkoušely penzion Poezie v Kořenově, prošli krásným okolím a navštívili i muzeum
Járy Cimrmana, ztekly mnohé rozhledny, kopce oběma směry.
Závěr roku byl zasvěcen procházce vánoční Prahou a záměrem pozdravit rozsvícený vánoční strom na
Staroměstském náměstí. S nasazením vlastního života se sestrám a zdravotně postiženým členům klubu podařilo
protlačit se ve zdraví davem lidí a zakotvit v příjemném prostředí Café Therapy s konečně vánoční náladou, vůní
a ,chutí cukroví, zvuků písní baladických i rockových a rokování o životě.
Krásný rok, krásné akce. Díky, přátelé, za nás i za ty, pro které jsou Vaše akce určeny. Ať Vám síly a humor
nikdy neschází.

Klub StonoŠka Bystřice pod Hostýnem – Dagmar Božovská
Stonoška provozovala v roce 2018 pravidelnou klubovou činnost 1 krát 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.
Začátek roku patřil Tříkrálové sbírce, do které se Stonoškoví koledníci aktivně zapojují.
V březnu měl velký úspěch karneval, na kterém řádili všichni členové ve svých nápaditých kostýmech a
maskách, že porota měla velkou práci vybrat vítěznou masku.
Na konci dubna Stonoška vyrazila do Prahy podívat se na místní čarodějnice. Výlet byl spojen s rozsáhlou
procházka noční Prahou. Od Letenských sadů k Pražskému hradu, kde si přátelé ze Stonošky zazpívali a
zatančili s místním kytaristou, dále se putovalo přes Karlův most k Václavskému náměstí, na Staroměstské
náměstí a odtud do Karlína na kutě.
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V květnu byl otevřen již třetí ročník charitativního bazaru, který přinesl výtěžek neuvěřitelných 100 000 Kč.
V květnu pak proběhl 15. ročník Dne se STONOšKOU. Cílem je spojit svět zdravých a postižených a
prezentovat práci klubu široké veřejnosti. Akce se velice vydařila.
V období letních prázdnin se konaly dva běhy táborů - červenci proběhl první, druhý běh tábora pak následoval v
srpnu. Aktivity nabídly dětem bohatý program a krásné zážitky.
Říjen byl ve znamení rehabilitace. Na rehabilitačním pobytu byly připraveny masáže, perličkové koupele,
magnet, posilovna, ergoterapie, které všem účastníkům dobily baterky, na které fungují těla i duše.
V říjnu také Stonoška v plné síle a bohatém zastoupení podpořila Výšlap Asociace na Říp.
V roce 2018 nezahálelo ani Denní centrum, které navštěvovalo 11 klientů 3 dny v týdnu. Náplní centra byla
logopedie, výchovně- vzdělávací aktivity a samozřejmě procházky a zpívání. V centru pracují 3 asistenti a 1
pedagog.
Konec roku byl velkolepý. Na Vánočním večírku se sešlo 70 lidí. Nechyběla živá hudba a spoustu jídla, dobrá
nálada a radost ze společného konání.
Blahopřejeme Stonošce ke krásné práci v roce minulém a přejeme, aby se Vám, milí přátelé dařilo i nadále
rozmnožovat a šířit laskavé člověčenství kolem.
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.

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 se 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.
Úvod nového roku 2018 patřil již podeváté Ples Dobré vůle. V sobotu 27. ledna 2018 se v kulturáku v Uhřínově
uskutečnil Ples Dobré vůle, který pořádají členové a příznivci Asociace. K tanci hrála kapela Beat Band a
Finanční výtěžek z plesu Asociace využívá pro svoje celoroční aktivity, kterými jsou tematické výlety, tvořivé
díly, víkendový psychorehabilitační pobyt a hiporehabilitace. Jako každý rok byla připravena bohatá tombola,
která udělala radost snad úplně každému.
Duben patřil Bowlingovému zápolení.
V červnu se tradičně členové a příznivci klubu sešli ve Srubu rodiny Podstatských, tentokrát s podporou projektu
Velké Meziříčí-Zdravé Město s aktivitou Procvičujeme se s radostí, a tak se setkání 70 účastníků neslo ve
znamení pohybu a zdravého stravování.
Klub i v roce 2018 uspořádal výjezd do termálního koupaliště ve Velkém Medéru. I když byl vzduch chladný,
teplá koupel i všelijaké vodní atrakce byly po přebíhání po souši pro všechny velkou odměnou.
V průběhu roku se konala hiporehabilitace ve spolupráci se Sdružením Ambra pro 15 dětí (172 jízd)
V roce 2018 dojíždělo na hiporehabilitaci do Sdružení AMBRA v Černé 15 dětí z „asociace VM“, které
absolvovaly celkem 172 jízd. Většinou se jezdilo do terénu, ale někteří členové si oblíbily překonávání různých
překážek na kolbišti nebo cvičení na koni (paravoltiž).
Konala se tradiční Černická Podkovička, tentokrát na pokračování v průběhu celého týdne probíhaly zajímavé
discipliny, včetně parajezdectví pro ty, kdo na hřbet koníka nemohou. Každý získal cenu.
Konaly se atraktivní tvořivé dílny, kdy děti tvoří pod vedením arteterapeutky a dobrovolníků, rodiče si tvoří
vlastní výrobky pod vedením lektora/ky.
Klub Velké Meziříčí má na kontě akcí v roce 2018 i úspěšný víkendový psychorehabilitační pobyt pro rodiny s
dětmi s tematickým programem v duchu meditativní Indie a tvoření mandal.
O víkendu 5. až 7. října se uskutečnilo velké setkání členů a příznivců Asociace v krásném areálu Labe Arény v
Račicích. Více než 200 účastníků tohoto setkání plného přátelství, veselí, pocitů vzájemné sounáležitosti a
lidského porozumění si společně připomnělo 100. výročí vzniku Československé republiky. A to výšlapem na
památnou horu Říp. Mezi účastníky bylo 76 dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, z toho 25 vozíčkářů.
Závěr roku byl ve znamení tvoření vánočních dekorací a ochutnávkou vánočních dobrot.
V prosinci se také konal výlet do předvánočně vyzdobené Prahy, kdy na 50 spokojených účastníků zhlédlo
muzikál Mýdlový princ.
Velké blahopřání a poděkování za skvělou práci do Velkého Meziříčí, milí přátelé.
8

Výroční zpráva za rok 2018

Klub Kamarád Nový Jičín – Jarmila Maršálková
Klub v roce 2018 evidoval 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 a zajímavá klubová setkání, tvořivé dílny, soutěže či výlety ke spokojenosti všech účastníků.
Lednové setkání mělo vskutku netradiční téma – „Vesele a s nadhledem zkoušíme mozkové buňky“, na kterém
si přítomní otestovali úroveň svých rozumových funkcí a protočili své mozkové závity pomocí odborných
písemných testů. Termín po Silvestru? Vzhledem k tomu, že s výsledky byli všichni nadmíru spokojeni, zájemci
se odměnili návštěvou výstavy historických panenek. Na tomto setkání proběhla rovněž výroční členská schůze
klubu.
Další setkání se neslo ve znamení Punče a přípravy tohoto lahodného nápoje. Dlužno říci, že v soutěži se na
předních místech umístily vždy nealkoholické varianty.
Klub uspořádal návštěvu filmové pohádky Čertoviny. Proběhlo zdařilé Velikonoční setkání s tvořivou dílnou a
nadílkou pro děti.
Turistická akce Beskydské nebe musela být z důvodu špatného počastí sice nahrazena akcí v klubovně, ale děti
se zde poprvé seznámily s novými tablety a notebookem, které klub získal sponzorsky od společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Tyto informační pomůcky 3 tablety, 1 notebook) slouží k
výuce v rámci projektu Počítačová gramotnost, který klub realizuje.
Květen patřil krásnému výletu s koupáním (bazén?), bowlingem a opékáním buřtíků.
V srpnu se podařilo zorganizovat zdařilý týdenní psychorehabilitační pobyt s finanční podporou ze strany
sponzorů, s krásným a pestrým programem.
Proběhlo tradiční zářijové setkání zdravotně postižených dětí Moravskoslezského a Zlínského kraje. Bohatý
zábavně-relaxační program doplněný mj. vystoupením Vladimíra Hrona sklidil u všech i letos velký úspěch.
Úspěšná byla říjnová „Bábovková párty“. V napínavé soutěži se utkaly rodinné týmy v přípravě této známé
dobroty a příjemnou a veselou ochutnávkou chutných produktů a jejich receptů.
Konec roku patřil milému vánočnímu setkání a Ježíškovu nadělování, které udělalo krásnou tečku za úspěšným
rokem 2018. Krásné akce, krásná činnost. Blahopřejeme.
Činnost klubu podpořily obce, sponzorské prostředky.

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 zapůjčil Klubíčku některé hry, perličkovou koupel a další věci dle podepsaného seznamu. Polohovací had
a sadu výukových listů Logico Picollo s tabulkou byly hojně využívány všemi klienty při práci se speciální
pedagožkou, která pravidelně do Klubíčka docházela. Vždy, když je potřeba, Uzlíku jsou věci k dispozici.
Poslední prázdninový týden proběhl tradiční Letní tábor v Třemošné s bohatým a potřebám účastníků
přizpůsobeným programem. Účastnilo se ho 10 táborníků, 11 asistentů - z toho jeden zdravotník a hlavní
vedoucí. Součástí tábora byly aktivity zaměření na tvoření s keramikou, účastníci si vyzkoušeli tisk na textil,
zdobení skleniček. Byl zorganizován výlet Pivovaru s příjemným ochlazením v jeho sklepech. Účastníci
využívali odborně zajištěnou muzikoterapii. Velkou motivační událostí svatbou naší dobré duše Nikoly
Štěpničkové. Připravili jsme si pro ni nelehký úkol – nakrmit a podojit kozu. Vše jsme zdokumentovali a i živě
vysílali na našem FB. Vyrobili jsme Nikole a Radkovi svatební blahopřání, se 2 táborníky jsme vyrazili
„zkontrolovat“ obřad a zatím ostatní připravili svatební hostinu. Promítli jsme všem záznam ze svatby a společně
připili na plno prosluněných dní. A aby nechyběli novomanželé, tak jsme si je vyrobili z balonků, šatů a košile. I
na kšandy došlo. A samozřejmě i na svatební tanec a velkou diskotéku. V sobotu nás pak čekal bowling. Zase to
nějak děsně rychle uteklo…
Ani letošek se neobešel bez problémů, které jsme museli vyřešit ukončením pobytu pro jednoho táborníka.
Již klasicky úspěšně proběhly pobyty i tábor ve Štúrově na jaře i na podzim. Oba tábory zajistili mimo jiné i
uzlíkovští asistenti.
Krásné akce, prima rok. Hodně úspěchů a spokojených účastníků vašich akcí v roce 2019.

9

Výroční zpráva za rok 2018

Klub Korálky Rokycany – Jana Holšanová
V roce 2018 klub organizoval krásná klubová setkání k různým příležitostem, celkem na 30 akcí. Pořádal
pravidelné výtvarné dílny plné nadšeného tvoření. V příjemné a družné náladě probíhala v průběhu celého roku
setkání s tematickým zaměřením. Proběhla radostná oslava Mezinárodního dne žen, Dne matek, Dne Dětí
(dokonce 2x), uskutečnilo se Čarodějnické setkání s ohněm a přáteli, stejně tak Haloweenské strašení. Klub
uspořádal dva úspěšné týdenní zájezdy do termálních lázní Buk a Velký Meder, výlet na Dudácký festival ve
Strakonicích, v září se konal víkendový rehabilitační pobyt.
Klub uspořádal výlet do Prahy na muzikál Trhák, svou činnost a práci dětí prezentoval klub na Vánoční výstavě.
Strom splněných přání plzeňského Globusu i v roce 2018 nadělil Korálku milé dárky. Po celý rok probíhalo
oblíbené rehabilitační plavání.
Mikulášské nadělování a příjemné předvánoční posezení s besídkou dětí patřilo závěru úspěšného roku 2018.
Blahopřejeme.

Klub Sluníčko Kutná Hora – Eva Lebedová
Klub pořádá velice milé a zajímavé spolkové akce. I rok 2018 přinesl mnoho krásných zážitků a hodně radostí
účastníkům i pořadatelům.
V lednu se konal Benefiční koncert pro Sluníčko v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, jehož výtěžek
byl nádherným příspěvkem do pokladničky klubu.
Málo, ale přece nějaký sníh se musel najít pro únorové stavění sněhuláků. Ke sněhovým přibyli i papíroví fešáci.
Konalo se tradiční krmení lesní zvěře – zvířátka byla obdarována dobrůtkami. Občerstvení přišlo vhod i
účastníkům.
Březnový výlet do Prahy na Matějskou pouť se konal vlakem. Atrakcí byl 90 m volný pád.
Následovalo březnové vítání jara s veselým karnevalovým plesáním. Pro děti byly připraveny rozmanité hry a
jiné zábavné hry.
V roce 2018 se Sluníčko vydalo za čarodějnicemi v netradičním dubnovém čase, počasí přálo, a tak se vydařilo
posezení, soutěžení, veselení i opékání buřtíků.
Krásnou a tradiční Sluníčkovou akcí je květnové otvírání potůčků a řek. Sluníčkáři vyrazili do přírody a výlet se
všem moc líbil.
Sluníčko oslavilo Mezinárodní den dětí. Na terase klubovny byly připraveny hry, soutěže pro děti i jejich rodiče,
všichni si užili prima zábavu.
V červenci se konal úspěšný týdenní pobyt na Máchově jezeře v Penzionu Na Slunci (kde jinde?). Program byl
pestrý, od výtvarných aktivit, malování, tvoření z těsta, přes hry, vycházky do okolí, výlet lodí a návštěvu hradu
Bezděz. Samozřejmě nesmělo chybět koupání.
Podařilo se zrenovovat prostory klubovny Sluníčka – a tak bylo co v září při Dni otevřených dveří ukazovat
návštěvníkům. Milou a přátelskou celodenní akci doprovodila hudba.
Sluníčko v září uspořádalo povedený výlet vláčkem do ZOO v Jihlavě. Sluníčkáři stihli krmení opiček, svezli se
na tobogánu, užili si různé atrakce, které jsou v ZOO k dispozici.
V listopadu byl čas na opékání buřtíků a ochutnávání dalších dobrot, hry a soutěže s odměnami za účast. A
Drakiádu, na které se sešlo 30 účastníků s 15 draky. Létaly všechny, i když některý jen krátce.
Závěr úspěšného roku patřil Mikuláši, čertíkům i andělům a nadělování a pravému Vánočnímu rozjímání nad
uplynulým rokem se Sluníčkem, posezení při cukroví, purpuře i svařáčku a úsměvům ve tvářích všech.
Krásný rok, krásné akce. Velké blahopřání do Kutné Hory. A přání krásného a úspěšného roku 2019.

