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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 2019 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 2019 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2019 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 2019
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 20. 6. 2020 v Praze)
Vážení a drazí přátelé,
Tak, jako každoročně, i letos si dovoluji podat Vám, jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, zprávu o činnosti naší organizace za rok 2019.
S potěšením sděluji, že všechny aktivity Asociace v roce 2019 vedly k naplňování našich hlavních cílů,
přispívaly k zlepšování života dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich rodin a přispívaly k
odstraňování bariér, které je znevýhodňují v přístupu k aktivitám běžným pro příslušníky většinové společnosti.
Spolkové aktivity Asociace v roce 2019 se v zásadě soustředily na tři klíčové oblasti našeho zájmu, kterým se
Asociace systematicky věnuje od svého vzniku. První prioritní oblastí bylo dítě a jeho rodina, druhou pak byla
oblast vzdělávání, šíření informací a poradenská činnost, třetí okruh našeho zájmu se soustředil na strategické
kroky odstraňování nerovností, bourání bariér, sledování a ovlivňování legislativního prostoru v oblastech, které
se dotýkají života našich dětí a rodin.
Činnosti v uvedených oblastech se v průběhu roku 2019 odehrávaly jménem Asociace prostřednictvím
mnohostranných aktivit v regionálních klubech a prostřednictvím sekretariátu Asociace ve více vzájemně
propojených a doplňujících se realizačních rovinách.
Naše kluby, které překročily rámec spolkových činností a poskytují také profesionální registrované sociální
služby, propojují poskytování sociálních služeb se svou spolkovou činností tak, že se tyto služby vzájemně
doplňují a obohacují. Služby jsou vysoce hodnoceny klienty, neboť principy jejich poskytování vycházejí ze
sdílených základů práce Asociace. V roce 2019 se jednalo o služby sociálního poradenství, služby sociálně
aktivizační, sociálně terapeutické dílny, centra denních služeb.
Mnohostranné aktivity Asociace vycházejí z hlubokých znalostí potřeb našich dětí a rodičů, z našich
dlouholetých zkušeností, ze schopností vidět problémové oblasti, které vznikají v životě dětí, mladých lidí a osob
se zdravotním postižením a jejich rodin a jsou důkazem odhodlání tyto problémy vidět a chtít je řešit, či podílet
se na jejich řešení.
Kvality, kterými disonujeme, se zrodily ve spolkové činnosti. Chtěla bych proto opakovaně zdůraznit její
význam. Spolková práce Asociace vytváří a i v roce 2019 vytvářela zcela unikátní a nenahraditelný prostor pro
vzájemná setkávání rodin, jejich přátel, při kterých se v přátelském ovzduší daří odbourávat komunikační
bariéry, sdílejí se a formují názory a hledají a hlavně nacházejí se cesty k řešení problémů, které se v životě
našich dětí objevují. Spolkové činnosti umožňují při společných setkáváních a sdílení zážitků vytvářet a rozvíjet
přátelské vazby, vzájemné kontakty, slouží k výměně zkušeností, obohacení poznání. Přátelská klubová
setkávání pomáhají v neposlední řadě pečujícím rodičům přirozeně obnovovat síly, odbourávat stres a
dočerpávat energii, kterou při poskytování každodenní péče o své dítě či jiného člena rodiny se zdravotním
postižením denně štědře a nezištně vydávají. Dětem pak akce přinášejí radost, krásné zážitky, nová poznání,
nové užitečné zkušenosti, znalosti a dovednosti.
Dovolte mi z tohoto místa poděkovat za zaslání zpráv o činnosti vašeho klubu, ze kterých je patrné, kolik
skvělých akcí se vám podařilo v duchu naplňování našich společných cílů v roce 2019 uskutečnit. Čtení těchto
zpráv i letos pro mne bylo silným zážitkem. Uvědomuji si, kolik práce a osobní angažovanosti se za
zorganizováním i té nejmenší akce skrývá, ale dovedu si také představit spokojenost a radost účastníků a
uspokojení v duši ustaraných a na konci akce unavených pořadatelů.
V roce 2019 spolková činnost v klubech Asociace zahrnovala bohatou škálu tematických, společenských,
tvořivých, kulturních, sportovních či vzdělávacích a informačních akcí pro děti, rodiče, přátele, pozvané hosty.
Podařilo se zorganizovat úspěšné prázdninové tábory, zájmové kroužky, víkendové akce, rehabilitační a
ozdravné pobyty, zajímavé poznávací akce a v neposlední řadě příjemná, zajímavá a užitečná setkávání.
Oblast dítě a jeho rodina zahrnovala v roce 2019 kvalitní aktivity orientované jednak na přímou práci s dětmi a
mladými lidmi se zdravotním postižením a s jejich zdravými sourozenci, vrstevníky, kamarády, a jednak na
oblast přímé práce s jejich rodinami.
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Přímá činnosti s dětmi a mladými lidmi přispívala k rozvoji znalostí a dovedností dětí včetně sociálních a
komunikačních, podporovala jejich tvořivost, myšlení, pohybové schopnosti, samostatnost, vedla je k aktivnímu
zdravému životnímu stylu a umožnila jim zažívat radost, úspěch, potkávat kamarády a vytvářet kamarádské
vztahy. Tato přímá práce s dětmi a mládeží se uskutečnila prostřednictvím táborových aktivit a prostřednictvím
zájmové činnosti v kroužcích i při nepravidelných tematických akcích. Všechny aktivity byly přizpůsobené
potřebám a možnostem účastníků a byly vedeny odborně způsobilými pracovníky.
V roce 2019 se s podporou dotace MŠMT uskutečnilo celkem 7 prázdninových táborů, 5 letních a dva v období
jarních prázdnin. Výborné akce realizovaly kluby Uzlík Kladno, StonoŠka v Bystřici pod Hostýnem, Krteček
Písek, Klub Rodičů a dětí Praha západ, Stonožka Ostrava, Úsměv ze Žďáru nad Sázavou a jeden pobyt zastřešil
pražský sekretariát. Dotace MŠMT podpořila účast celkem 153 dětí a mládeže, účastníků, z toho 97 dětí ve věku
do 18 let, z toho 17 bez zdravotního postižení. 56 účastníků bylo s těžkým zdravotním postižením ve veku 18- 26
let. Personálně táborové pobyty zajišťovalo 62 osob v roli vedoucích vč. asistentů proškolených pro práci s
dětmi a mládeží. Všichni hlavní vedoucí splňovali kvalifikaci požadovanou programem.
Celoroční klubovou zájmovou činnost realizovalo s podporou dotace MŠMT 8 klubů Asociace. Brno-Celiakie,
Český Krumlov, Krteček Písek, RoAD, Liberec, Sluníčko Kutná Hora, Úsměv Žďár nad Sázavou, Stonoška
Bystřice pod Hostýnem. Kroužky měly tématiku sportovní a turistickou, tvoření a dovedných rukou, uměleckou,
zdravého stravování, vaření a stolování, kroužek keramický. Celkem v roce 2019 probíhalo 10 kroužků. Do
pravidelné činnosti se s podporou dotace MŠMT zapojilo celkem 116 dětí a mladých lidí, z toho 92 účastníků se
zdravotním postižením včetně 42 účastníků s těžkým zdravotním postižením včetně vozíčkářů. 17 účastníků bylo
zdravých. Personálně kroužky zajišťovalo 26 dobrovolníků (vedoucí a asistenti) instruovaných o přístupech k
dětem a mládeži se zdravotním postižením.
Další významnou aktivitou v oblasti přímé práce s dětmi a mládeží byly v roce 2019 „Samostatné rekondiční a
rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež“, které byly podpořeny dotací Ministerstva
zdravotnictví. Uskutečnilo se celkem 15 pobytů organizovaných 10 regionálními kluby (Blansko, Brno, Bystřice
pod Hostýnem (dva pobyty), Lidmaň, Ostrava (dva pobyty) Stráž (dva pobyty), Sestry v Sukni (dva pobyty),
Ústí nad Labem, Vyškov (dva pobyty), Liberec. S podporou Ministerstva zdravotnictví se jich zúčastnilo celkem
344 dětí a mládeže s těžkým zdravotním postižením a 154 osob doprovodného personálu vč. lékaře/zdravotníka
nebo rehabilitační pracovnice a asistentů. Činnost na pobytech byla zaměřena na spojení rehabilitačního
programu se sportovními i herními aktivitami a terapeutickými technikami s cílem podpořit psychosomatickou
kondici dětí.
V roce 2019 se rovněž s podporou Ministerstva zdravotnictví konalo Rehabilitační cvičení a plavání pro
zdravotně postižené děti, které realizovalo celkem 9 klubů. (Kladno, Český Krumlov, Bystřice pod Hostýnem,