Klub Úsměv Žďár nad Sázavou – Ivana Prosecká
Klub čítá 64 členů, z toho 30 dětí se ZdP.
Úsměv má za sebou další úspěšný rok, v jehož průběhu zajistil řadu zajímavých a podnětných akcí. Konalo se
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.
Z konkrétních akcí v roce 2018 jmenujme účast na lednovém charitativním plesu, na kterém nechyběla ani
bohatá tombola. Výtěžek putoval na podporu Hospicu Vysočina.
V březnu se konal krásný zájezd do Prahy na představené Malý princ.
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V dubnu se konala v místní knihovně velikonoční tvořivá dílna.
Oslava MDD se konala ve spolupráci se spolkem dobrovolných hasičů, kteří dětem připravili krásné a zajímavé
setkání.
V červnu klub v báječné a přátelské atmosféře oslavil krásné 20. narozeniny, nechybělo veselení i vzpomínání a
bilancování úspěšné práce.
Konec školního roku byl tradičně v duchu sportovního klání rodinných týmů na bowlingovém turnaji.
Vyvrcholením činnosti byl tradičně psychorehabilitační kurz, v rekreačním středisku Pastviny. V rámci
psychorehabilitačního kurzu byla realizována spousta aktivit (semináře pro rodiče, tvořivé činnosti pro děti a
rodiče, projížďka vláčkem, muzikoterapie, zábavný společenský večer, návštěvy kulturních památek. Z kurzu si
všichni odváželi jen ty nejhezčí vzpomínky a nové síly.
V říjnu se Úsměv zúčastnil celorepublikového setkání členů ARPZPD v ČR v rámci víkendového pobytu v
Račici s výstupem na horu Říp. I díky Úsměvu byla nálada tohoto velkého a úspěšného setkání skvělá.
V listopadu vyrazil Úsměv na podzimní víkendový pobyt do nového objektu Asociace do Penzionu Poezie v
Kořenově. Opět nechyběla radost ze společného setkání rodin, výlety a nové krásné zážitky.
Úsměv v listopadu ještě stihl zhlédnout jedinečný muzikál na ledě Sněhurka v Pardubicích.
Prosinec a závěr úspěšného roku patřil Mikuláši, čertu a krásnému andělovi, mikulášskému nadělování a
oblíbenému bowlingovému turnaji.
Poslední akcí roku byla tradičně vánoční tvořivá dílna v knihovně ve Žďáře nad Sázavou, kde si opět společně
všichni účastníci vyrobili krásné dekorace na vánoční stůl. Při této aktivitě se již mnoho let děti se zdravotním
postižením přirozeným způsobem začleňují mezi dětské čtenáře, kteří se zase naopak velmi rádi zapojují do
klubem připravených tvořivých činností.
Klub sleduje zájem rodičů o klubovou činnost, členové se ochotně zapojují do aktivit, na kterých panuje skvělá
nálada a na nich se také účastníci dovídají užitečné aktuální informace, setkávají se s novými přáteli.
Veliké a upřímné blahopřání a díky za Vaši skvělou práci a hodně úsměvů na tvářích Vašich členů a přátel v
roce 2019.

Klub Korálek Přerov – Sylva Johnová
I v roce 2018 v Korálku probíhala zajímavá klubová činnost. Klub se také zúčastňoval milých akcí jiných
pořadatelů – Alfa Handicap. Centrum setkávání, ROSKA, Klub důchodců ve Vlkoši. – V červenci Korálek
fandil na Alfa Olympiádě, kterou pořádá Přerovská organizace vozíčkářů. V červenci se také konal již 19. ročník
putování s Korálkem. Krásnou a přátelskou akci s dobrou náladou na Laguně Přerov podtrhlo krásné počasí a
užilo si ji 32 účastníků. Na konci července se konal motivační pobyt 31 Korálkovců, který nabídl pestrým a
hodnotný program zahrnující zajímavé disciplíny a´la Pat a Mat, výlety na zámek ve Vizovicích, ZOO Lešné a
exkurze do likérky Jelínek. Přínosem bylo také milé a vstřícné prostředí resortu vůči potřebám bezbariérovosti.
V září se klub účastnil setkání dětí se zdravotním postižením s jejich kamarády, které organizuje Aktivní klub
Seniorek na Vlkoši.
Říjnové chladné dny prohřálo koupání v termálních vodách Gyoru, kam Korálek vyjel.
V prosinci klub nabídl návštěvu muzikálu Sestra v akci v Praze. Akce byla spojena s procházkou oblíbenými
místy Prahy, účast 24 osob.
Poslední čtvrtek roku 2018 patřil všem dětem i rodičům z klubu. Příjemné posezení zpestřilo vystoupení dětí i
maminek a bylo milou tečkou za úspěšným rokem Klubu Korálek. Všech 27 účastníků si odneslo malý dárek.
Blahopřejeme, milí přátelé a přejeme Vám mnoho úspěchů a všem členům mnoho pestrých korálků štěstí a
radosti života v roce 2019.

Klub Radost Prostějov – Petr Frantal
V roce 2018 klub zaznamenal rostoucí počet nových zájemců o členství, stálí i noví členové si cení možnosti
sdílet problémy a získávat užitečné informace a přidat se k pořádaným akcím, kteří jim zpestřují namáhavý
život. Na druhou stranu odcházejí členové se zdravotním postižením, kteří žijí samostatným životem a
nepotřebují podporu ze strany klubu. V klubu se v průběhu roku 2018 konalo úctyhodných 16 akcí, z toho 10 z
nich organizoval přímo klub Radost. Největší oblibu mezi členy má aktivita plavání, 7 akcí se v roce 2018 se
proto tohoto sportu týkalo.
Klub má velmi úzké kontakty na sbor dobrovolných hasičů. Radost zvou 3x do roka na své zajímavé akce a
přispívají ze sbírek na činnost klubu, účastní se Mikulášských nadílek a dalších setkání klubu.
Díky za Vaši práci, vážení přátelé. Ať i nadále Radost roste a vzkvétá!
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Klub Krteček Písek – Ladislava Králíková
K 1.1.2018 eviduje klub 40 členů.
Krteček v roce 2018 nabídl vedle bohatě využívaných sociálně aktivizačních služeb dlouhou řadu zajímavých
akcí s pestrým zaměřením a náplní.
V lednu Krteček vyjel na úspěšný zimní pobyt na Šumavě. Bohatá sněhová nadílka vybízela k hrátkám a sjíždění
na všem možném. Pohádka Hrnečku vař, která byla součástí programu pobytu, byla využita motivačně k
hezkému chování, vstupu do tajů chemických pokusů i k výtvarnému zdobní skutečných hrnečků.
Únor byl ve znamení plesání karnevalových Maškar v zapůjčeném Seniorském domě v Písku.
V dubnu se konal úspěšný ozdravný třídenní pobyt ve Střelských Hošticích spojený s jarním tvořením, pobytem
na čerstvém vzduchu a učením o životě sluníček sedmitečných. Děti odjížděly opálené a spokojené. O vzhledu a
pocitu personálu zpráva takto nehovoří, ale věřme, že i pro ně sluníčko na horách svítilo.
I v roce 2018 byl čas na oslavu Svátku Čarodějnic spojenou se soutěžemi a zábavnými hrami pro děti, opékáním
buřtíků a zpíváním při kytaře.
Květen patřil krásné oslavě Dne Matek – děti připravily vystoupení plné písniček a básniček, přítomné maminky
a maminky babičky obdržely krásnou látkovou kytici a děti si odnesly malé dárky též.
Další milou květnovou akcí bylo tvoření a sportování v rámci píseckého Pískoviště. I zde se rozdávaly medaile a
malé keramické dárečky – bylo jich na 400.
A v neposlední řadě účast na Sportovních hrách Tloskov, v roce 2018 se jednalo již o 29. ročník sportovních her
pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením. Krtečkovci se zapojili do lehké atletiky, bocci, kde
získali hráči z Krtečka krásné 4. místo.
Policie si pro závodníky připravila ukázku práce se psy. Večer byla taneční zábava a diskotéka.
Každý ze sportovců Krtečka získal medaili a někteří i několik.
V témže měsíci Krteček oslavil Den dětí, opět s krásným programem.
Víkendový pobyt v červnu zavedl Krtečka do Střelských Hoštic, kde probíhala Veselá Olympiáda. Děti soutěžily
v zábavných sportovních disciplínách (Jízda na nevidoucím koni), které si všichni moc užili. Byl i čas zhlédnout
přehlídku hasičské techniky s možností ji vyzkoušet.
V červenci se konal letní tábor s tématikou Krteček ve světě včel plný zajímavého objevování a tvoření a
poznávání a zábavy.
Srpen byl ve znamení pohybu pro nadaci ČEZ, při níže se podařilo vyrotopedovat pro Krtečka více než 50 tisíc. 25. srpen 2018
V říjnu Krteček uspořádal krásný podzimní ozdravný pobyt ve Střelských Hošticích, plný zajímavého tvoření,
vymýšlení, sportování. Děti se zde setkaly s postavičkami pejska a kočičky z pohádky Josefa Čapka.
Mikulášská nadílka plná dobré nálady, nadělování i čertovin proběhla již tradičně ve společenském sále DPS
Světlo v Písku. 19. prosinec 2018
Závěr úspěšného roku 2018 patřil s rozzářenému vánočnímu stromečku, Ježíškovu nadělování a rozzářeným
očím dětí, které předvedly krásné vánoční vystoupení.
Krásný rok, krásné akce. Blahopřejeme Krtečkovi k úspěšnému roku 2018. Hodně úspěchů v roce 2019.

Turneklub Mírov – Ing. Pavla Ochranová
V roce 2018 se přátelům z Mírovského klubu podařilo zorganizovat krásný týdenní psychorehabilitační pobyt
pro rodiče a děti s bohatým programem a zajímavou motivační hrou uskutečněný v červenci na Mírově. Stihly se
i znamenité výlety (lázní Velké Losiny, zámek Úsov, na Mladečské jeskyně, byl čas i na koupání a jízdu na
koních.). Zdravý pohyb, zdravá strava, pohyb na čerstvém vzduchu v krásném prostředí, to vše způsobilo
zlepšení zdravotního stavu našich malých i velkých slečen.
Klub se zapojil aktivně do celorepublikové říjnové akce Výšlap na horu Říp.
Další skvělou akcí bylo setkání členů klubu – rodin - s lékaři. Tématem 10. setkání byla vývojová období dívek s
Turnerovým syndromem od kojeneckého období až po období puberty a dospělosti. Po celou dobu pobytu byla k
dispozici dětská endokrinoložka, která zodpovídala dotazy rodičů, konaly se přednášky pro rodiče (kardiologie,
dětská psychologie. Pro děti byl připraven zajímavý a aktivizující program. Akci finančně podpořila společnost
Pfeizer.
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.
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Klub Pavučinka Domažlice – Vendula Zajacová
Klub 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 2018 se uskutečnily příjemné a vítané akce – maškarní veselice s plejádou krásných masek.
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 v květnu s pestrým programem plným
sportování, tvoření, procvičování jemné motoriky, zábavy, relaxace i poučení. Všichni odjížděli v dobré náladě a
se spoustou příjemných zážitků.
Klub se zúčastnil Dne sociálních služeb v Domažlicích, na kterém měl možnost prezentovat svou činnost ve
prospěch osob se zdravotním postižením.
Den Dětí oslavil klub výletem do ZOO.
Velice úspěšným byl výjezd do Weidingu na Sportovní odpoledne pro osoby se zdravotním postižením. Vedle
fotbalového zápasu handicapovaných sportovců probíhal i pestrý doprovodný program plný dalších soutěží i
hudby. Všichni účastníci se vrátili s krásnými zážitky i malým upomínkovým předmětem,
V říjnu se uskutečnil výlet do Prahy spojený s návštěvou Technického muzea, kde každý nalezl mnoho
zajímavostí. V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku ČSR byl navíc vstup bezplatný.
I v roce 2018 se podařilo zorganizovat pravidelné a oblíbené rehabilitační cvičení v průběhu října – listopadu v
bazénu pod odborným vedením fyzioterapeuta, vždy 1x týdně.
Klub se zapojil do komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku.
Blahopřání Pavučince a poděkování za úspěšnou práci v roce 2018.

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.
Klub eviduje celkem na 60 členů, ale počet přátel/příznivců na sociálních sítích, na kterých klub sdílí své cenné
informace a zkušenosti, je vysoký. 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.
Od roku 2017 je předseda Klubu členem Pacientské rady ministra zdravotnictví. V tomto poradním orgánu
ministra se podařilo panu předsedovi založit pacientskou radu pro celiakii, která si stanovila priority a kroky
jejich naplňování ve prospěch osob s uvedeným typem onemocnění.
Klub spolupracuje s nemocnicemi v Brně – s Dětskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí, která v Bohunicích
poskytuje pro činnost klubu kancelář a školicí středisko.
Prostřednictvím služby umístění informačního banneru firmy na webu klubu se daří získávat finanční prostředky
na činnost klubu a služby.
V průběhu roku 2018 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.
Proběhly kurzy bezlepkového vaření a pečen, které se konají ve spolupráci se SSŠ potravinářskou. Kurzů se
zúčastňují pedagogové školy, kteří pak informace dále předávají žákům oborů kuchař, pekař, cukrář, což je
velice důležité.
V roce 2018 se konal další ročník úspěšné výstavy bezlepkových produktů, nazvanou Setkání celiaků v Brně,
kterou klub pořádá od roku 2003. Tato akce je velice populární, což vedlo k tomu, že od roku 2009 ji klub
pořádá 2 x ročně- na jaře a na podzim. Součástí Setkání je odborný program, přednáší odborníci na celiakií, o
diagnostických metodách, příznacích a dalších aspektech tohoto onemocnění. Tradiční součástí těchto Setkání je
i možnost kontrolního vyšetření tenkého střeva pomocí ultrazvuku. Setkání se zúčastňují firmy z ČR i zahraničí,
počet návštěvníků přesáhl vždy číslo 800
Klub uspořádal čtrnáctidenní letní integrovaný tábor v rekreačním zařízení v Zubří u Nového Města na Moravě
tradičně velký zájem - účastnilo se jej na 200 dětí, z toho 31 s onemocněním vyžadujících bezlepkovou a
bezmléčnou dietu.
Společné potěšení všem přítomným přineslo také mikulášské nadělování bezlepkových dobrot a ovoce pro děti.
Blahopřejeme a ať se Vám, přátelé práce daří i v roce 2019.
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Klub Plamínek Litoměřice – Eva Klabanová
Plamínek plápolá na Litoměřicku již 12. rokem. V osobě předsedkyně se klub zapojuje do aktivit, které přispívají
k mapování a prosazování bezbariérovosti města a plánování dostupnosti sociálních služeb na Litoměřicku,
neboť rodiče zásadním způsobem pociťují jejich nedostatečnou nabídku. Zejména služby odlehčovací v místě
chybějí. K tomuto tématu vedle klub několik zásadních jednání se zástupci Města Litoměřice, s předsedou
výboru pro sociální věci Ústeckého kraje a ředitelem CSP Litoměřic.
V roce se rodiče z Klubu Plamínek scházeli převážně z důvodu chybějících odlehčovacích služeb v
Litoměřicích, nebo v blízkém okolí.
Proběhlo několik schůzek na toto téma se zástupci Města Litoměřic p. Jurkovou, p. Grundem, předsedou výboru
pro sociální věcí ÚK p. Hankem, v dubnu schůzka s p. náměstkem Klikou a v červenci s p. ředitelem Centra
Sociální Pomoci Litoměřice. Jedná se o běh na dlouhou trať, ale Plamínek se nevzdává a své požadavky a
argumenty hodlá prosadit.
V osobě předsedkyně klub zastupuje Asociaci v projektu na podporu pečujících.
Držíme palce.
Z dalších klubových akcí je třeba zmínit aktivní účast na Tříkrálové sbírce.
V dubnu se Plamínek zapojil do bezpečnostní aktivity pro žáky základních škol Zdravé město- Den bez úrazu s
prezentací činnosti klubu. Zdravé děti se setkají se svými zdravotně postiženými kamarády, vyzkouší si jízdu na
invalidním vozíku, či hry pro nevidomé.
V červnu se Plamínkáři sešli na příjemné procházce historickou částí města, které se díky Plamínku stává
bezbariérovým.
Klub uspořádal úspěšný letní pobyt v Jizerských horách se spoustou krásných zážitků, výletů po krásách hor,
společných posezení a diskuzí, výměny zkušeností, her a grilování.
Plamínek se aktivně zapojil do Výšlapu na horu Říp. Ráda bych z tohoto místa poděkovala jmenovitě paní
předsedkyni za zprostředkování kontaktu na pomoc Armády České republiky při zajišťování pomoci při výstupu
našich vozíčkářů na vrchol Řípu. I díky Vám a vaší účasti byla celá akce báječnou a radostnou vzpruhou pro
všechny přítomné i přihlížející.
V měsíci říjnu klub pořádal přednášku na téma „Sexualita lidí s mentálním postižením“.
Zúčastnilo se 8 lidí a to i nečlenů klubu. Akce byla financována ze zdrojů projektu Úřadu vlády ČR a s Města
Litoměřice.
Krásný i náročný rok. Děkujeme, přátelé, za obětavou práci a přejeme hodně sil a dobrých partnerů k jednání do
roku 2019.

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 54 členů z řad uživatelů.
Z akcí, které se podařilo v roce 2018 zorganizovat je třeba jmenovat Cykloturistický rekreační pobyt na Jemčině,
kterého se zúčastnilo 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. Jednu skupinu tvořili
tříkolkáři a 2 koloběžkáři. Každá skupina měla jeden celodenní výlet. Většina tras vedla po cyklostezkách
v okolí Třeboně, Stráže nad Nežárkou a Jindřichova Hradce. Tříkolkáři a koloběžkáři jezdili denně 5 – 15 km,
cyklisté od 20 do 80 km (průměrně 70km/den). Všichni ve zdraví pobyt absolvovali.
V roce 2018 se podařilo rovněž zorganizovat úspěšnou diskotéku pro členy klubu a pro osoby s mentálním
postižením z obdobných zařízení v ČR, účastnili se i hosté ze Slovenska a Bavorska.
Klub se podílel na pořádání tradičního turnaje v pétanque v Lidmani.
Děkujeme Vám za krásnou práci ve prospěch osob s mentálním postižením a blahopřejeme!!! Hodně dobrých
akcí a nápadů pro rok 2019.

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 jedna let existence dospělo přes nejrůznější aktivity do dnešní podoby. Klub v roce 2018
evidoval 56 rodin.
Rok 2018 byl rokem, kdy se před jednadvaceti roky narodila Naděje.
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V roce 2018 se konaly pravidelné klubové akce – každé pondělí ve spolupráci s o.p.s. Kaňka Tábor kroužek
praktických dovedností pro větší děti, v úterý pak pro menší děti
Ve středu se konají dopolední schůzky maminek v kavárně v Táboře, dle domluvy.
Oblíbenou aktivitou je nedělní rekondiční plavání rodičů s dětmi, pro menší děti se plavání koná 1 x za 2 týdny o
sobotách.
Naděje uspořádala lednový turnaj v bowlingu s podporou sponzorů, dubnový výšlap na sv. Annu a čarodějnický
rej. V květnu se povedlo zorganizovat zajímavý výlet do Centra starých řemesel a zahrady Botanicus, červen
patřil výletu za zvířátky do ZOO Tábor. V červnu se rovněž konal zdařilý víkendový pobyt v Dobronicích u
Bechyně.
V říjnu se konal kurz čisticích prostředků a přírodní kosmetiky.
Byla zorganizována říjnová návštěva muzikálu Sněhurka na led v Českých Budějovicích.
Listopad patřil dýňobraní a výletu do Solných lázní Gmund a tečkou za krásným rokem bylo adventní tvoření
rodičů a dětí.
Blahopřejeme Vážení přátelé k Vaší práci ve prospěch dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Ať se Vám
daří i v roce 2019 rozdávat Naději.

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. V průběhu pobytu probíhal program pro rodiče s přednáškami. Pro děti byl zajištěn
zdravotní program dle plánu.
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.
Druhou pobytovou akcí byl letní ozdravný pobyt pro děti, který se konal v Jizerských horách, v Příchovicích.
Zde měli spokojení účastníci 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, zdravé stravování,
rovněž přizpůsobené zdravotnímu stavu jednotlivých dětí. Děti si pak domů odnesly zdravotně výchovné
materiály, se kterými klub pracoval při dalších setkáních.
V průběhu roku se také konaly také další příjemné aktivity, zejména je třeba jmenovat tradiční prvomájovou
plavba na lodičkách po řece Labi z Vaňova do Velkého Března, kde se konalo pálení čarodějnic. Tato akce byla
určena pro zdravotně postižené děti, jejich sourozence a rodiče.
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 2019.

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, členy Klubu Road. V roce 25018 probíhalo celoročně plavání dětí a mládeže se ZP v
bazénu Hostivař, 1x týdně, pod vedením odborníků a dobrovolných asistentů, kteří se dětem věnují ve vodě.
Konala se sportovní setkávání rodin/členů klubu - florbalové a bowlingové turnaje, které přinesly všem aktérům
potěšení a skvělou zábavu. Klub uspořádal v květnu víkendové setkání – dětí a mládeže se ZP ve Lhotce u
Mělníka. V srpnu se konal úspěšný Letní týdenní tábor pro děti a mládež se ZP ve Střelských Hošticích s
pestrým a zajímavým programem.
Klub se zúčastnil velkého víkendové setkání členů ARPZPD s výstupem na Říp v říjnu a přispěl k
nezapomenutelné atmosféře této mimořádné akce.
Klub se rovněž zapojil do projektu na pomoc pečujícím, ve kterém se Asociace angažuje jako partner.
V průběhu roku se uskutečnily další milé akce – vánoční besídka a procházka Prahou, návštěva Planetária, ZOO.
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Plavání probíhá jednou týdně v úterý v pronajatých 3 drahách. Plavání trvá 45 minut + 10min rozcvička před
vstupem do vody.
Blahopřejeme klubu Road k úspěchům činnosti v roce 2018 a přejeme neméně velké nadšení a radost z úspěchů
v roce 2019.

Klub Český Krumlov – Jan Sedláček
Klub v roce 2018 přivítal ve svých řadách nového člena – rodinu s chlapcem se zdravotním postižením.
Hlavni náplni klubu byla i v roce 2018 pravidelná a pestrá klubová činnost. Děti se tak mohly zúčastnit různých
tvořivých dílen, sportovních her, kurzů vaření, her s různou tématikou, turistických vycházek, výletů. Pro svou
činnost má klub k dispozici velmi vhodné prostory v Krumlovském DDM. Akcí klubu se mohly zúčastnit i děti,
které nejsou členy klubu.
Jednou týdně probíhalo zdravé plavání, byly uspořádány „Hrátky v bazénu”, které jsou mezi dětmi velmi
oblíbené.
V dubnu klub prezentoval svou činnost na veletrhu neziskových organizací „Kouzelný Krumlov", který pořádá
město.
V srpnu se uskutečnil ozdravný pobyt pro astmatiky a alergiky v kempu poblíž hradu Divci Kámen, Zúčastnilo
se ho celkem 38 dětí a 12 dospělých, včetně lékařky.
Předseda klubu, místopředsedkyně a dvě rodiny se zúčastnili celostátní akce Asociace Výšlap na Říp u
příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.
Pěkným zakončením celoroční činnosti bylo vánoční pečení a adventní výlet do Salzburgu.
Krásné akce, blahopřejeme a ať se Vám, přátelé, daří i v roce 2019 plnit volný čas dětí zajímavými a
obohacujícími aktivitami.

Klub Stonožka Ostrava – Jan Pucher
Stonožka, věrna svému jménu, připravila díky svým sto šikovných nožiček v roce 2018 dlouhou řadu krásných a
hodnotných aktivit, které všem účastníkům přinesly radost, nová poznání, dovednosti a zejména pak
nezapomenutelné zážitky. Konaly se víkendové pobyty na souši i na vodě s cíleným a strukturovaným
programem s rozmanitou tématikou, střídaly se aktivizující i relaxační aktivity, tvoření, probíhala sportovní klání
a napínavé sportovní turnaje. Celkem Stonožka uspořádala 23 pobytové akce pro 471 účastníků, o které se
staralo 204 vedoucích/asistentů. V období školních prázdnin Stonožka uspořádala 2 úspěšné čtrnáctidenní tábory
pro 79 účastníků. Nechyběla klubová posezení k různým příležitostem, včetně oslav 20. narozenin Stonožky v
říjnu. Byla uspořádána zdařilá diskotéka. Ve Stonožce probíhaly po celý rok zajímavé kroužky, měsíčně
průměrně 7 – 8 kroužků, ve kterých nalezlo smysluplné vyžití a trávení volného času 726 dětí a mladých lidí s
postižením.
Závěr roku patřil tradičně k Mikulášskému nadělování a Vánočnímu posezení a bilancování.
K pobytovým akcím klub využíval hojně svou skvělou základnu na Dívčím Hradě, pobyty se konaly také na
Ramzové, vodácký pobyt se konal na Zátoni.
Klubová činnost Stonožky se prolíná se službami sociálními, obě činnosti se vzájemně obohacují a doplňují. I
rok 2018 byl v tomto směru velice navýsost úspěšným.
Sociálně aktivizační služby, kterých v roce 2018 bylo poskytnuto 1583 a působilo při nich 65 asistentů,
terapeutickou dílnu.
Blahopřejeme, vážení přátelé, k velikým úspěchům roku 2018, roku 20. výročí vzniku Stonožky a přejeme
neméně skvělý rok 2019.