Odry, Ostrava, Praha-západ, Prostějov a Žďár nad Sázavou). Za podpory svých rodičů, odborného personálu a
dobrovolníků se pravidelně 1x týdně zapojovalo 90 dětí se zdravotním postižením, 54 dětí se zdravotním
postižením docházelo nepravidelně.
Přímá práce s rodinou zahrnovala v roce 2019 cílené aktivity směřující na podporu celé rodiny pečující o svého
člena se zdravotním postižením. Podpora pečující rodiny představuje vysoce aktuální a komplexní, současně
velice citlivou problematiku, které se Asociace věnuje dlouhodobě od svého vzniku. V roce 2019 byly s
podporou Ministerstva zdravotnictví zorganizovány psychorehabilitační pobyty pro rodiče a děti, jejichž
základní struktura se v minulosti na půdě Asociace zrodila z hluboké znalosti potřeb rodin s dítětem se
zdravotním postižením. Tato základní struktura se průběžně aktualizuje v souladu s potřebami rodin a v souladu
s vývojem poznání. Pobyty pomáhají rodičům lépe porozumět potřebám jejich dítěte se zdravotním postižením,
potřebám jeho zdravých sourozenců i potřebám jich samotných. S plným vědomím významu rodiny, jako
nenahraditelného místa pro život dítěte, ale také s plným vědomím náročnosti poskytování dlouhodobé péče o
osobu se zdravotním postižením, byly odborné aktivity psychorehabilitačních pobytů v roce 2019 cíleně
zaměřeny na podporu funkčnosti rodiny a prevenci syndromu vyhoření, techniky relaxace a psychohygienu.
Součástí odborného programu byly aktuální informace, které se dotýkají různých oblastí života osob se
zdravotním postižením a které pomáhají rodinám lépe se orientovat ve světě informací.
Dětem tyto pobyty umožnily rozvíjet sociální vztahy, samostatnost, poznávat nové věci a osvojovat si a
zdokonalovat si své dovednosti pro život. Mám opravdovou radost, že i v roce 2019 tyto pobyty patřily k
úspěšným a cenným aktivitám v klubech Asociace.
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Celkem bylo realizováno 12 psychorehabilitačních pobytů v 10 klubech (Blansko, Brno, Havlíčkův Brod,
Bystřice pod Hostýnem, Kutná Hora, Svitavy, Čtyřlístek Šumperk (dva pobyty) Tábor, Ústí nad Labem Žďár
nad Sázavou (dva pobyty). Zúčastnilo se jich celkem 98 spokojených rodičů, 140 dětí a 74 vedoucích.
Další aktivitou pro děti a jejich rodiče, kterou se nám v roce 2019 podařilo s podporou finančních prostředků
poskytnutých Nadací Naše dítě realizovat, byly motivační pobyty pro rodiče a děti, které obdobně cílily na
posílení funkčnosti rodiny, posílení vnitřních rodinných vazeb a na podporu pečujících. Komplementární část
programu orientovaná na přímou práci s dítětem zahrnovala aktivity přizpůsobené potřebám a možnostem dětí,
které podporovaly rozvoj jejich znalostí a dovedností, rozvíjely u dětí vztahy přátelství, pěstovaly zdravé návyky
a kladný vztah k pohybu a přírodě.
Celkem se uskutečnilo 6 úspěšných pobytů, účastnilo se 40 rodin, 154 osob, z toho 43 dětí se zdravotním
postižením.
Mnoho skvělých pobytových a zájmových akcí se zajímavou tématikou a komplexním cíleně strukturovaným
programem, tematických výletů včetně zahraničních se podařilo zorganizovat plně z vlastních prostředků klubů;
zejména bych chtěla jmenovat kluby v Písku, Novém Jičíně, Kolíně, Rokycanech, Domažlicích, Znojmě, Ústí
nad Labem, Velkém Meziříčí, Ostravě, Sestry v Sukni z Prahy 3, Bystřici pod Hostýnem, Prostějově, v Praze 6,
Táboře, Kutné Hoře, která v rámci oslav 25. výročí svého vzniku disponuje nově zrekonstruovanou klubovnou,
dále v Odrách.
Mám radost, že se do klubové činnosti daří vtahovat mladé lidí do role asistentů. Zejména bych ráda zmínila
úspěchy v této oblasti u klubu v Ostravě, Bystřici pod Hostýnem, Jeseníku, dále pak také klubu Sestry v Sukni.
Všem těmto klubům působení asistentů otevřelo nové možnosti a cesty práce.
Na tomto místě bych chtěla podrobněji zmínit úspěšnou činnost klubu Sestry v sukni v oblasti asistence. Klubu
se daří oslovovat studenty středních škol, motivovat je a vtahovat ke spolupráci. Klub připravil komplexní
vzdělávací program pro asistenty, realizuje jejich systematické odborné proškolování a připravuje je odborně i
lidsky pro náročnou práci s osobami se zdravotním postižením. Jedná se o aktivitu, na kterou bychom se měli
více orientovat, neboť mladí lidé tradičně přinášejí do práce Asociace nové nápady. Náročnost práce s dětmi se
zdravotním postižením ale vyžaduje, aby byli tito asistenti dobře odborně i lidsky připraveni. Ráda bych,
abychom využili zkušeností Sester v sukni jako modelovou formu oslovování, vzdělávání a zapojování nových
spolupracovníků a doufám, že se nám výhledově podaří naplánovat společný tematický workshop v této oblasti.
V oblasti vzdělávací a informační se podařilo zorganizovat v uplynulém roce velmi zdařilé akce na aktuální
témata, která se dotýkají života osob se zdravotním postižením a jejich rodin, a to v klubech Pharos Znojmo,
Naděje Tábor, Be Treacher Collins, Blansko, Jeseník. Byla přednášena a diskutována témata z oblasti
psychohygieny pečujících, prevence syndromu vyhoření, rodinných konstelací a rodinných rituálů pomáhajících
překonat krizové situace, téma úlohy muže a ženy v péči o osobu se zdravotním postižením, témata kyberšikany,
vzdělávání dětí ve škole, sexuality osob se zdravotním postižením, téma k metodám ovlivňování chování,
tématika autismu, první pomoci. Podařilo se realizovat výborné a unikátní vzdělávací a informační akce
specificky zaměřené na vzácná onemocnění, jmenovitě na syndrom Be Treacher Collins a téma rovnosti tváří.
Účastníci všech akcí oceňovali jejich výbornou odbornou i organizační úroveň.
Informační činnost byla realizována prostřednictvím seminářů, webových stránek, Zpravodaje Asociace,
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 – Dni sociálních služeb, Dni zdravotně postižených, v rámci samostatných akcí klubu k výročím
své činnosti a dalším tématům v průběhu roku.
Zprávy o činnosti klubů Asociace zřetelně vypovídají o vaší cílevědomé a obětavé práci ve prospěch dětí se
zdravotním postižením a jejich rodin. Akce měly vysokou odbornou úroveň, jsou ale také dokladem skvělé
invence, se kterou jste i v roce 2019 vytvářeli všechny své programy a akce. Díky této nevyčerpatelné invenci
byly opět okořeněné osvěžující dávkou tolik potřebného vlídného humoru, nadsázky a překypovaly lidským
porozuměním, vzájemnou blízkostí a byly plné radosti být spolu a činit druhé lidi šťastnějšími. A to jsou
hodnoty, které Asociace vytváří, na které máme právo být hrdí a které přesahují jakékoliv statistiky a
ekonomické ukazatele.
Asociace i v uplynulém roce působila v oblasti strategické a koncepční v roli obhájce práv rodin pečujících o
dítě, mladého člověka či dospělého člena rodiny se zdravotním postižením. Angažovala se v platformě na
podporu pečujících, v Alianci na individualizovanou podporu a předložila podněty k návrhu novely zákona o
sociálních službách, která se m.j. dotýká otázky dostupnosti, plánování struktury, potřeby a financování
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sociálních služeb, jakož i postavení pečujících. Jmenované oblasti problémů zůstávají nadále otevřené a
Asociace bude situaci nadále sledovat a vyjadřovat se k návrhům řešení.
Asociace rovněž sledovala vývoj v oblasti přístupu ke vzdělávání dětí se zdravotním postižením v souvislosti s
novou právní úpravou inkluzívního vzdělávání. Směrem k MŠMT jsem v roli předsedkyně prezentovala
stanovisko Asociace k oblasti působení asistentů pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává dítě nebo žák se
zdravotním postižením. V průběhu projednávání novelizace příslušné vyhlášky byl jednoznačně vyjádřen náš
požadavek zachovat v činnosti asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává dítěte se závažným zdravotním
postižením, nárokovanou podporu při sebeobsluze a pohybu financovanou ze státního rozpočtu kapitoly školství.
Tato činnost je zachována, naopak se v návrhu zákona o sociálních službách navrhuje úprava, která neumožní