Klub Pharos Znojmo – Jana Svobodová
Rok 2018 byl velice úspěšným rokem. Uskutečnilo se mnoho zajímavých aktivit s různou tématikou ve prospěch
osob se zdravotním postižením. Členové klubu se aktivně podíleli se na organizaci činnosti.
Aktivní podskupina rodičů dětí s autismem se stále setkávala 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.
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Během roku probíhalo pravidelné rehabilitační plavání, které je spojeno se společným obědem a výměnou
zkušeností o péči o děti se zdravotním postižením.
V dubnu se uskutečnil pochod v rámci Dne Znovínu Walking spojeného s ochutnávkou vína. Děti do 18 let
samozřejmě neochutnávaly, ale potrénovaly si svoji kondici.
V květnu se klub zúčastnil společně s Ateliérem Samuel akce města Znojma Baví se celá rodina. Zde nabízel
různé činnosti a aktivity pro rodiny s dětmi. Zároveň prezentoval svoji činnost mezi veřejností.
V červnu proběhla návštěva koncertu skupiny The Tap Tap z JÚŠ Praha.
Ve dnech 22. 6. 2018–24. 6. 2018. byl realizován víkendový pobyt v Jindřichovicích, nazvaný Olympiáda.
Součástí bylo soutěžení, tvoření a hry pro děti i dospělé, zpívání u táboráku, procházky. Uskutečnila se
psychoterapeutická podpůrná skupina pod odborným vedením psychoterapeutky. Tématem byla reakce na stres a
přetížení pečujících osob, ukázka antistresových technik. Ve večerních hodinách jsme relaxovali s muzikoterapií.
Ve dnech 27. 9. 2018–30. 9. 2018 proběhl další víkendový pobyt v Jindřichovicích, tentokráte s názvem Po
stopách zločinu. Proběhlo spoustu aktivit, hledání zločince, ukázka sebeobrany, tvoření, vaření, turistika s
hledáním hub, muzikoterapie. Všichni účastníci byli velmi dobře naladěni, pobyt se velice vydařil.
V říjnu klub zorganizoval velikou společenskou akci 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.
Listopad patřil společnému plavání s následným obědem a předvánočním tvořením. Tvořilo se jak výtvarně, tak
hudebně a to s nadšením.
Klub se zúčastnil jednání u kulatého stolu nad potřebou sociálních služeb v městě společně s ostatními zástupci
organizací osob se zdravotním postižením. Byly definovány problémy v oblasti bydlení, práce, volného času.
Prosincová schůzka v prostorách Ateliéru Samuel byla ve znamení nadcházejících Vánoc. Nechyběl ani Mikuláš
ani čert a celé odpoledne provázela skvělá atmosféra. Zdobily se perníčky, věnečky, rozdávaly dárečky, zpívaly
koledy.
Děkujeme za krásné akce ve prospěch dětí se ZdP a jejich rodičů. Ať se daří i v roce 2019

Klub Paprsek Vyškov – Jaroslava Bednářová
Nikdo není zbytečný na tomto světě,
kdo ulehčuje břemeno jiných.“
Ch.Dickens
Klub ve 26. roce svého vzniku 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.
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. Byly to jednodenní i více denní pobytové akce.
Z akcí roku 2018 je třeba jmenovat návštěvu benefičního filmového představení Čertoviny, Souboj v kuželkách,
výstavu fotografií o činnosti klubu, úspěšný a již tradiční Srdíčkový ples, oslavu Velikonoc a Vánoc s Teskem,
uskutečnil se výlet do noční ZOO v Brně, proběhl XXII ročník akce Mrštná rybka.
V roce 2018 se konaly dvě úspěšné pobytové akce. V červenci to byl týdenní ozdravný pobyt u Vizovic s
pestrým a strukturovaným programem a krásným počasím Tropické letní teploty kompenzovalo téma pobytu,
které se neslo ve znamení Mrazíku.
Srpnový pobyt v Blansku s bohatým programem, poznáním a skvělou náladou se nesl ve znamení pátrání
Sherlocka Holmese,
Paprsek poskytuje prostřednictvím Informačního centra informační služby o dostupných sociálních službách a
poskytovatelích na Vyškovsku, ale i mimo, vydává brožury k aktuálním tématům pro širokou veřejnost.
Naše upřímné blahopřání k úspěšnému roku 2018 a poděkování za Vaši práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením a jejich rodin.
A hodně úspěchů v práci v roce 2019.

Klub Jeseník – Šárka Grymová
Je členem naší velké rodiny čtvrtým rokem.
Klubová činnost směřuje k pomoci rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením.
Čtvrtý rok činnosti klubu přinesl mnoho nových ponaučení a zkušeností, které klub využívá k plánování své
činnosti. Ukázalo se, že se pravidelné klubové činnosti každý druhý týden v měsíci rodiny z důvodu vlastního
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programu společenských akcí a setkávání nemohou zúčastňovat. Klub zvolil novou strategii pro činnost klubu a
plánování programu a rozvoje klubu tak, aby byl oporou pro rodiny, poskytl jim příležitosti získat nové a
užitečné informace, odpočinek z náročné péče o dítě se zdravotním postižením zapojením dobrovolných
asistentů, kteří budou moci na akcích klubu pro rodiče převzít péči o jejich dítě. Současně se klub chce zaměřit
na informování veřejnosti o situaci rodin pečujících o svého člena se zdravotním postižením.
Rok 2019 je rokem velkých změn a my přejeme, aby se Vám, přátelé, podařilo své záměry ku prospěchu dětí se
zdravotním postižením a jejich rodin, uskutečnit.

Klub Zvoneček Odry – Klára Galetková
Zvoneček i v roce 2018 vedle své klubové činnosti pokračoval v poskytování profesionálních sociálních služeb,
jejichž cílovou skupinou byly dominantně rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci. Obě oblasti činnosti se ve
Zvonečku smysluplně prolínají a doplňují.
Sociální služby zahrnují SAS, Centrum denních služeb, sociální poradenství. Podpora klientským rodinám se
týkala upevňování rodičovských kompetencí, podpory při pravidelné docházce do školy, podpory v oblasti
samostatnosti jednotlivých členů rodiny v rozhodování, v sebeobsluze, v chování na veřejnosti, v dodržování
pravidel v rodině, hygienických a společenských návyků, dodržování daných pravidel, včetně pravidelných
plateb, doprovodu dítěte na další návazné aktivity, podpory při vyhledávání dalšího odborného pracovníka, lékař.
O služby je zájem a z dotazníkového šetření vyplynulo, že jsou klienti spokojení.
Blahopřejeme.
Pro svou klubovou činnost má Zvoneček k dispozici pronajaté prostory od Města Odry za symbolickou 1 Kč.
Aktuálně má klub 90 členů.
Velký zájem mezi členy byl o plavání a cvičení ve vodě. Sportovně zaměřených akcí klubu se v roce 2018
zúčastnilo 334 osob.
Uskutečnily se tvořivé dílny a výrobky s vánoční tématikou byly prezentovány a nabízeny na Výstavě o činnosti
Zvonečku. V roce 2018 se podařilo zorganizovat návštěvu Muzea ve Šternberku pro 51 účastníků. Proběhl
tradičně velmi úspěšný adventní koncert, na kterém vedle dětí se zdravotním postižením vystoupily děti ze ZUŠ
v Odrách. Všichni přítomní mohli prostřednictvím souběžné foto prezentace shlédnout rozmanité činnosti a akce,
které Zvoneček nabízel rodinám s dětmi a mladým lidem se zdravotním postižením.
Byl zorganizován ozdravný pobyt u moře v Itálii Bibione.
Mikulášské odpoledne a nadělování bylo potěšením na závěr roku 2018 pro všechny přítomné.
Do Kroniky byly zaznamenány události úspěšného roku 2018.
Blahopřejeme Vám, vážení a milí přátelé.

Klub Liberec – Ondřej Dragoun
Spolkové aktivity v roce 2018 byly odstartovány účastí klubu na únorovém bowlingovém turnaji sdružení Drak,
kde naši borci z Liberce získali hned několik medailí a ocenění.
Již tradičně probíhaly pravidelné kroužky, o které je velký zájem. Jedná se o kroužek vaření, účastníci jsou
rozděleni do dvou skupin podle věku a mají možnost sami se zapojit do volby receptů, zvolené jídlo si pak sami
připraví a s největší chutí společně zkonzumují. (pondělí)
Dalším oblíbeným kroužkem byl kuželkářský, pomocí speciálních pomůcek jsou zapojeni vozíčkáři (úterý).
Každou středu probíhá kroužek kulturně-dramatický, na kterém se propojuje vlastní dramatická činnost
účastníků, hry a kvízy, letos obohacený o fotografický workshop.
Na jaře a na podzim se velice osvědčila akce „Spaní na obláčku“ s přespáním v prostorách tělocvičny
libereckého sdružení DRAK. Společná večeře a návštěva filmového představení i společné nocování v
neobvyklých prostorách vytvořily řadu příjemných přátelských momentů a hezkých zážitků. Po společné snídani
se všichni spokojeně rozešli domů.
Klub v roce 2018 uspořádal tři zdařilé pobytové akce - tradiční jarní a podzimní prodlouženě víkendové pobyty v
Janově nad Nisou.
V červenci ke konal čtrnáctidenní letní tábor v Líchovech s tématem cesta kolem světa a báječných zážitků.
Skvělým zpestřením a doplněním programu byl společný výlet na letiště V.Havla v Praze a na lom Amerika na
Berounsku.
V dubnu klub zorganizoval pro děti i rodiče návštěvu Lesnického dne v Hejnicích, s plněním zajímavých úkolů
na stanovištích v průběhu vycházkové trasy. V cíli si pak všichni vychutnali zasloužené občerstvení.
Účastníci také rádi vzpomínají na červnové opékání buřtíků, které odstartovalo prázdniny.
V září byla úžasnou akcí společná návštěva koncertu Michala Davida na zámku ve Svijanech „ Michal David
OPEN AIR Tour 2018“.
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V průběhu hokejové sezony se také řada našich klientů, vedoucích i rodičů pravidelně potkává na hokejových
utkáních a společně fandí týmu Bílých tygrů.
Prosinec byl ve znamení vánočního rozjímání a tradiční prosincové návštěvy Stonožkové Mše v katedrále Sv.
Víta v Praze, na kterou klub pravidelně dostává pozvání od kardinála Duky a která je jakýmsi poděkování těm,
kteří dělají svět lepším. Jsme moc rádi, že Asociace má v tomto shromáždění svého zástupce. Po Mši jsme si
dopřáli trdelníky a svařáky na vánočních trzích v areálu Pražského Hradu.
Veselou tečkou za úspěšným rokem 2018 byla Mikulášská zábava.
Děkujeme Vám, přátelé, za krásnou práci a přejeme mnoho úspěchů, štědrých sponzorů a mnoho spokojených
účastníků Vašich krásných akcí v roce 2019.