působení osobních asistentů ve škole.
Téma přístupu dětí se zdravotním postižením ke kvalitnímu vzdělávání, právo rodičů rozhodovat o vzdělávací
cestě jejich dítěte, je a zůstane vždy jedním z prioritních témat práce Asociace i v roce 2020. Je naší povinností
sledovat, jak se situace vyvíjí a zda jsou práva dětí a jejich rodičů v oblasti vzdělávání naplňována.
Od roku 2017 zástupci Asociace aktivně působí v Pacientské radě při MZ, která je složena ze zástupců 25
pacientských organizací. Rada je stálým poradním orgánem ministra zdravotnictví Asociace je zastoupena ve
třech pracovních skupinách – zdravotně sociální pomezí, zdravotnické prostředky a celiakie. Podílíme se touto
cestou na řešení otázek, které se významně dotýkají života osob se zdravotním postižením na celostátní úrovni.
Ráda bych z tohoto místa poděkovala našim zástupcům za jejich působení v těchto orgánech a popřála jim hodně
sil a úspěchů v jejich záslužné práci.
Důležitou součástí činnosti Asociace byla v uplynulém roce také participace na tvorbě místní politiky vůči
osobám se zdravotním postižením. Může nás naplnit uspokojením, že Asociace je uznávaným partnerem orgánů
samosprávy, zapojuje se do komunitního plánování a v rámci členství v pracovních skupinách má možnost
formulovat požadavky, vyjadřovat se k důležitým tématům sociálních služeb, bariér či obecně k problematice
přístupnosti.
I v roce 2019 pokračovalo navazování a prohlubování vztahů s dalšími organizacemi, které v dané oblasti
působí, byly sdíleny informace, vzájemná účast na akcích. Spolupráce s dalšími organizacemi přispěla k
smysluplné výměně zkušeností, tříbení názorů a prohlubování součinnosti při prosazování požadavků a
ovlivňování politiky vůči osobám se zdravotním postižením. Stejně tak Asociace působila aktivně při rozšiřování
povědomí veřejnosti o životě osob se zdravotním postižením, naše činnost přispívala k sbližování ve společnosti
a vzájemnému porozumění.
V roce 2019 Asociace prostřednictvím sekretariátu úspěšně pokračovala v rámci vedlejší činnosti v provozování
penzionu Poezie v Jizerských horách, který získala do bezplatného užívání díky velkorysé nabídce jednoho ze
zakládajících členů Asociace. Jsem moc ráda, že krásného prostředí a výhodných podmínek využila v uplynulém
roce pro realizaci svých akcí ke spokojenosti účastníků řada našich klubů a věřím, že po rekonstrukci zahájené
koncem roku 2019 bude bezbariérově upravená budova ještě lépe sloužit naplňování našich cílů a hlavně osobám
se zdravotním postižením a omezením pohybu. Více o situaci v Poezii sdělí paní ředitelka v průběhu našeho
zasedání.
Mnohostranná hlavní činnost naší organizace je financována z více zdrojů. Významnou část tvořily i v roce 2019
prostředky státního rozpočtu poskytované v rámci dotačních programů jednotlivých rezortů MŠMT, MZ, MPSV,
Úřadu vlády. Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné zprávě o projektech. Další zdroj financí k zajištění bohaté
činnosti Asociace v roce 2019 představovaly projekty a dotace krajů a měst, sponzorské dary, prostředky nadací.
V roce 2018 byla velkým přínosem podpora ze strany nadace Naše dítě, která umožnila zorganizovat velmi
úspěšné motivační pobyty rodin.
Vážení a drazí přátelé, od vzniku Asociace v roce 1991 se díky vaší odhodlanosti, odvaze, společně sdíleným
cílům a vzájemné provázanosti podařilo prosadit do života lidí se zdravotním postižením a jejich rodin řadu
pozitivních změn. A i rok 2019 lze hodnotit jako rok v tomto smyslu úspěšný. To nás může naplnit uspokojením.
Neznamená to ale, že je v životě našich dětí a rodin všechno v pořádku, že můžeme složit ruce do klína a
vychutnávat v klidu výsledky své práce. Všichni vidíme, že postfaktická doba, kterou prožíváme, plodí mnoho
nových problémů, které do života našich dětí a rodin vnáší řadu nových překážek. Garance práv de jure
neznamená, že se lidé snadno a bezproblémově těchto práv domohou de facto. Každodenní život přináší důkazy
o diskriminaci dětí, jejich rodin o nesprávném výkladu právních předpisů a tedy o jejich porušování, o rostoucí
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apatii k tomuto stavu mezi lidmi. Obracím se na vás proto s naléhavou výzvou, vnímejme tyto případy
porušování práv v kontextu našich bohatých zkušeností jako výzvy k nápravě, jako výzvy pomoci těm, kteří se
svých práv bez naší pomoci marně domáhají.
Drazí přátelé, pokusila jsem se shrnout podle mého názoru nejdůležitější oblasti činnosti naší organizace v
uplynulém roce a dotknout se i směru vývoje. Jistě mi dáte za pravdu, že úkolů před námi stojí mnoho a nelze
očekávat, že jejich řešení bude snadné.
Právě velké odhodlání rodičů dětí s postižením problémy vidět a řešit stálo u kolébky vzniku Asociace. To je
odkaz, který nám všem může dodat síly, abychom se nenechali odradit, neztratili víru, že je možné stav věcí
měnit k lepšímu, abychom nerezignovali na občanskou angažovanost. Naše zkušenosti, hluboká znalost
problematiky a sdílení informací nám umožňuje orientovat se ve složité oblasti sociálních služeb, školství,
zdravotnictví, ve spleti informací, které se na nás v globalizovaném světě valí. Přála bych si, abychom i nadále
dovedli těchto hodnot využít k argumentaci při prosazování práv a naplňování potřeb našich dětí, mladých lidí se
zdravotním postižením, jejich rodin, nacházeli ve vzájemné podpoře dostatek sil a viděli ve svém konání cestu k
lepšímu světu.
Děkuji Vám všem a Vašim spolupracovníkům za aktivní práci, za Vaši podporu, spolupráci, za Vaši odvahu a
profesionální přístup, kterým naplňujete poslání naší organizace.
Děkuji také členům republikového výboru i republikové kontrolní komise za spolupráci.
Děkuji Vám, že jsem v roli předsedkyně Asociace měla příležitost podílet se svými silami na Vašem velkém
díle.
PaedDr. Zuzana Kaprová
Předsedkyně
Praha, červen 2020
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Činnost Sekretariátu Asociace
V roce 2019 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 Naše dítě – Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženými
dětmi.
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 zajišťoval provoz 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 2019
Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Praze 18. 1. 2019
Program jednání
Informace o stavu projektů z roku 2018 – přednesla Bc. Martina Smolíková:
- projekt ESF 221 ARPZPD – profesionální a pružná organizace a projekt 331 Cesta k zaměstnání v oblasti péče
o handicapované osoby byly úspěšně dokončeny
- projekt Nadace ČEZ „Plníme přání – myslíme na druhé“ byl v době konání výboru před závěrečným
vyúčtováním a auditem
- projekt Vzdělávací a informační aktivity, dotovaný Úřadem vlády ČR, byl realizován v plánovaném rozsahu
- Dotace MŠMT, MZ a MPSV byly vyčerpány
- Informace o projektu Nadace Naše Dítě – realizace se ujala Mgr. Jeníčková
- Informace o zapojení do projektu AVAST k podpoře pečujících – vhledem k nemoci PaedDr. Kaprové - nebylo
projednáno
Informace o projektech na rok 2019 – Bc. Martina Smolíková podala informace o předložených žádostech
Příprava Valné hromady 2019 – byl schválen termín 12. – 13. 4. 2019 a místo konání hotel Amerika u
Velkého Meziříčí. Dále byly přiděleny úkoly členům výboru v souvislosti s konáním valné hromady.
Změna stanov Asociace - výbor schválil návrh na doplnění stanov, týkající se cestovních náhrad členů výboru
Různé:
- ředitelka ARZPD podala informaci o vyjádření Vrchního soudu k odvolání, týkajícího zrušení spolku –
písemná odpověď obsahovala pouze výzvu k doložení oprávněnosti ředitelky ARPZPD jednat za Asociaci
- Asociace využila nabídku nemocnice Na Bulovce na umístění PR infopanelu v areálu nemocnice
- paní ředitelka podala informace o dosavadním provozu penzionu Poezie v Kořenově, dále podala informace o
připravované rekonstrukci objektu
- paní Bohunka Zikmundová podala informace o jednání Pacientské rady při MZ, kterého se pravidelně účastní
jakožto zástupce ARPZPD