Klub Jablonec nad Nisou – Bohuslava Zikmundová
Organizace byla od 8. 8. 2007 až března roku 2018 registrovaným poskytovatelem „Sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi“. Ke 31. 3. 2018 byla tato registrace ukončena z rozhodnutí
schůze výboru klubu, a to z důvodu, že množství související administrativy není vyváženo účelností této služby
pro rodiny dětí se zdravotním postižením. Na základě návrhu předsedkyně organizace a následným
jednohlasným odsouhlasením všemi členy výboru. Hlavním důvodem je neskutečný nárůst administrativy a
skutečnost, že v této službě není mnoho prostoru pro potřeby rodin se zdravotně postiženými dětmi.
Velkou pomocí rodinám s těžce zdravotně postiženými dětmi byl i v roce 2018 s přispěním města Jablonec a
sponzorů celoroční provoz „Sociálního automobilu“, který ve dnech školní výuky sváží zdravotně postižené děti
z Jablonce nad Nisou, Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrů do škol v Jablonci a Liberci.
V roce 2018 bylo celkem přepraveno 1.729 klientů. Tento projekt je realizován od roku 2000.
Další pomocí rodinám se ZP dětmi je „Půjčovna invalidních vozíků a kompenzačních pomůcek“ pro široké
spektrum věkových kategorií klientů – pro děti, mládež, dospělé a seniory. Půjčovna sídlí v bezbariérových
prostorách Spolkového domu v Jablonci. Klubu se z prostředků grantů a nadací podařilo získat více než 45 tisíc
Kč na nákup nových pomůcek. V roce 2018 bylo uskutečněno 16 dlouhodobých zápůjček dětem a 117 zápůjček
s krátkodobým termínem dospělým a seniorům.
Z dalších akcí klubu jmenujme tradiční setkání pro přátele a příznivce klubu, které proběhlo v březnu. Jde o
setkání členů klubu se sponzory, místní samosprávou včetně primátora města Jablonec, dalšími organizacemi.
V dubnu v Jablonci řádily čarodějnice na milém setkání rodin s postiženými dětmi u táboráku a buřtíků s
povídáním o tom, co se událo a co se chystá.
V květnu se už posedmé zástupci klubu účastnili Sklářského veletrhu ve Skalici u České Lípy s možností
vyzkoušet si také některé sklářské techniky a předvést svůj um.
V červnu klub pořádal již 19. ročník Dne zdravotně postižených s pestrým, atraktivním programem. Cílem
povedené akce bylo přiblížit život osob se zdravotním postižením široké veřejnosti.
Letní čtrnáctidenní rekondiční pobyt zdravotně postižených dětí ve Střelských Hošticích nabídl 15 účastníkům s
těžkým zdravotním postižením nezapomenutelné zážitky, včetně pohled z výšin na stezce v korunách stromů na
Lipně.
V září se zástupci klubu účastnili konference k tématu svalové dystrofie v Praze.
Říjen patřil již rovněž tradiční akci „Všichni společně nejen na jevišti“, kterou klub pořádá ve spolupráci s
Městským divadlem Jablonec nad Nisou. Zlatým hřebem bylo vystoupení tanečníků klubu na vozíku s taneční
skupinou z Jilemnice.
Prosincové původně sportovně zaměřené setkán, se stalo vzpomínkovým posezením na dlouholetého člena
klubu.
I v roce 2018 pokračovalo aktivní zapojení klubu do pracovní skupiny Bariéry, která řeší ve spolupráci se
statutárním městem Jablonec otázky přístupnosti města.
Klub Jablonec se také aktivně zapojil do komunitního plánování a podílel se na zpracování výstupů důležitých
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.
Úctyhodný výčet aktivit. Bravo a velké poděkování do Jablonce za krásnou a úspěšnou práci. Ať se Vám daří
plnit své cíle a plány v roce 2019.
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Klub Míša Frýdek Místek – Soňa Běčáková
Má 21 řádných a 23 registrovaných členů.
Rok 2018 byl pro klub plný zajímavých a úspěšných aktivit, které přinesly příjemnou zábavu, příjemné zážitky i
poučení. Míša sezónu zahájil v lednu posezením u dortíků, na které druhý týden navazoval výlet lanovkou na
Pustevny s prohlídkou ledových soch.
V únoru Míša uspořádal výlet do skanzenu V Rožnově pod Radhoštěm spojený s přednáškou o modrotisku a
vyzkoušením tisku na plátno, procházkou v přírodě a dobrým obědem na závěr.
Březen byl ve znamení plesání, vůně a chutí ovocných čajíčků a poučení z knížek a o knížkách a výtvarných
tvoření.
V dubnu se konal výlet na Jarní Flóru Olomouc.
Inspiraci pro zahrádky v květnu poskytl výlet do Rožnova na výstavu Valašská zahrada. Síly v dubnu dodala
vaječina tentokrát usmažená ze 111 vajíček a turnaj v šipkách procvičil přesnou mušku.
Červen byl ve znamení koncertů – benefiční festival „Sweetsen fest“ ve Frýdku a koncert Lucie Bílé v
Kozlovicích, kde zážitek nezkazilo špatné počasí.
V červnu se také sportovalo v různých disciplínách za pomoci studentů z ADRY, opékali buřtíky, zpívalo a hrálo
se na kytaru.
Prázdniny byly ve znamení koupání, ale byl čas i na kulturu –návštěvu hudebního festivalu Muzikantské žně.
V září se klub účastnil X. setkání opuštěných a hendikepovaných dětí v Mokřově spojené s kulturním
programem. Procházka v přírodě a návštěva vernisáže výrobků ze dřeva jednoho ze členů klubu doplnily pestrost
programové nabídky v září.
V říjnu voněla káva při oslavách Mezinárodního dne kávy a nechyběl dortík či pohár. A byl i čas na oslavu
čtvrtstoletí některých členů s tanečkem.
Listopad byl ve znamení vzdělávání – proběhla přednáška na téma průkazů ZTP, bowlingového turnaje a
předvánočního tematického tvoření.
Ani v roce 2018 nezapomněl Mikuláš navštívit a podarovat děti, které mu na oplátku zarecitovaly nebo
zazpívaly, někdy v zastoupení rodičů.
Díky, přátelé, za úspěšný rok 2018 a upřímné přání neméně úspěšného roku 2019.

Klub Blansko – Mgr. Miroslav Šamalík
Klub Blansko měl v roce 2018 celkem 88 členů, z toho 68 členů řádných a 20 členů registrovaných. Činnost
klubu je z větší části prováděna na dobrovolné bázi a v osobním volnu.
Hlavní aktivitou klubu v roce 2018 byla a v následujících dvou letech bude realizace projektu „Neformální
pečovatelství bez bariér“, do kterého se zapojila většina členů klubu a také další zájemci z řad osob neformálně
pečujících o své blízké, zhruba 117 osob. V rámci projektu je realizováno vzdělávání, podpora v rámci
svépomocných terapeutických skupin, a je poskytováno ambulantní i terénní poradenství, poradenství v oblasti
zaměstnávání pečujících osob, které v důsledku dlouhodobé péče o své blízké ztratily pracovní návyky.
Pro účastníky projektu je také zajištěno osobní koučování.
V roce 2018 se uskutečnily volnočasové a vzdělávací pobyty pro rodiny. Proběhla jarní víkendová akce v
Dolních Bojanovicích se zajímavým programem zaměřeným na zlepšení komunikace v rodině, využití IT
technologií a počítačovou gramotnost. Součástí programu byla návštěva hodonínské ZOO. Pobyt vyvrcholil
ochutnávkou vín z místních sklepů. Úspěšné akce se zúčastnilo 21 spokojených účastníků.
Podzimní, neméně úspěšná akce se konala v hotelu Adamantino v Pozlovicích u Luhačovic ve dnech 2. – 4.
listopadu. Odborný program byl zaměřen na informace o inkluzivním vzdělávání a na psychohygienu pečujících
osob. Společné aktivity byly zaměřeny na posílení rodinné komunikace a spolupráce. Velmi zaujaly orientační
závod kolem přehrady, společná prohlídka Luhačovic spojená s ochutnávkou léčivých pramenů i exkurze
spojená s ochutnávkou výrobků v likérce Jelínek ve Vizovicích. Zapojilo se 31 účastníků.
V roce 2018 proběhl 23 ročník psychorehabilitačních pobytů. Týdenního červencového pobytu se
strukturovaným programem, který zahrnoval posílení zdravotní kondice, rozvoj sebeobsluhy, rehabilitaci, jízdu
na koních a poznávací a další sportovní, relaxační a tvořivé aktivity. Programu se účastnilo 17 dětí a mladých
lidí, z toho 15 se závažným zdravotním postižením, 6 vedoucích, včetně 3 zdravotníků.
Hlavním cílem bylo zvýšení samostatnosti zdravotně postižených. Sekundárním cílem aktivity bylo umožnit
osobám pečujícím celoročně o účastníky této aktivity načerpat v době konání pobytu nové síly. Blahopřejeme k
úspěšnému roku 2018!!!
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Klub Kolín – Lenka Štěrbová
Po celý rok 2018 probíhala zajímavá klubová činnost –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.
Rok 2018 byl uvítán lednovým příjemným setkáním členů klubu, na kterém se také plánovaly podrobnosti
činnosti. V lednu také pokračovaly práce na vedení kroniky o činnosti klubu, které se udály v roce uplynulém.
Do kroniky byly rovněž založeny zdařilé práce dětí ze Slunečné.
Únor byl ve znamení Valentýnského tvoření přáníček a další tvořivé setkání s poněkud adrenalinovou výtvarnou
technikou s pomocí rozpálené žehličky. Naštěstí výsledkem byly jen krásné výrobky, nikoliv puchýře.
Březnové setkání bylo už ve znamení nadcházejícího jara a velikonoc. Děti nadšeně malovaly, zdobily vajíčka a
maminky pekly Velikonoční beránky.
Klub v červenci uspořádal týdenní pobyt na Orlické přehradě s pestrým programem, který přinesl radost všem
účastníkům a rovněž zahrnul oslavu narozenin přítomných dětí. Zde dlužno poděkovat za poskytnutí opravdu
srozumitelný popis poměrně složitých soutěžních disciplín, které se konaly v průběhu pobytu.
Závěr roku patřil Mikulášovu nadělování a vánočnímu veselení. Tlumočím i přání Klubu v Kolíně hodně
úspěchů všem klubům a Asociaci.
Držíme palce a přejeme pohodový a úspěšný rok 2019, ať je pro děti v kolínské Sluneční slunečný.

Klub Stráž – Vladimír Kovařík
Klub poskytl v roce 2018 zajímavé a kvalitní aktivity pro mladé lidi se zdravotním postižením, převážně s
mentálním postižením.
Podařilo se uskutečnit krásný rehabilitačně ozdravný pobyt - v prostředí České Kanady s bohatým a vhodně
strukturovaným programem, který vycházel vstříc potřebám účastníků s mentálním postižením. Akce se
účastnilo 36 osob s mentálním postižením z Jč. Kraje a kraje Vysočina včetně dětí z pěstounských rodin. Pobyt
poskytl systematické aplikování rehabilitačního cvičení, nápravného tělocviku, zapojení do adaptovaných sportů
všeobecného posilování a rozvíjení hybnosti končetin, celkové mobility osobnosti, hrubé a jemné motoriky,
přispěl k rozvoji sociálních kompetencí a posílení celkové kondice účastníků.
Úspěchu pobytu přispělo i krásné zázemí zvoleného rekreačního střediska a jeho k rehabilitačním účelům
vybavené okolí.
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,
soutěže, diskotéky, tanec, 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 2019.

Klub Uherské Hradiště – Zdeněk Košut
Členem naší velké rodiny od roku 1991, svou pracíé přispívá ke zlepšení života rodin s dítětem/členem se
zdravotním postižením. I v roce 2018 klub nabídl krásné a zajímavé akce. Podařilo se zorganizovat srpnový
společný pobyt rodin v Chorvatsku (6 rodin, celkem 16 účastníků.
Další zdařilou akcí byl víkendový pobyt na Horské chatě Vyškovec v Bílých Karpatech s krásným a pestrým
programem, který potěšil a povzbudil všech 24 účastníků.
Závěr roku patřil společnému posezení na Vánoční besídce, ve Farním domku v Kunovicích celkem 39
spokojených lidí vytvořilo radostnou předvánoční atmosféru.
8 našich členů klubu se pravidelně setkává každou středu v tělocvičně Základní školy Kunovice, kde hrají
discgolf a florbal.
Prima rok, prima akce. S díky do Uherského Hradiště přejeme hodně úspěchů v roce 2019.
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Klub Praha 6 – Květoslav Liška
Klub se aktivně zapojil do projektu Asociace pružná organizace.
V roce 2018 se podařilo zorganizovat úspěšný týdenní pobyt v chatičkovém táboře Jedličkova ústavu. Pobytu se
účastnilo 41 spokojených účastníků, z toho 15 členských rodin klubu.
Klub posílil svou účastí úspěch celostátní akce Asociace Výšlap na hodu Říp.
Moc rádi se dovídáme o vaši práci, která úspěšně navazuje na práci jednoho ze zakládajících členů, se kterým
jste se v roce 2018 naposled rozloučili.
Přejeme hodně úspěchů a dobrých nápadů pro Vaši práci, milí přátelé, v roce 2019.

Celiaklub Východní Čechy – Petra Srdínková
Klub je členem Asociace od roku 2018 a jsem moc ráda, že ho z tohoto místa mohu srdečně přivítat do naší
velké rodiny. Celiaklub VČ se v průběhu roku 2018 aktivně zúčastnil následujících řady akcí, které organizoval
sám nebo se připojil k akci jiných pořadatelů. Jednalo se o aktivity, které přispěly k šíření informací a povědomí
o existenci klubu a problematice celiakie a o situaci osob, které touto nemocí trpí, jejich stravovacích potřebách.
Bylo to celkem 8 akcí, z toho 3 organizované přímo klubem. Dále se zástupci výboru klubu zúčastnili několika
důležitých jednání na odboru školství města a řediteli mateřských škol o stavu stravování dětí trpících celiakií.
Představitelky klubu se rovněž účastnily jednání na půdě Senátu ČR k podpoře zákona o dietním stravování na
školách, rovněž se klub aktivně účastnil jednání pracovní skupiny MZ k řešení dietního stravování
Podařilo se vytvořit FB profil a základní podoba webových stránek, byl vydán leták o klubu, uskutečnil se
rozhovor v ČR Pardubice na téma celiakie a zveřejněn článek v Pardubickém deníku o činnosti Celiaklubu.
Byly navázány kontakty na výrobce bezlepkových potravin, se sponzory/potenciálními sponzory.
Úctyhodná řada akcí na úvod činnosti klubu. Vřelé blahopřání, přátelé. Ať se Vám daří plnit své cíle ku
prospěchu lidí s celiakií.

Klub Be Treacher-Collins – Mgr. Eliška Hladová
Tento klub je vstoupil do rodiny Asociace na jaře 2018 a svou činnost zdárně a aktivně rozvíjí. S přispěním
Nadačního fondu AVAST se podařilo v červnu zahájit projekt s názvem „Spolu do života s TCS. Cílem je
vybudovat pacientskou základnu lidí s uvedeným postižením a vytvořit fungující síť rodin z ČR a Slovenska,
které budou pro sebe vzájemnou oporou a zdrojem zkušeností. Záměrem je také navázat kontakty a spolupráci s
dalšími zeměmi o syndromu Be Treacher Collins a dalšími obdobnými syndromy. V současné době probíhá
komunikace s Tureckem a v létě se na obzoru rýsuje dokonce setkání v Praze, další jednání klub vede s V.
Británií, Španělskem a Amerikou.
V září úspěšně proběhlo setkání členů s programem pro rodiče i děti. Program pro rodiče zahrnoval přednášku a
informace o plánech klubu a jeho cílech, pro děti byl připraven program s účastí animátorů, kteří děti výborně
zabavovali.
V listopadu klub uskutečnil přednášku pro zahraniční studenty medicíny ve FN Motol v Praze v rámci projektu
Asociace pro vzácná onemocnění ve spolupráci s 2. LF UK.
Náš Benjamínek se přirozeně a skvěle zapojil do činnosti Asociace, účastnil se adventního výletu do Salzburku s
Krumlovským klubem, účastí velké delegace rodin přispěl ke krásné přátelské atmosféře na celostátním
říjnovém výšlapu Asociace na Říp.
Jsme moc rádi, vážení přátelé, že jste svým členstvím obohatili naši skvělou Asociaci. Přejeme Vám hodně
úspěchů ve Vaší průkopnické práci a držíme palce, aby se Vám podařilo získat či probudit další Vaše členy k
aktivní činnosti a naplňování Vašich velkých plánů pro rok 2019.