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná ve Velkém Meziříčí 12. 4. 2019
Program jednání
Výbor projednal návrh členů komisí pro jednání Valné hromady 2019
Účetní závěrka 2018 – výbor schválil Zprávu o hospodaření a Účetní uzávěrku za rok 2018.
Změny ve správě budovy sídla ARPZPD, Karlínské nám. 12, Praha 8 – paní Havlíčkovou byla podána
informace o dohodě spoluvlastníků budovy v Karlíně o zrušení ubytovny. Byl podepsán dodatek č. k dohodě
spoluvlastníků, který deleguje ke správě budovy STP. Byl zvýšen pronájem na 380,- Kč/m2 a byly podepsány
nové smlouvy. Dále je řešena otázka vstupu do budovy, topení a údržby budovy.
Informace k projektům. MŠMT – paní ředitelka podala informaci o správnosti vyúčtování dotace, Výzva v
rámci ESF – výbor odsouhlasil návrh na zpracování projektu, zaměřenému na pečující osoby v rámci výzvy ESF
Návrh na doplnění Organizačního a jednacího řádu ARPZPD paní ředitelka zdůvodnila doplnění
Organizačního a jednacího řádu o článek týkající se cestovních náhrad.
Informace k rušení klubů podala paní ředitelka – výbor byl seznámen s vyjádřením Vrchního soudu, z něhož
vyplývá, že zrušení klubu bez likvidace není možné, Je třeba postupovat tak, že ARPZPD se stane nástupnickou
organizací a poté, pokud nedojde ke komplikacím s převody majetku, klub zruší, nebo musí najít likvidátora,
který provede likvidaci za úplatu.
Informace týkající se provozu Penzionu Poezie podala ředitelka Bc. Martina Smolíková. Výbor schválil
částku 18 136,- Kč do Fondu oprav v souladu se smlouvou s majitelem (10% z příjmů Penzionu). Dále byla
podána informace o průběhu příprav rekonstrukce zařízení.
Různé – paní Bohunka Zikmundová podala informaci o jednání Pracovní skupiny ke zdravotnickým
prostředkům v rámci Pacientské rady při MZ.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Penzionu Poezie, Kořenov 15. 6. 2019
výbor se seznámil s architektonickým řešením rekonstrukce penzionu Poezie. Proběhla diskuse na základě
zkušeností přítomných
výbor projednal připomínky k Výroční zprávě ARPZPD za rok 2018. Výbor výroční zprávu jednomyslně
schválil
paní ředitelka informovala výbor o výsledku schvalovacího řízení k programu Grantové odpory MZ na rok
2019
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bylo dohodnuto, že paní ředitelka rozešle seznam plánovaných prázdninových aktivit s tím, že členové výboru
oznámí, na které akci mohou vykonat kontrolní návštěvu
kontrola plnění usnesení Valné hromady – bod X. a XI. Předsedové klubů měli za úkol poslat podklady a
podněty týkající se negativních zkušeností v oblasti sociálních služeb v regiónů, jimiž se měl následně zabývat
republikový výbor. Vzhledem k tomu, že RV žádné podklady neobdržel, nemůže podniknout žádné kroky.
Problematika řešení likvidace klubů (Hořice) – likvidace bude provedena převedením nástupnictví na hlavní
spolek. Klub doloží bezdlužnost u FÚ a s ústředím zpracuje návrh dohody, která umožní zrušení bez likvidace.
paní ředitelka konzultovala otázky sledování příjmové strany rozpočtu penzionu Poezie – je třeba sledovat z
důvodu hranice pro plátce DPH a registrace EET
realizace projektu AVAST, kde spolupracujeme se z. s. Alfa Human Service – je zaměřený na propagaci a
řešení obtížných situací pečujících osob. Paní předsedkyně konstatovala, že pro naši organizaci nemá projekt
významný dopad a celková odezva není zatím známá.
Projekt podpořený nadací Naše dítě – výbor byl informován, že proběhly 3 pobyty, a další tři jsou
připravovány
paní ředitelka rozešle členům výboru rozpočet ARPZPD rozpočet na rok 2019 k připomínkám a schválení,
dále rozešle Smlouvu o právním nástupnictví ARPZPD v ČR z. s. a klubu Klokánek Hořice a seznam
prázdninových akcí klubů, kde by měly být provedeny kontroly