Klub Vysočina – Lenka Mottlová
V průběhu ledna a února přátelé z klubu v počtu 20 – 30 účastníků vychutnávalo radovánky ve Vodním ráji v
Jihlavě.
Březen patřil Maškarnímu plesu 52 spokojených návštěvníků s veselou náladou a přehlídkou krásných masek a
tombolou, diskotékou.
Duben byl ve znamení Velikonoc, milého velikonočního posezení a tvoření 36 členů klubu, které navíc bylo
spojeno se zajímavou diskuzí s pracovnicí OSPODu .
V červenci se konal úspěšný týdenní rekondiční pobyt, kde všichni účastníci ocenili nejen skvělý program, ale
také vstřícnost a ochotu personálu penzionu Kuklík, který klubu vytvořil skvělé podmínky.
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Součástí bohatého rekondičního pobytu se konala denní rehabilitační cvičení, relaxační plavání a cvičení v
bazénu, muzikoterapie, soutěže a kvízy. Program zahrnoval i přednášky pro rodiče z oblasti speciální
pedagogiky, aromaterapie, byla příležitost pro všechny účastníky, kterých bylo tentokráte 21, k návštěvám
zajímavých míst, exkurzím a výletům do krásného okolí.
Závěr úspěšného roku patřil společnému posezení 64 členů, bohatému Mikulášskému nadělování a disko tančení.
Krásný rok, krásné akce v něm. Díky za Vaši práci, milí přátelé. A hodně úspěchů v roce 2019.

Klub Hvězdička Ústí nad Orlicí – Jitka Faitová
Pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením, zejména tělesným, mentálním a kombinovaným v regionu
Ústí nad Orlicí.
V říjnu roku 2018 se podařilo zorganizovat skvělou Retrodiskotéku s podporou města Č.Třebová a dalších
milých sponzorů, v dubnu Hvězdička přivítala Čarodějnický slet.
Klub pokračuje ve své činnosti a má krásné plány pro rok 2019. Moc si spolu s Vámi přejeme, aby se vám plány
dařily realizovat ku prospěchu těch, kteří Vaši pomoc a podporu potřebují a komu Vaše akce rozzáří oči do jasu
hvězdiček.
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Činnost Sekretariátu Asociace
V roce 2018 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 projekt Nadace ČEZ – Plníme přání, v rámci kterého administroval dary v částce
přes 3 miliony rodinám s dítětem se zdravotním postižením.
Sekretariát připravil a realizoval víkendové celostátní setkání organizace, spojené s oslavami 100. let
republiky a výstupem na horu Říp.
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.
Sekretariát, na základě rozhodnutí Republikového výboru, zahájil provozování penzionu Poezie v Kořenově,
včetně všech administrativních povinností z této činnosti vyplývajících.
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 2018
Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná ve Vílanci 6. 4. 2018
Příprava valné hromady. RV schválil časový program zasedání Valné hromady. V rámci diskuze p. ředitelka
informovala RV o nabídce p. Šlechty k provozování penzionu Poezie v Kořenově. RV vyjádřil souhlas k dalším
jednáním s panem Šlechtou

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná ve Vílanci 7. 4. 2018
Bezprostředně po skončení volební valné hromady se členové RV sešli na další schůzce, na které se volil
předseda a místopředseda. Předsedkyní ARPZPD v ČR, z.s. byla zvolená paní PaeDr. Zuzana Kaprová,
místopředsedou ARPZPD v ČR, z.s. byl zvolen Mgr. et Mgr. Miroslav Šamalík.
Paní předsedkyně Republikové kontrolní komise (RKK) Pavla Ochranová informovala:

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Penzionu Poezie, Kořenov 27. 4. 2018
Schůzka RV byla věnovaná případnému provozování penzionu Poezie. Paní ředitelka připravila potřebné
podklady pro jednání, představila záměr p. Šlechty. RV projednával nutnost řešení a okolností, v případě, že by
Asociace provozovala penzion: změna Stanov ve smyslu „definování vedlejší hospodářské činnosti“,
živnostenské oprávnění, EET a další. RV schválil záměr provozování penzionu a pověřil ředitelku zahájením
jednání k uzavření smlouvy s panem Šlechtou.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v RS Křižanov, 22. 6. 2018
RV jednomyslně schválil: výroční zprávu za rok 2017, Řádnou účetní závěrku za rok 2017, Rozpočet organizace
na rok 2018.
Paní ředitelka předala informace o přidělených prostředcích na právě realizovaných projektech v rámci výzev.
Jednotlivými ministerstvy byli v roce 2018 finančně podpořeny projekty:
– Odborné sociální poradenství, které zajišťuje Bc. D. Jeníčková, PaeDr. Z. Kaprová, JUDr. Z.
Cupková – 199.510,- Kč
– Zajištění volnočasových a táborových aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením,
podpořeno částkou 879.500 Kč
Pobytovým akcím podpořeným výše zmíněnými ministerstvy, podléhá nutnost provádět kontroly v místě jejich
konání. V rámci těchto kontrol provedou členové RV kontrolní návštěvy na pobytech klubů Ústí nad Labem,
Ostrava, Praha Západ, Praha 3, Liberec a Kutná Hora.
– Vládního výboru pro ZP ,byl hodnotitelem program zredukovaný na 50% tj. na 210.000,- Kč
V části I.a, bylo vyřazeno 20 aktivit u 8 klubů, část I.b, Účinnost informačního systému byl částečně zredukován,
v části I.c, aktivity propagující činnost ARPZPD a klubů, byl podpořen pouze Den ZP v Jablonci Nad Nisou, v
části II. je podpora regionálních klubů.
V rámci ESF pokračují projekty:
Projekt 221 – ARPZPD v ČR, z.s. Profesionální a pružná organizace. V projektu byly provedené změny,
reagující na nařízení ochrany osobních údajů (GDPR) a byli využity prostředky na zpracování opatření na míru
naší organizaci a poradenství v souvislosti se zahájením nové hospodářské činnosti organizace – provozování
penzionu Poezie v Kořenově.
Projekt 331 – Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II.
P. Jeníčková informovala o projektu Výšlap na Říp. Aktuální je příprava programu, zatím je přihlášeno cca 200
účastníků, ubytování je rezervováno v areálu v Račicích.
P. ředitelka podala aktuální informace o provozování penzionu Poezie, byla zaregistrována živnost – hostinská
činnost a několik volných činností, které by Asociace mohla využít. Je zpracován návrh smlouvy o výpůjčce
penzionu, plánuje se příprava projektové dokumentace, včetně výtahu a bezbariérové koupelny, poté žádost o
stavební povolení. Proběhla diskuze ohledně nastavení provozu a ceníku penzionu. Budou spuštěny webové
stránky a nabídka penzionu bude umístěná na některé ubytovací portály.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v RS Křižanov, 27. 10. 2018
P. ředitelka informovala přítomné o situaci s žádostmi o dotace na rok 2019.
– zpracoval J. Kapr, oproti minulým rokům byl snížen počet vzdělávacích seminářů, více podpory
je žádáno na prezentace a osvětu.
– zpracovala Z. Kaprová, projekt potřeba rozšířit o volnočasové aktivity, program podporuje
pravidelnou celoroční činnost, nelze žádat dotaci pouze na letní tábory.
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RV jednohlasně schválil žádosti o dotace na rok 2019 dle výše uvedeného.
Další informace se týkali:
etnictví klubu v Šumperku.
33.388 Kč, kde celkové náklady byli 1,369.545,- Kč. Řešení zabezpečení budovy, provozu ubytovny a fungování
vrátnice, je zatím v jednání vlastníků budovy.
Praha 3, Klub Liberec, klub Kutná Hora a klub Ústí nad Labem.
-7. 10. 2018 v rámci celostátního setkání Asociace, hodnotil velmi
pozitivně. Při této příležitosti Nadace Naše dítě předala šek na 360.000 Kč. Částka bude použitá v roce 2019 na
motivační pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem do 18 let.
ím provozu penzionu Poezie, plánovaným úpravám a plánovaným návštěvám
z řad klubů Asociace.
Zpracovala Eva Klabanová

Zpráva Republikové kontrolní komise pro Valnou hromadu
Asociace RPZPD v ČR, z. s. konanou 13. dubna 2019
V roce 2018 byly provedeny kontroly v Klubu Ústí nad Labem a v Klubu Čtyřlístek Šumperk.
Revize v Klubu Ústí nad Labem neshledala žádné nedostatky a závady. Účetnictví je vedeno systematicky a
přehledně. Všechny pohledávky jsou uhrazeny, pokladní kniha je řádně vedena, zápisy ze schůzí spolu s
prezenční listinou byly doloženy.
Revize v Klubu Čtyřlístek zjistila, že klub nemá zápisy ze schůzí a neeviduje ani prezenční listiny. Co se týká
účetnictví, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Chvalčov 11. 3. 2019 předseda RKK Božovská Dagmar

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.
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Finanční zpráva za rok 2018
V roce 2018 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.
Asociace získala do bezplatné výpůjčky provozování Penzionu Poezie v Kořenově a zahájila vedlejší
hospodářskou činnost.
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 2018 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 2018 č. PGP/5/9/10/11/12/4132/18 ze dne 14.
5. 2018 ve smyslu rozpočtových pravidel v souladu se zákonem č.218/2000 Sb. Poskytnutá
neinvestiční dotace ve výši 1 920 962,-- Kč je v účetnictví vedena od celkového finančního
účetnictví odděleně. Evidence čerpaných dotací na jednotlivé schválené projekty a akce roku
2018 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 24. 5. 2019
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Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR
za rok 2018
Rekapitulace státních dotací v roce 2018
Ministerstvo zdravotnictví ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty
pro zdravotně postižené děti a mládež
Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně
postižených dětí
Rehabilitační cvičení a plavání pro děti se
zdravotním postižením
Správa služeb a administrativní zajištění chodu
organizace
Celkem

956 232

956 232

2 363 892,33

450 237

450 237

901 986,47

186 893

186 893

282 323

327 600

327 600

474 409

1 920 962

1 920 962

3 740 287,80

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Odborné sociální poradenství

199 510

199 510

216 216

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Zajištění volnočasových a táborových
aktivit pro děti a mládež se zdravotním
postižením

879 500

879 500

1 641 470

Úřad vlády ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD
v ČR, z.s.

210 000

210 000

306 356

Státní dotace celkem za rok 2018
schválená dotace vyúčtovaná dotace
Státní dotace celkem za rok 2018

3 209 972

3 209 972

schválená dotace

vyúčtováno

1 634 950,00

1 599 580,39

Evropský sociální fond
Projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002221
„ARPZPD v ČR – profesionální a pružná organizace“
Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331

„Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II“
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dotace
4 310 915,00

vyúčtováno
4 073 717,65
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PENZION POEZIE KOŘENOV (od 1. 8. 2018)
Příjmy celkem