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Praze, 13. 12. 2019
Program jednání
informace o realizovaných projektech – paní ředitelka podala informaci o tom, že v projektu Nadace Naše dítě
proběhlo 6 pobytů pro 40 rodin se 43 dětmi, projekt MŠMT proběhl bez problémů (jak volnočasové aktivity, tak
letní tábory). MZ vytvořilo nové dotační schéma, tři projekty byly zpracovány dle požadavků klubů. Projekt
Úřadu vlády „Důležité je nebýt sám“ byl realizován
informace o projektech na rok 2020 – projekt ESF Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované III“
bude zahájen k 1. lednu 2020, projekt MPSV má termín podání 20. prosince, Asociace navrhuje zapracovat
návrh projektu sociální poradenství ve výši cca 200 tis. Kč.
Organizace valné hromady – VH proběhne 17. – 19. dubna 2020 v hotelu Amerika u Velkého meziříčí.
Členové výboru se vyjádřili ochotu kandidovat i v dalším období. Byly zadány úkoly členům výboru v
souvislosti s konáním VH. Budou osloveny kluby s úkolem navrhnout kandidáty do výboru a RK, bude
doporučena struktura zprávy o činnosti klubu.
Vzhledem k podstatným změnám ve vyúčtování projektů bude v roce 2020 organizováno školení hospodářů
Návrh změny Organizačního a jednacího řádu – věta první, článek III. odst. 2 za slova „Členové
republikového výboru“ se doplňují slova „a členové Republikové kontrolní komise“
Různé
- situace v klubech – paní ředitelka informovala o bezproblémovém výmazu klubu Vsetín. Klub v Hořicích
nereagoval na návrh zaslané smlouvy, situace je zatím nejasná. Klub Domažlice – zde došlo k výměně předsedy,
účetní stránka je v pořádku, dolaďuje se další dokumentace.
- Paní Jeníčková a Zikmundová informovaly o činnosti pacientské rady MZ.
- Výbor projednal žádost o spolupráci a účast ARPZPD na úvodním setkání sdružení Děti úplňku, které uvažuje
o založení aliance na podporu sociálních služeb pro děti s PAS. Zastoupením ARPZPD na jednání byla pověřena
předsedkyně ARPZPD paní Kaprová.
- Paní ředitelka podala informace o vývoji situace kolem rekonstrukce penzionu Poezie v Kořenově.
Mimo zasedání výboru Asociace v uvedených termínech projednal výbor některé důležité záležitosti formou per
rollam – členům výboru byl zaslán podrobný popis situace, a po té proběhlo odsouhlasení navrženého usnesení
elektronickou formou. Ve všech případech byla usnesení schválena jednomyslně.
30. 7.2019 byl schválen Návrh rozpočtu na rok 2019
24. 9. 2019 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na Úřad vlády na rok 2020
4. 10. 2019 Republikový výbor schválil Zprávu likvidátora klubu Vsetín
19. 11. 2019 Republikový výbor schválil vzdání se předkupního práva Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s. na spoluvlastnický podíl SPMP, z. s.
14. 11. 2019 Republikový výbor schválil vznik pobočného spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s. Buďme spolu ve Znojmě.
Zpracoval: Mgr. Miroslav Šamalík, místopředseda RV
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Zpráva o činnosti Republikové kontrolní komise v roce 2019
V roce 2019 byly provedeny kontroly sekretariátu Asociace Praha a v Klubu Blansko.
Provedená revize v účetnictví neshledala žádné nedostatky. Účetnictví je systematicky a
přehledně zpracované odpovědnou účetní daného klubu. Pokladní knihy jsou vedeny, zápisy
ze schůzí spolu s prezenční listinou byly doloženy. Všechny dotace byly řádně vyúčtované.
Daňové přiznání bylo podáno na příslušných Finančních úřadech v termínu.
Závěr z kontroly: Nebyly shledány žádné vady.
Zpracovala: Dagmar Božovská, předsedkyně RKK

Prezentace
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
K prezentaci Asociace RPZPD v ČR, z. s. a jejích aktivit byly využívány hlavně www stránky a sociální síť
Facebook.
Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována přes regionální tisk, rozhlas anebo prostřednictvím televizních
pořadů.
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Finanční zpráva za rok 2019
V roce 2019 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 a účelový dar Nadace Naše dítě.
Vedlejším zdrojem příjmů je provozování Penzionu Poezie v Kořenově.
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.

Přehled ze zprávy o hospodaření Asociace RPZPD v ČR
za rok 2019
Rekapitulace státních dotací v roce 2019
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

850 000

850 000

2 618 763

360 000

360 000

919 747

180 000

180 000

285 372

300 000

300 000

484 353

1 690 000

1 690 000

4 308 235

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

199 510

199 510

210 497

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Volnočasové a táborové aktivity dětí a
mládeže se zdravotním postižením

492 500

492 500

905 997

Úřad vlády ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Důležité je nebýt sám

242 772

242 772

369 961

Státní dotace celkem za rok 2018
schválená dotace vyúčtovaná dotace
Státní dotace celkem za rok 2019

2 624 782
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Další projekty
NADACE Naše dítě
schválená dotace

vyúčtováno

360 000

360 000

Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým
dítětem

PENZION POEZIE KOŘENOV
Příjmy celkem

594 315,15

Výdaje celkem

470 255,00

Zisk

124 060,15

Vlastní prostředky 2019
Příjmy
příspěvky klubů

70 000,00

tržby

512 351,55

Příjmy celkem

582 351,55
Výdaje

Služby k nájmu – energie, ekon.služby

347 121,46

Ostatní služby

1 434,35

Odpisy majetku a budovy

17 859,00

Kancelářské potřeby

6 044,05

cestovné

2 242,00

Bankovní a ostatní poplatky

607,00

účetnictví

116 450,00

DPP

41 000,00

pojištění

12 031,00

Drobná režie

28 012,48

Spoluúčast hrazená z vlastních prostředků

180 110,00

Výdaje celkem

758 555,05

Účetní ztráta roku 2019

-176 203,50
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací
realizovaných v roce 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Podpořeno částkou 199.510,-Kč.
Poradna 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 nejvíce využívána
telefonními a elektronickými dotazy, ale v kanceláři poskytujeme také poradenství tváří v tvář. O to je
ale stále menší zájem.
Otevírací doba poradny je ve středu od 8:00 do 16:00 h. a ve čtvrtek od 9:00 do 15:00. Je možné se ale
domluvit na individuální schůzce mimo tuto vymezenou dobu. Poradenství zajišťuje sociální
pracovnice Bc. Daniela Jeníčková a speciální pedagožka PaedDr. Zuzana Kaprová.
V roce 2019 bylo poskytnuto 553 intervencí. Zastoupení krajů bylo z celé republiky, ale převažovala
Praha a Středočeský kraj. Tentokrát dotazující doplnili lidé z pobytů, které jsme uspořádaly za
finanční podpory nadace Naše dítě.
Dotazy byly různorodé. 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. Struktura dotazujících je po léta obdobná, převažují ženy. Dotazy
se převážně týkaly zdravotně postižených dětí, někdy i lidí s různými zdravotními handicapy.
Poradna i v tomto roce byla 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 2019 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 1.690 000,- 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 15 pobytech, organizovaných 11 regionálními kluby. Zúčastnilo se celkem 344 dětí a
mládeže s těžkým zdravotním postižením a 154 osob doprovodného personálu tj. hlavní vedoucí
pobytu, lékař, zdravotník nebo rehabilitační pracovnice a osobní asistenti. Z toho 89 dotovaných osob
z doprovodného personálu bylo dáno počtem účastníků - držitelů průkazky ZTP/P. Ostatních 65 osob
z doprovodného personálu bylo hrazeno z příjmů účastníků, nebo ze sponzorských darů a z vlastních
prostředků. Činnost na pobytech byla zaměřena 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 další aktivity,
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 a pozitivní dopad na jejich
psychický a zdravotní stav.
Dotace ve výši 850 000,- Kč byla vyčerpaná, skutečné náklady na projekt byly 2 618 762,59 Kč.
Hlavním cílem projektu „Psychorehabilitační pobyty rodičů a zdravotně postižených dětí“ byla
pomoc rodinám se zdravotně postiženým dítětem v jejich těžké životní situaci, posílit jejich soudržnost
a podpořit jejich sociální integraci.
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8 regionálních klubů připravilo na 10ti vícedenních pobytech programy, které rozšířily informovanost
93 rodičům nebo rodinných příslušníků s nárokem na dotaci a přispěly i k příznivějšímu stavu 140
zúčastněných dětí se zdravotním postižením. Pobyty byly zajištěny 74 vedoucími a osobními asistenty.
Dotace 360 000,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 919 747,- Kč.
Projekt „Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti“ byl vhodným doplněním
celoročních rehabilitačních aktivit v 9 regionálních klubech. Cílem a naplněním této činnosti bylo
posílení imunity, zlepšení motorických dovedností a celkové zlepšení zdravotního stavu u dětí s
postižením. Za podpory svých rodičů, odborného personálu a dobrovolníků pravidelně 1x týdně
docházelo 90 dětí se zdravotním postižením a 54 dětí se zdravotním postižením docházelo
nepravidelně.
Dotace ve výši 180 000,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 285 372,- Kč.
Projekt „Správa služeb a administrativní zajištění chodu organizace“ zajistil potřebné zázemí
pracovníkům Poradenského centra Asociace tak, aby mohli kvalitně a účelně poskytovat odbornou
podporu a další ekonomické i 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 300.000,- Kč byla vyčerpaná, skutečné náklady na projekt byly 484 353,- Kč.
Zpracovala Marie Havlíčková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Volnočasové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením
Hlavním cílem projektu bylo podpořit zapojení dětí a mládeže se zdravotním postižením i mládeže a
dětí zdravých do zájmových a táborových aktivit přizpůsobených možnostem a potřebám účastníků s
možností využití metodické a organizační podpory Poradenského centra Asociace se sídlem v Praze.
Dílčím cílem projektu byla také realizace školení hlavních vedoucích.
V roce 2019 se s podporou dotace MŠM uskutečnilo celkem 7 prázdninových táborů, 5 letních a dva v
období jarních prázdnin. Dotace MŠMT podpořila účast celkem 153 dětí a mládeže, účastníků, z toho
97 dětí ve věku do 18 let, z toho 17 bez zdravotního postižení. 56 účastníků bylo s těžkým zdravotním
postižením ve veku 18- 26 let. Personálně táborové pobyty zajišťovalo 62 osob v roli vedoucích vč.
asistentů proškolených pro práci s dětmi a mládeží. Všichni hlavní vedoucí splňovali kvalifikaci
požadovanou programem.
Celoroční klubovou zájmovou činnost realizovalo s podporou dotace MŠMT 8 klubů Asociace.
Kroužky měly tématiku sportovní a turistickou, tvoření a dovedných rukou, uměleckou, zdravého
stravování, vaření a stolování, kroužek keramický. Celkem v roce 2019 probíhalo 10 kroužků. Do
pravidelné činnosti se s podporou dotace MŠMT zapojilo 116 dětí a mladých lidí, z toho 92 účastníků
se zdravotním postižením, z toho bylo 42 účastníků s těžkým zdravotním postižením včetně vozíčkářů.
17 účastníků bylo zdravých.
Personálně kroužky zajišťovalo 26 dobrovolníků (vedoucí a asistenti). Všichni vedoucí a asistenti byli
instruováni v přístupech k dětem a mládeži se zdravotním postižením.
Pro školení hlavních vedoucích se přes opakovanou propagaci nepodařilo sehnat dostatečné množství
zájemců, aby mohly být efektivně využity příslušné finanční prostředky projektu. V průběhu roku