181 361,59

Výdaje celkem

94 250,49

Zisk

87 111,10

Vlastní prostředky 2018
Příjmy
příspěvky klubů

59 500,00

tržby

476 044,75

dary

27 397,00

Příjmy celkem

562 941,75
Výdaje

Služby k nájmu - energie

208 174,82

Ostatní služby

5 856,00

Odpisy budov

17 218,00

Náklady penzion

94 250,49

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků

68 750,00

Výdaje celkem

394 006,58

Účetní zisk roku 2018

168 935,17
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací
realizovaných v roce 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Podpořeno částkou 199.510,-Kč.
Poradna je nízkoprahovou ambulantní službou. Působí v prostorách Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. v Praze 8 na Karlínském náměstí. Má vyhrazenu kancelář, telefonní linku.
Poradna je využívána k poradenství tváří v tvář, ale ponejvíce v poslední době převažuje poradenství
telefonické a internetové.
Otevírací doba poradny je v pondělí od 8 do 12h. a ve středu od 8 do 16. h. Je možné se ale domluvit
na individuální schůzce mimo tuto vymezenou dobu.
Poradenství zajišťuje sociální pracovnice Bc. Daniela Jeníčková, speciální pedagožka PaedDr. Zuzana
Kaprová a právnička JUDr. Zdena Cupková.
V roce 2018 bylo poskytnuto 575 intervencí. Zastoupení krajů bylo z celé republiky, ale převažovala
Praha a Středočeský kraj.
Dotazy byly velmi rozličné. Pokrývaly celou oblast sociálního poradenství. Patří sem tradičně finanční
podpora, odvolání v příspěvku na péči, odlehčovací služby, typy návazných služeb na školní docházku
dítěte, možnosti financování pomůcek, možnosti úhrady rehabilitačních programů nad rámec úhrady
zdravotních pojišťoven, možnosti bydlení a práce pro mladé lidi se zdravotním postižením, možnost
souběhu pobírání příspěvku na péči a zaměstnání rodiče, a mnoho dalšího. Dotazy se také týkaly
speciálního školství včetně možností integrace do mateřských a základních škol, volnočasové aktivity
pro děti se zdravotním postižením. Několik dotazů bylo čistě právních.
Struktura dotazujících lidí odpovídala předchozí zkušenosti. Dotazovaly se více ženy. Dotazy se
převážně týkaly zdravotně postižených dětí, někdy i lidí s různými zdravotními handicapy.
Poradna je málo využívána členy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR z.s., nicméně
mnoho jiných rodičů služby využívá.
Zpracovala Bc. Daniela Jeníčková
Ministerstvo zdravotnictví ČR
V roce 2018 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 1.920 962,- Kč ze
státní dotace na činnosti, které jsou zaměřeny na podporu edukačních a rehabilitačních aktivit a
organizačně administrativní servis. Tyto činnosti byly zpracovány a předloženy ve 4 jednotlivých
projektech.
Projekt „Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež“
byl realizován na 13 pobytech, organizovaných 11 regionálními kluby. Zúčastnilo se celkem 266 dětí a
mládeže se zdravotním postižením a 115 členů zkušeného a odborně vyškoleného 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. Pobyty jsou účinným doplněním
jejich života i jejich celoroční rehabilitace a mají jednoznačně významný pozitivní dopad na jejich
zdravotní stav.
Dotace ve výši 956 232,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 2 363
892,33 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.
9 regionálních klubů připravilo na 13ti vícedenních pobytech programy, které rozšířily informovanost
127 rodičů a přispěly i k příznivějšímu stavu 166 zúčastněných dětí se zdravotním postižením. Pobyty
byly zajištěny 74 vedoucími a osobními asistenty.
Dotace 450.237,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 901 986,47 Kč.
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Projekt „Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti“ byl vhodným doplněním
celoročních rehabilitačních aktivit v 8 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 1x týdně
docházelo 63 dětí se zdravotním postižením a 1x až 2x měsíčně 30 dětí se zdravotním postižením.
Dotace ve výši 186 893,- Kč byla vyčerpaná, celkové náklady na projekt byly 282 323,- 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. Dalším důležitým přínosem projektu bylo zajištění
regionálním klubům ekonomický servis k přidělování, využívání a vyúčtování státní dotace,
související s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pracovníci zajistili metodickou i poradenskou podporu i
při realizaci dalších rehabilitačních aktivit. Celková dotace 290.000,- Kč byla vyčerpaná, celkové
náklady na projekt byly 474 409,- Kč.
Zpracovala Marie Havlíčková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zajištění volnočasových a táborových aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením
Obecným cílem projektu bylo zmírnit znevýhodnění dětí a mladých lidí se závažným zdravotním
postižením v přístupu k táborovým a volnočasovým aktivitám běžných pro jejich zdravé vrstevníky.
Záměrem projektu bylo realizovat celoroční zájmovou činnost v regionálních klubech Asociace,
uskutečnit 9 prázdninových táborů a uskutečnit víkendové setkání zdravotně postižených dětí a
mládeže, jejich rodičů a přátel u příležitosti připomenutí 100. výročí založení Československé
republiky. Prioritou bylo, aby všechny aktivity byly přizpůsobené možnostem a potřebám zdravotně
postižených a zdravotně znevýhodněných účastníků a aby organizace a náplň všech aktivit umožnila
účast dětem a mládeži bez zdravotního postižení s respektem k jejich možnostem a potřebám.
Všechny aktivity směřovaly k podpoře orientace ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu, k rozvíjení
osobnosti účastníků, rozšiřování jejich znalostí a dovedností včetně sociálních.
Projekt umožnil realizovat 10 prázdninových táborů (původní předpoklad bylo uskutečnit 9 táborů).
Z celkového počtu 10 táborů bylo pořádáno 9 táborů letních a 1 zimní tábor pro celkem 224 účastníků
z řad dětí a mládeže se zdravotním postižením včetně 74 dětí a mladých lidí bez zdravotního postižení
do 26 let.
Táborů se zúčastnilo také 29 účastníků s průkazem ZTP starších 26 let, 18 účastníků starších 18 let bez
průkazu ZTP, 6 dětí mladších 7 let.
Dotací MŠMT byla podpořena účast na táborech pro 224 účastníků z řad dětí a mládeže do 26 let.
Personálně tábory zabezpečovalo 130 osob v pozicích vedoucích, asistentů, dobrovolníků a
odborníků- zdravotník, z toho do 26 let celkem 48 osob, nad 26 let 82 osob.
Regionální kluby poskytly Poradenskému centru Asociace v Praze hodnotící zprávu o realizovaných
táborech s uvedením popisu naplnění cílů projektu a zhodnocením jeho přínosu. Poradenské centrum
Asociace v Praze provádělo průběžně hodnotící návštěvy na akcích pořádaných regionálními klub.
Návštěvy sledovaly naplňování cílů a podmínek projektu dotovaného z prostředků MŠMT.
Projekt podpořil celoroční klubovou zájmovou činnost v 9 kroužcích ve 3 klubech (Bystřice pod
Hostýnem, Uzlík, Liberec) pro celkem 81 účastníků se závažným zdravotním postižením, včetně
vozíčkářů.
Personálně kroužky zajišťovalo celkem 18 poučených dobrovolníků -vedoucích a asistentů.
Z dotace projektu bylo podpořeno další vzdělávání dobrovolníků, kteří se zúčastňují akcí Asociace, a
to v celkem ve 3 tematicky zaměřených kurzech (využití hudby a rytmu v stimulaci osob se
zdravotním postižením, sexualita mládeže s mentálním postižením, kurz se zaměřením na zvládání
náročných situací v práci s osobami se zdravotním postižením. Celkem bylo podpořeno vzdělávání 20
dobrovolných pracovníků.
Výšlapu na horu Říp u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky se zúčastnilo
260 osob, z toho 108 dětí a mladých lidí do 26 let, z nich 97 dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením, včetně 40 vozíčkářů, a 11 dětí a mladých lidí bez zdravotního postižení. Mobilitu
vozíčkářů a pomoc při zdolání vrcholu památné hory říp zajišťovalo 52 dobrovolníků, z toho 25
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vojákyň a vojáků 31. pluku Armády ČR v čele s brigádní generálkou paní Mgr. Lenkou Šmerdovou a
dobrovolníků ČČK.
16 % z celkové dotace projektu využilo Poradenské centrum v Praze na zajištění agendy související se
zpracováním a podáním žádosti o státní dotaci, provedení auditu a zpracování celkového vyúčtování a
vyhodnocení projektu. Pracovníci Poradenského centra Asociace v Praze zajišťovali v průběhu roku
metodickou a odbornou pomoc regionálním klubům, zajišťovali organizaci společného setkání dětí a
mladých lidí se zdravotním postižením a jejich přátel – Výšlap na Říp, sledovali naplňování cílů
projektu a oprávněnost čerpání státní dotace.
Celková dotace MŠMT činila: 879.500,-Kč
Zpracovala Zuzana Kaprová
Úřad vlády ČR
Program Úřadu vlády ČR „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“
Projekt „Vzdělávací a informační aktivity ARPZPD v ČR, z.s.“
V roce 2018 byl projekt podpořen dotací ve výši 210.000,- Kč, což představovalo zhruba polovinu
původně požadované částky. Po analýze důvodů sdělených hodnotitelskou komisí jsme přikročili k
nutným úpravám a zpracování Dodatku k žádosti o dotaci. Abychom splnili uznanou částku dotace a
naplnili požadavky hodnotící komise, byli jsme nuceni v části I. a – Realizace odborných seminářů a
školicích aktivit vyřadit téměř 20 z plánovaných 29 aktivit u 8 klubů. Další redukce zasáhla i část I. b
projektu (účinnost informačního systému) a byla přeformulována tak, abychom mohli zachovat
aktivity významněji se podílející na fungování informačních toků. U části I.c – aktivity propagující
činnost ARPZPD a regionálních klubů - mohl být podpořen pouze Den ZP v Jablonci n/Nis. Tyto
nutné úpravy, bohužel, neumožnily naplnit všechny požadavky vyjádřené kluby v přípravném období
projektu, a tudíž mohly oslovit i menší počet členů cílové skupiny. Tento fakt byl zdůrazněn i v
Závěrečné zprávě k projektu.
V části I. a – Realizace odborných seminářů a školicích aktivit
1. V rámci jednání Republikového výboru ARPZPD byl realizován Tématický seminář pro členy RV
k současné situaci týkající se aktuálních otázek života osob se ZP z hlediska legislativních opatření.
Seminář se konal 12. ledna 2018 v sídle ARPZPD v Praze 8, Karlínské nám. Lektorka JUDr. Z.
Cupková seznámila přítomné členy s následujícími tématy: příspěvek na mobilitu, chráněný trh práce,
příspěvek na nové pracovní místo, novelizované části zákona č. 48/1997 Sb., sleva na invaliditu.
Semináře se zúčastnilo 9 osob.
2. Dne 7.4.2018 proběhl v rámci konání valné hromady ARPZPD ve Vílanci seminář k aktuálním
otázkám školské legislativy se zřetelem k dětem, žákům a studentům se ZP určený delegátům
regionálních klubů. Seminář vedla lektorka/předsedkyně ARPZPD PaedDr. Kaprová. Zúčastnilo se
celkem 54 delegátů. Hlavními tématy prezentace a následné diskuse byla aplikace nové školské
legislativy ve světle inkluzívního vzdělávání a její praktický dopad na skupinu ZP a zkušenosti rodičů
ZP dětí z jednotlivých regionů.
3. Ve dnech 26. a 27.4.2018 se zúčastnily dvě členky asociace z Klubu Zvoneček Odry – 16
hodinového kurzu Aktivizační a relaxační arteterapeutické techniky. Poznatky rozšiřující odbornou
vybavenost členů využijí při práci se ZP klienty v rámci podpůrných a volnočasových aktivit
realizovaných Asociací. Kurz vedla Mgr. Š. Vičínská, Sociální akademie Ostrava. Kurz byl
účastnicemi velmi kladně hodnocen.
4. Dne 10.6.2018 se uskutečnil v Praze Kurz – Základy komunikace a osobní asistence s mentálně
postiženou mládeží a kurz základů poskytování první pomoci MP mládeži zaměřený na přípravu a
proškolení budoucích asistentů ZPO na prázdninových a volnočasových aktivitách pořádaných
ARPZP. Kurzu se zúčastnilo 8 posluchačů. Lektory byl Mgr. Poláček a MUDr. Houska. Ze zpětné
vazby je patrné, že kurz byl hodnocen jako velmi přínosný.
5. Dne 23.6.2018 se uskutečnil seminář určený členům Republikového výboru ARPZPD v Křižanově
k současné situaci života osob se zdravotním postižením. V rámci semináře proběhla diskuse mapující
situaci v jednotlivých regionech, v nichž zástupci RV působí. Semináře se zúčastnilo 9 osob.
Seminář se mj. soustředil na aktuální otázky spojené s realizací prázdninových a rekreačně
aktivizačních pobytů a volnočasových aktivit zdravotně a těžce zdravotně postižených dětí a mládeže
v jednotlivých regionálních klubech. Seminář přinesl otevřenou diskusi k možným řešením.
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6. Dne 2.8.2018 byl ARPZPD realizován seminář Společné vzdělávání-dva roky fungování nové
legislativy. Seminář vedený lektorkou Mgr. Fraiovou z SPC Žďár n./Sáz., kterého se zúčastnilo 16
rodičů ZP dětí v objektu Pastviny, mapoval zkušenosti rodičů ZP a kombinovaně postižených dětí
kraje Vysočina a možnosti řešení reálných situací, do nichž se rodiče a děti v rámci vzdělávacího
procesu mohou dostat nebo dostávají. Seminář byl účastníky velmi dobře hodnocen.
7. Dne 13.10.2018 proběhlo v Kongresovém centru BVV v Brně Setkání celiaků organizované
Klubem ARPZPD Celiakie. V průběhu setkání zazněly přednášky specialistů FN v Brně týkající se
příčin, věkových zvláštností a moderních diagnostických metod zjišťování celiakie. Setkání se
zúčastnilo 26 osob.
8. Ve dnech 6. a 13.11.2018 proběhl ve Žďáru n/Sáz. Kurz relaxačních technik k uvolnění psychiky i
těla. Kurzu se zúčastnilo 11 členů klubu.
9. Dne 12.11.2018 proběhl v sídle ARPZPD v Praze kurz Opatrovnictví (veřejné i soukromé),
svéprávnost, podpora, zastupování - praxe a judikatura. Kurzu se zúčastnilo 17 osob. Struktura,
srozumitelnost i odborná výbava lektorky byla vysoce hodnocena.
10. Dne 14.11.2018 se konal seminář Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb pořádaný
Diecézní charitou Brno. Semináře se zúčastnily 4 členky ARPZPD z Klubu Stonoška Bystřice p/H.
V části I. b projektu (účinnost informačního systému) byly celoročně podporovány a průběžně vedeny
webové stránky s informacemi o činnosti ARPZPD, včetně tvorby, editace a distribuce Zpravodaje a
aktualizace její informační databáze.
V části I. c – Realizace aktivit seznamujících veřejnost nebo propagujících činnost ARPZPD byl
podpořen pouze 1 projekt – Den ZP v Jablonci n/Nis., který se uskutečnil dne 13.6.2018. Tato tradiční
akce, kterou inicioval Klub ARPZPD Jablonec a již 19 let organizuje, má velmi příznivý dopad na
chápání problematiky ZP intaktní veřejností a zapojuje i politické činitele města i regionu. Účast byla
odhadnuta na 1500 účastníků.
V části II. byl průběžně prováděn organizačně administrativní servis v rámci podpory činnosti
ARPZPD.
Pro rok 2019 byl projekt Úřadu vlády ČR předložen pod názvem „Důležité je nebýt sám“. V době
zpracování této zprávy nebyly konkrétní výsledky dotačního řízení známy. Předkladatelé byli dne
11.3.2019 vyzváni ke zpracování Dodatku k projektu, který byl v termínu hodnotitelům předložen.
Projekt byl předběžně doporučen k podpoře. Dá se však očekávat, že projekt bude schválen, ale opět v
redukované podobě.
Zpracoval 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
Závěrečné vyhodnocení klíčových aktivit projektu:
Název klíčové aktivity: ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ A NASTAVENÍ
VNITŘNÍCH PROCESŮ V ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACI ARPZPD
Zastřešující organizace ARPZPD ve spolupráci s odborníkem Ing. Jolanou Turnerovou z organizace
Spiralis zpracovala dokument Strategické plánování ARPZPD na období 2018-2020 (v příloze).
Formulovala společnou Vizi 2020 (jakou organizací chce být) a rozpracovala 6 klíčových oblastí
rozvoje do plánu konkrétních aktivit.
Pracovníci sekretariátu ve spolupráci se členy statutárního orgánu organizace provedli revizi a
aktualizaci stávajících vnitřních směrnic zastřešující organizace ARPZPD v ČR. Byla revidována
vzorová dokumentace (cca 16 dokumentů) týkající se personalistiky, ekonomiky a veřejného rejstříku.
Dokumentace byla následně připomínkována všemi pobočnými spolky a její finální podoba, schválená
statutárním orgánem, byla umístěna na cloudové úložiště „Infoportál“, který byl k tomuto účelu zřízen.
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Výstupem této aktivity je dokument Strategické plánování ARPZPD na období 2018-2020, cca 16
revidovaných dokumentů a směrnic z oblasti ekonomiky, personalistiky a základní dokumentace
organizace (např. Stanovy, organizační a jednací řád organizace, etický kodex, spisový a archivační
řád,…). Dále aktuálně potřebné směrnice a vzory jako nástroj zefektivnění a sjednocení organizace
akcí a aktivit pořádaných v organizaci - vzdělávací aktivity, pobytové akce, evidence členů a
dokumenty v zastřešující organizaci. (přihlášky na akce, členské přihlášky, ochrana osobních údajů,
…)
Projekt pružně reagoval na aktuální situaci s novým nařízením ohledně zpracovávání osobních údajů,
tzv. GDPR. Na jaře 2018 byl proveden audit veškeré používané dokumentace z pohledu tohoto
nařízení a na jeho základě byly všechny dokumenty upraveny.
Název klíčové aktivity: METODICKÁ PODPORA REGIONÁLNÍCH KLUBŮ, ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE V KLUBECH
Aktivita aktivizovala pobočné spolky k definování společných cílů, využívání jednotných postupů a
metodik. Do aktivity se zapojilo 30 regionálních koordinátorů, kteří na formálních i neformálních
vzájemných setkáních diskutovali a připomínkovali tvorbě strategií a zavádění vnitřních procesů v
zastřešující organizaci.
O všech aktivitách projektu byly pobočné spolky informovány na Valných hromadách 2017 a 2018.
Veškeré výstupy jsou a budou pravidelně předávány klubům mailem i prostřednictvím Infoportálu.
Kluby měly po celou dobu projektu k dispozici telefonickou a mailovou poradnu zajišťovanou
metodikem projektu.
Díky výše uvedené komunikaci se zastřešující organizace např. dozvěděla o potížích řady klubů se
zpracováváním účetních výstupů /účetní závěrka/, které jsou kluby povinny ze zákona zasílat na
Veřejný rejstřík do Sbírky listin. Operativně byla provedena změna projektu a klubům bylo nabídnuto
zakoupení licence na účetní program Money S3. Tento program si kluby vybraly dle svých zkušeností
a možností. Cca 9 klubů této možnosti využilo a po zaškolení program využívá.
Název klíčové aktivity: PODPORA AKTIVIT A KOMUNIKACE REGIONÁLNÍCH KLUBŮ
Hlavní náplní této aktivity bylo zavedení a zprovoznění informačního nástroje ke zdokonalení
informačních toků ze strany jednotlivých klubů směrem k zastřešující organizaci i navzájem mezi
sebou.
Z hospodárných důvodů jsme pro tyto účely využili možnosti programu Office 365, aplikace
Sharepoint a pomocí studentů Vysoké školy ekonomické jsme toto cloudové úložiště začali využívat.
Výhodou jsou nejen ekonomické důvody, ale také vyhovění novému nařízení GDPR ohledně
zpracování osobních údajů.
V této aplikaci jsme nastavili pravidla výměny informací, především pravidelných zpráv o činnostech
a aktivitách v klubech.
Koordinátoři zapojených klubů byli proškoleni v práci s aplikací.
Za účelem podpory komunikace a dalších měkkých dovedností proběhly semináře další vzdělávací
aktivity k tématům teambuildingu, vnitřní komunikace a firemní kultury (14.1.2017 - 3 hodiny,
20.5.2017 – 5 hodin, 15.-16.5.2018 – 9 hodin, pracovníci, členové statutárního orgánu a zástupci
pobočných spolků), vnější komunikace a spolupráce (6.4.2018 – 4 hodiny, 23.8.2018 – 14 hodin,
zástupci pobočných spolků, 6.6.2018 – 6 hodin – pracovníci), strategickému plánování (13.10.2016 - 7
hodin, 22.10.2016 - 1 hodina, 7.10.2017 – 6 hodin, 10.2.2018 – 6 hodin, pracovníci, členové
statutárního orgánu a zástupci pobočných spolků, 25.3.2017, 5 hodin, pracovníci, členové statutárního
orgánu a zástupci pobočných spolků), ekonomiky (23.4.2018 – 6 hodin, 13.9.2018 – 6 hodin,
pracovníci, zástupci pobočných spolků), poradenství pro cílové skupiny a klienty.
Semináře byly hodnoceny velmi kladně.
Výstupy: funkční aplikace na sdílení informací mezi zastřešující organizací a jednotlivými kluby,
aktivní vzájemná informovanost mezi 20 kluby, vykazovaná aktivní činnost 20ti klubů.
Cíl projektu se podařilo naplnit. Organizace je posílena a profesionalizována, zejména ve svých
vnitřních procesech. Byla revidována a vytvořena vnitřní dokumentace a nastaveny procesů řízení v
zastřešující organizaci, zavedena systematická metodická podpora regionálních klubů a posíleny
informační toky uvnitř organizace.
Zpracovala Martina Smolíková
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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
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
Ve dnech 15. 9. 2017 a 11. 10. 2018 byly pro účastníky realizovány motivační semináře, jejichž
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. sebeprezentace,
zvýšení vlastního sebevědomí, přípravy na vstupní pohovor, chování na pracovišti. Seminářů se
účastnilo 18 osob. Semináře probíhaly 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-vyplynulo, že odborná úroveň přednášeného celku,
obsah i rozsah informací, stejně jako logická strukturace a srozumitelnost přednášky, byly hodnoceny
velmi vysoko.
Celkem bylo díky projektu zaměstnáno 12 osob na 0,5 až 0,75 úvazku, z toho 10 čerpalo mzdový
příspěvek a 2 osoby byly zaměstnány bez mzdového příspěvku. 9 osob bylo zaměstnáno na pozici
asistent pedagoga a 3 osoby jako pracovník v sociálních službách.
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. Kurz byl ukončen 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.
Celkem kurzy asistent pedagoga absolvovalo 30 osob, 6 osob kurz nedokončilo.
Zpracovala Martina Smolíková
NADACE ČEZ – PLNÍME PŘÁNÍ 2017, MYSLÍME NA DRUHÉ
Nadace ČEZ kontaktovala Asociaci již po druhé se žádostí o spolupráci s administrací předvánočního
charitativního projektu „Plníme přání 2017, myslíme na druhé“. Jednalo se o finanční sbírku od
zaměstnanců ČEZ a nadační příspěvek Nadace ČEZ na podporu potřeb a aktivit zdravotně postižených
dětí a mladých lidí.
Během předvánočního období bylo vybráno a doplněno o příspěvek Nadace ČEZ 3 589 388,- Kč. Po
uzavření smlouvy o spolupráci mezi Nadací ČEZ a Asociací RPZPD v ČR na projektu došlo k
oslovení našich regionálních klubů o zprostředkování zájemců - rodičů o finanční dar pro jejich
zdravotně postižené dítě nebo mladého člověka se zdravotním postižením do 26 let. Zároveň
zaměstnanci ČEZ předkládali návrhy z jim známých případů dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením, které by mohli být obdarovány. Správní rada Nadace ČEZ vybrala, schválila a rozdělila
vybranou částku celkem mezi 62 žádostí o finanční dary na speciální kompenzační, zdravotní a
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rehabilitační pomůcky, vzdělávací pomůcky, na úhradu osobní asistence, odlehčovací služby a další
speciální sociální služby a na úhradu rehabilitačních a terapeutických pobytů.
V průběhu administrace projektu v roce 2018 docházelo častěji k oslovování obdarovaných a
připomínání jim jejich povinnosti k předložení faktury k úhradě ceny za předmět daru a později i
ohrožení termínu u jednotlivců, o vyúčtování celkové částky uváděné v „Darovací smlouvě“. Po
dohodě s Nadací ČEZ a s jejich souhlasem, Asociace zajistila další náhradní zájemce a zvýšila tak
počet obdarovaných z původně schválených 62 na úžasných 74 dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením. Celková částka byla vyčerpaná a splnila svůj účel.
Zpracovala Marie Havlíčková
JEDEN DEN NESTAČÍ
Informace o zapojení Asociace do projektu Kampaň na podporu pečujících- Jeden den nestačí
Asociace se v roce 2018 zapojila do Platformy k podpoře pečujících a stala se partnerem v projektu
Kampaň na podporu pečujících- Jeden den nestačí, který řeší společnost Alfa Human Service. Dalšími
partnerskými organizacemi v tomto projektu jsou Klára pomáhá, Unie pečujících a Onko Unie.
Projekt má za úkol přiblížit problematiku pečujících odborné i široké veřejnosti. Kampaň představuje
pečující jako nepostradatelnou součást zdravotní i sociální péče v ČR, která je dlouhodobě přehlížena.
Snaží se ukázat na nutnost postavit péči o osobu blízkou na úroveň profesionálních sociálních služeb a
na nutnost o dlouhodobě pečující osoby pečovat a poskytnout jim potřebnou podporu.
Cílem kampaně je mimo iniciování legislativních změn změna celospolečenského vnímání, která
uznává občanskou důležitost pečujících.
Prostřednictvím platformy www.pecujicim.cz se může veřejnost přidat k výzvě na podporu pečujících,
sdílet své zkušenosti a příběhy a poděkovat tak pečujícím za jejich důležitou a obětavou práci.
V projektu jsou aktivně zapojeny kluby Litoměřice a Praha západ. Projekt bude řešen v průběhu roku
2019.
Aktuálně proběhly přípravné fáze – příprava podkladových materiálů a konference v Senátu ČR.
Zpracovala Zuzana Kaprová
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ – PACIENTSKÁ RADA
Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený z 25 zástupců pacientských
organizací. Byla ustanovena příkazem ministra v říjnu 2017.
Funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti Rada plní svou
konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům
legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti
ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.
Pro řešení ucelených problematik, nebo jednotlivých diagnóz, zřizuje pacientská rada pracovní
skupiny. Na půdě pracovních skupin se pak formulují priority pacientů v jednotlivých oblastech
zdravotnictví a vytváří další podklady pro Pacientskou radu. Aby byla stanoviska pracovních skupin
co nejobjektivnější, členy pracovních skupin jsou členové Pacientské rady, ale i členové dalších
pacientských organizací.
V současnosti pracují tyto pracovní skupiny Pacientské rady:

ní skupina pro duševní onemocnění

Za Asociaci RPZPD v ČR jsme členy tří pracovních skupin:
-sociální pomezí,
,
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V Pracovní skupině pro celiakii se spojilo několik pacientských organizací z celé ČR. Z Asociace jsou
to pobočné spolky Klub celiakie Brno a Celiaklub Pardubice. Naší snahou je odstranit diskriminaci
pacientů s onemocněním, vyžadujícím přísné a celoživotní dodržování bezlepkové diety. V roce 2018
se uskutečnily 3 zasedání PS pro celiakii. Vypracovali jsme priority, které byly odsouhlaseny PR a
nyní pracujeme na realizaci některých bodů.
V Pracovní skupině pro zdravotně sociální pomezí se řeší mnoho témat. Patří mezi ně příspěvek na
péči a lékařská posudková služba, kde vznikla pracovní podskupina, kterou vede D. Jeníčková. Dalším
tématem je problematika pečujících. Tam vznikla pracovní podskupina Neformální pečovatelé a
dlouhodobá péče, jejímž členem je D. Jeníčková. Obě podskupiny zatím neučinily žádné závěry a jsou
otevřené připomínkám zvenku.
Pacienti se prostřednictvím Pacientské rady za rok spolupráce s ministerstvem zdravotnictví zapojili
do 30 připomínkových řízení, uplatnili více než 220 připomínek, účastnili se jednání 11 pracovních
skupin ke klíčovým novelizacím a procesům. Byli přítomni zásadním pracím a přímo se podíleli
například na revizích kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků či na novele zákona
o léčivech (konkrétně na e-Receptu a lékovém záznamu). Pomáhali také při transparentním
rozhodování o nákupech drahých přístrojů. Zapojili se také do revize cen a úhrad léčiv a reformy
psychiatrické péče.
Je zřejmé, že současné MZ hlasu pacientů naslouchá, proto by bylo určitě vhodné, aby se co nejvíce
spolků
registrovalo
na
portále
MZ
mezi
pacientské
organizace:
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=databaze-organizaci
Zpracoval ing.Dalibor Ježorek a Bc.Daniela Jeníčková

37

Výroční zpráva za rok 2018

38

Výroční zpráva za rok 2018

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.
Děkujeme panu Miroslavu Šlechtovi za výpůjčku Penzionu Poezie v Kořenově, který od 1. 8. 2018
provozujeme.
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 2018 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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