regionální kluby Asociace ale projevily zájem uspořádat další volnočasové aktivity v kroužcích a
nabídnout zájemcům další tematická tvořivá setkání a workshopy. Volné finanční prostředky byly se
souhlasem MŠMT využity k podpoře zájmové činnosti v pořádajících regionálních klubech. Podařilo
se zorganizovat nad plánovaný rozsah kroužkové činnosti další tematická tvořivá setkání a workshopy,
do kterých se zapojili jak členové kroužku, tak i další zájemci.
Z dotace na vzdělávání bylo rovněž podpořeno vzdělávání 2 pracovníků s dětmi a mládeží Asociace –
v kurzu muzikoterapie a kurzu zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných externími vzdělavateli.
Poradenské centrum – ústředí v Praze využilo 22 % z celkové dotace projektu na metodické vedení
regionálních klubů, zajištění agendy související se zpracováním a podáním žádosti o státní dotaci,
průběžné sledování čerpání finančních prostředků a zpracování závěrečné zprávy a celkového
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vyúčtování projektu. Pracovníci Poradenského centra Asociace zajišťovali metodickou a odbornou
pomoc regionálním klubům pro zajištění volnočasových a táborových aktivit, sledovali naplňování
cílů projektu a oprávněnost čerpání státní dotace na akcích, v průběhu roku 2019 se zúčastňovali
metodických návštěv na akcích realizovaných v rámci projektu a dalších akcí pořádaných regionálními
kluby Asociace.
Celková dotace MŠMT činila: 492.500,-Kč
Zpracovala Zuzana Kaprová
Úřad vlády ČR
Program Úřadu vlády ČR „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“
Projekt „Důležité je nebýt sám“
V roce 2019 byla Asociaci rodičů a přátel ZP dětí v ČR, z.s. v rámci dotačního programu ÚV ČR
Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených na projekt Důležité je nebýt sám po
úpravách poskytnuta dotace ve výši 242 772,- Kč. Rozhodnutí obdrželi předkladatelé až v druhé
polovině června 2019. Z tohoto důvodu byl změněn i harmonogram projektu. Projekt byl realizován v
plné výši a stanovené výstupy, které jsou pro poskytnutí dotace závazné, byly realizovány v plném
rozsahu.
1. výstup – Schůze republikového výboru (RV) Asociace-příprava celorepublikového setkání,
Projednání návrhu projektů – jednání proběhlo dne 16.1.2019 v sídle Asociace v Praze. Jednání, jehož
náplní bylo mj. projednání realizace a příprava projektů a příprava celorepublikového setkání – Valné
hromady, se zúčastnilo 8 osob.
2. výstup – Beseda členů Asociace na téma Sexualita mladých lidí s mentálním postižením – beseda
proběhla dne 8.8.2019 v Doksech, U Rybníčku 54. Zúčastnilo se 15 posluchačů.
3. výstup - Kurz poskytování první pomoci – kurz proběhl dne 22.11.2019 v Klubu ARPZPD Naděje
Tábor – Dukelských bojovníků 78. Kurzu se zúčastnilo 11 posluchačů.
4. výstup - Kurz – Sexualita a vztahy lidí s postižením I. a II. – Kurzu, který proběhl Bystřici pod
Hostýnem dne 11.11.2019 se zúčastnilo 5 posluchaček.
5. výstup - Přednáška na téma: Treacher-Collins syndrom – Začlenění lidí s TCS do společnosti v
různých fázích života dítěte – První přednáška na toto téma proběhla dne 13.4.2019 ve Velkém
Meziříčí. Přednášky doplněné videoprezentací se zúčastnilo 36 osob.
Další prezentace spojená s přednáškou na toto téma proběhla dne 9.5.2019 na Pedagogické fakultě UK
Praha s účastí 33 studentů.
Dne 14.5.2019 byla uspořádána tisková konference k Týdnu rovnosti tváří v Multiplexu Cinema Star
Praha 5. Přímá účast cca 20 osob. V průběhu dne cca 1000 osob.
Přednáška s názvem Život se syndromem TC aneb jiný neznamená horší – pro rodiče a zaměstnance
11. ZŠ v Kladně se zúčastnilo 5 osob a pro zaměstnance Oblastní nemocnice v Kladně dne 20.6.2019 a
4.9.2019, jíž se zúčastnilo 38 resp. 81 osob.
Další akcí ARPZPD Klubu TCS byla přednáška na Střední a vyšší odborné škole pedagogické v
Litomyšli, jíž se zúčastnilo 32 posluchačů.
6. výstup - Setkání celiaků v Brně spojená s přednáškami, s prezentací bezlepkových potravin a
propagační akce Setkání proběhlo ve dvou bězích. První dne 19.10.2019 v Kongresovém centru Brno
za přímé účasti 29 posluchačů.
Druhé setkání, při němž byla řešena problematika celiakie a bezlepkové dietetiky, se odehrálo dne
5.12.2019 ve školicím středisku FN Brno Bohunice – lektoři Ing. Wagnerová, Ing. Pernicová –
zúčastnilo se 20 účastníků.
7. výstup – Schůzka členů RV, projednání stavu realizace projektů, zkušenosti z práce v regionech –
další schůze RV se uskutečnily 12.4.2019 ve Velkém Meziříčí za účasti 10 členů Asociace
Další schůze RV proběhla v Penzionu Poezie, Kořenov – účast 8 osob
Poslední schůze RV se konala 13.12.2019 v sídle Asociace, Karlínské nám. 12, Praha 8 za účasti 9
osob
8. výstup – Sexualita dětí se zdravotním postižením – Kurz proběhl dne 26.11.2019 v Táboře za účasti
18 posluchačů.
9. výstup – Problematika autistických dětí a jejich rodičů – Kurz proběhl dne 12.10.2019 v Kořenově
za účasti 13 osob
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10. výstup – vydávání Bulletinu - 10 vydání měsíčníku rozesílaných elektronicky a přístupný na
webových stranách ARPZPD.
11. výstup - Provoz webového portálu v Praze a Brně - v rámci podpory jsou po celou dobu realizace
projektu vedeny, editovány, spravovány a průběžně provozovány webové stránky ARPZPD v ČR,z.s.
– www.arpzpd.cz a www.klubceliakie.cz. Zajištěno jedním pracovníkem na DPP.
12. výstup - Letáky, polepy aut, trička s potiskem - realizováno 600 letáků, 6 sad polepů na auta, 60 ks
triček s potiskem - vše zaměřeno na propagaci a osvětu týkající se syndromu Treacher-Collins.
13. výstup - Den zdravotně postižených Jablonec n/Nis. - zajištěno jednou osobou na DPP, účast cca.
2000 osob
Následující výstupy zajistili 2 pracovníci na celkem 0,5 úvazku, osob se zdravotním postižením 50%:
14. výstup - Organizačně administrativní servis - Realizované aktivity:
Informování členů republikového výboru o stavu schvalovacího řízení k projektu a zvážení možností
realizace některých neodkladných akcí vzhledem k předběžnému stanovisku hodnotitelů, že projektu
budou přiděleny prostředky. V přípravném období byl sestaven nabídkový formulář s informací o
podmínkách a možnostech využití dotačního programu v souvislosti s návrhem na úpravu rozpočtu,
byla zpracována a rozeslána detailní tabulka s uvedením plánovaných požadavků jednotlivých
členských klubů a předběžné kalkulace s uvedením termínů, předpokládaných jmen lektorů, témat
vzdělávacích akcí i dalších nezbytných údajů. Bylo provedeno posouzení vhodnosti žádostí, jejich
setřídění a sumarizace, vyřazení nerelevantních žádostí nebo zaslání žádosti o jejich dopracování.
Přepracování rozpočtu na základě vyjádření hodnotitelské komise. Zpracování konečné žádosti včetně
rozpočtu. Zahájení jednání o zajištění vhodných lektorů, konzultace k náplním vzdělávacích akcí a
součinnost při vyhledávání vhodných objektů k uskutečnění akcí. Konzultace se zástupcem
vyhlašovatele o možnosti změn v tématech akcí při změně požadavků ze strany realizátora. Předání
informací o schválených akcích kontaktním osobám. Poskytování metodické pomoci a průběžných
konzultací odpovědným kontaktním osobám, příprava a distribuce jednotné formy prezenční listiny a
dotazníků zpětné vazby. Kontrola prezenčních listin, shromažďování a vyhodnocování dotazníků
zpětné vazby po realizaci akcí v hodnotících tabulkách. Sdělování průběžných informací o realizaci
projektu na setkáních republikového výboru a celostátním setkání delegátů organizace. Průběžné
shromažďování a zpracovávání nezbytných ekonomických podkladů, zpracovávání účetní a personální
agendy. Zpracování souhrnné informace o projektu jako podkladu k vypracování veřejně přístupné
zprávy o činnosti organizace za rok 2019.
15. výstup - administrativní zajištění chodu organizace – projektový tým se sídlem v Praze zajišťoval
průběžnou informovanost o aktuální situaci v oblasti problematiky osob se zdravotním postižením a
zajistil kompletně realizaci celorepublikového setkání organizace v dubnu 2019.
Kromě realizačního týmu na projektu aktivně participovali členové republikového výboru (9), delegáti
regionálních klubů (37), předsedové nebo členové pořádajících klubů (cca 12), lektoři a dobrovolně
spolupracující příznivci ARPZPD.
Závěr:
Přes obtíže spojené s pozdním obdržením rozhodnutí z Úřadu vlád ČR se podařilo cíle projektu
úspěšně realizovat. Organizátorům i realizačním týmům z účastněných klubů patří dík za úsilí a osobní
angažovanost, které museli pro přípravu a úspěšné uskutečnění akcí vynaložit.
Zpracoval Jiří Kapr
NADACE NAŠE DÍTĚ
Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem
Naše organizace realizovala tento projekt na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ze
dne 9. 10. 2018, částky 360.000,-Kč. Oslovení cílové skupiny proběhlo prostřednictvím našich
pobočných spolků, sociálních sítí a naší vlastní databáze kontaktů.
1. - 5. března 2019, Penzionu Pastviny v Orlických horách
9 rodin, 41 osob, z toho 11 dětí se zdravotním postižením
Šest dětí mělo kombinované postižení, 1 dítě středně těžké mentální postižení, 1 dítě autismus a
Westův syndrom, 1 dítě Downův syndrom, 1 mentální postižení a epilepsii a 1 dítě dysfázii 3. stupně.
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Pobyt se vydařil. Děti měly výuku lyžování, bobovaly. Zažily různé hry, v rámci arteterapie vyráběly
krásné výrobky ubrouskovou technikou a malovaly na kameny. Děti si užily také muzikoterapii.
Pro rodiče byl zajištěný program odborný i relaxační. Mgr. Jarmila Freiová měla workshop na téma
aktuální legislativa a možnosti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením. Nabízela i
individuální konzultace s informacemi o možnosti pokračování ve vzdělávání v rámci středního
školství. Je zaměstnaná ve speciálně pedagogickém centru a je speciální pedagog. Dále rodiče mohli
využít masáže a měli i čas sami pro sebe, kdy se jejich dětem věnovali asistenti. Tento pobyt zcela
splnil doporučovaný program a velmi se vydařil. Vedoucím pobytu byla Mgr. Jarmila Fraiová.
30. května - 3. června 2019, ubytovací zařízení Sola Šafov
6 rodin, 20 osob, z toho 6 dětí se zdravotním postižením (poruchou autistického spektra)
Program byl velmi pestrý. Konala se rodičovská podpůrná skupina pod vedením psychologa, jógové
cvičení, muzikoterapie, přednáška s besedou o inkluzivním vzdělávání a workshop aromaterapie.
Na pobytu všichni ocenili nejen odborný program, ale i to, že se rodiny seznámili mezi sebou a mohli
si předávat vlastní zkušenosti. Vedoucím pobytu byla Petra Lurská.
1. – 5. června 2019, 19. - 23. června 2019, 25. – 29. srpna 2019, 11. 13. října 2019
Penzion Poezie, Kořenov v Jizerských horách
25 rodin, 93 osob, z toho 26 dětí se zdravotním postižením (mentální retardace lehkého, středně
těžkého a těžkého stupně, Downův syndrom, poruchy autistického spektra či atypický autismus,
Aspergerův syndrom, Westův syndrom, epilepsie, vývojová dysfázie, ADHD, dětská mozková obrna,
kombinovaná postižení).
Na pobytech byla zajištěna přednáška a beseda pro rodiče z oblasti sociálních služeb a možností
podpory rodin, kterou zajistila sociální pracovnice Bc. Daniela Jeníčková. Dále přednáška s
individuálními konzultacemi o možnostech školního uplatnění dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami s pracovnicí speciálně pedagogického centra Mgr. Jarmilou Fraiovou, využití zooterapie pro
dítě se ZP zajistila Mgr. Andrea Tvrdá.
Pro děti i rodiče byla připravena celostní muzikoterapie metodou Lubomíra Holzera. Vždy byl pobyt
zpestřen zpíváním s kytarou, jak v herně, tak u táborového ohně. Součástí programu byl aktivizační
program pro děti a jejich sourozence, o které se postarala speciální pedagožka a asistentkou. Vyráběly
se papírové hračky, zdobily se na památku trička, byla bojovka s výletem. Vždy program doprovázel
speciální program. Poprvé zaměřený na ekologii a výchovu k třídění odpadu, podruhé na 1. pomoc,
kde se sourozenci a rodiče učili, jak poskytovat první pomoc, na třetím pobytu bezpečnost v dopravě s
podporou firmy BESIP, která dodala výukové materiály.
Na jednom pobytu rodiče využili nedaleký bazén. Na dvou pobytech přijela předvést svou činnost
organizace Elvahelp, která působí v Liberci a nabízí zooterapii, pracuje s asistenčními psi a jinými
terapeutickými zvířaty. Rodiče mohli také využít rehabilitační masáže.
Byl zajištěn odborný program pro děti, který měl mít více poslání. Pro děti byl nejen zábavou a
odpočinkem pro rodiče, ale byl také inspirací pro rodiče, jak děti rozvíjet v jejich schopnostech a
dovednostech a jak jim zpestřit volný čas. Vedoucím pobytů byla Bc. Daniela Jeníčková a Bc. Martina
Smolíková
Všechny pobyty se vydařily. Spokojenost rodičů a nadšení dětí bylo největší odměnou pro všechny,
kteří se podíleli na přípravě pobytů. Rodičům i dětem se dostalo odborného programu, získali mnoho
nových informací, zažili společné zážitky, odpočinuli si a navázali vzájemné kontakty. Mohli sdílet
svoje starosti a získat zkušenosti od dalších rodičů.
Projekt podpořil celkem 40 rodin se 43 dětmi se zdravotním postižením.
Zprávu zpracovala Bc. Daniela Jeníčková, Bc. Martina Smolíková
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 18
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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:
Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky
Pracovní skupina pro inovativní léčbu
Pracovní skupina pro zdravotně sociální pomezí
Pracovní skupina pro duševní onemocnění
Pracovní skupina pro celiakii
Za Asociaci RPZPD v ČR jsme členy tří pracovních skupin:
Bc. Daniela Jeníčková je členkou PS pro zdravotně-sociální pomezí,
Bohumila Zikmundová je členkou PS pro zdravotnické prostředky,
Ing. Dalibor Ježorek je předsedou a Mgr. Petra Srdínková členkou PS pro celiakii
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 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. V Pracovní skupině pro zdravotně sociální pomezí se
řeší mnoho témat. Patří mezi ně příspěvek na péči a lékařská posudková služba. Daniela Jeníčková
iniciovala setkání zástupců organizací v Praze 8, na Karlínském náměstí, v sídle Asociace, kde se o
PNP živě diskutovalo. Dalším tématem je problematika neformálních pečujících. Skupina se sešla 1x
v roce 2019. Obě podskupiny zatím neučinily žádné závěry a jsou otevřené připomínkám zvenku.
Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky se zabývala fungováním pomůcek a jejich rozdělení dle
kategorizačního stromu. Negativně zasahuje těžce postižené povinný 10% doplatek na veškeré
příslušenství vozíků, které není ve standardu. Také rozdělení vozíků do kategorií: standardní,
odlehčené, multifunkční a polohovací, aktivní - striktně udává, komu může být daný typ vozíku
předepsán. S návratem Bílého programu se nepočítá. MZ trvá na tom, že je to sociální záležitost.
Pozitivum je, že většinu chodítek mohou od 1. 12. 2019 psát praktici a nemusí je schvalovat revizní
lékaři, ale ZP se snaží o návrat k obtížnějšímu získávání těchto pomůcek.
Zpracoval Ing.D.Ježorek, Bc.D.Jeníčková a B.Zikmundová
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Poděkování dárcům!
Děkujeme všem dárcům, kteří se finančně i materiálními dary, nebo jinou formou pomoci snažili a podpořili naší
činnost a přispěli k prezentaci organizace, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
Děkujeme panu Miroslavu Šlechtovi za výpůjčku Penzionu Poezie v Kořenově, který 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 2019 nejvíce podporovaly:
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úřad vlády ČR

Nadace Naše dítě
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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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