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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 2020 registrováno 48 klubů ARPZPD v ČR, z. s. v územních
regionech a Asociace byla zastoupená svými kluby ve 13 krajích České republiky.
Nejvyšším orgánem Asociace RPZPD v ČR, z. s. je Valná hromada, která se schází jedenkrát
ročně vždy po ekonomickém ukončení roku a je zastoupená volenými delegáty z klubů. Valná
hromada každoročně určuje koncepci činnosti Asociace, jednou za dva roky volí statutární orgán
organizace - Republikový výbor Asociace RPZPD v ČR, z. s. a kontrolní orgán - Republikovou
kontrolní komisi. V čele těchto orgánů stojí předseda, který je zvolen členy Republikového výboru a
Republikové kontrolní komise Asociace.
Republikovému výboru Asociace podléhá sekretariát Asociace se sídlem v Praze 8, Karlínské
nám. 12.
Pověřenými zástupci statutárního orgánu Asociace RPZPD v ČR, z. s. jsou předseda a ředitel.
Funkci předsedkyně v roce 2020 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová.
Funkci ředitelky v roce 2020 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 2020
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 19. 6. 2021 v Praze)
Vážení a drazí přátelé,
dovolte mi přednést Vám, jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
zprávu o činnosti naší organizace za uplynulý rok 2020.
Rok 2020 začal podobně jako každý rok předcházející, a nikdo z nás si nedovedl představit, co do našich životů
zrod nového viru přinese.
V regionálních klubech Asociace byl připraven bohatý plán zajímavých a pestrých akcí, všichni se těšili na
pravidelná milá setkávání, zajímavou klubovou činnost, tábory, pobyty, další příjemné akce. Pandemické šíření
Coronaviru a s tím související vládní opatření přihnala do plánů a života Asociace, ale i do našich osobních
životů zcela nové situace, se kterými jsme se my všichni museli podle svých možností a sil vyrovnat. Všichni
jsme v nějaké míře zažívali obavy, pocity úzkosti, strádali jsme z nedostatku osobních kontaktů a chybění
přátelských setkávání, mnozí z nás bojovali s nákazou a, žel, někteří z nás prožívali smutek ze ztráty blízkého
člověka, který nemoci COVID 19 podlehl.
Činnost každého z našich regionálních klubů má svá specifika, ale ve všech byla v roce 2020 v podstatě shodná
situace. Plánované akce se normálně rozběhly v průběhu ledna, ale šířící se nový virus a nárůst pandemie zbrzdil
a zpřetrhal slibné plány. Z důvodu nařízených opatření bylo možné program naplňovat jen v některých částech
roku 2020, konkrétně od ledna do března a pak až v období od června do září 2020.
Z vašich informací a zpráv vyplývá, že jste museli reagovat i na obavy členů, zejména pak na obavy rodičů z
nákazy jejich dětí. Někteří rodiče své děti odhlašovali z účasti na táborech a jiných společných aktivitách,
váhavá byla i účast na akcích pro dospělé účastníky. V důsledku toho tyto připravené a skvělé akce musely být k
lítosti všech organizátorů zrušeny.
V řadě případů se vám podařilo pro nadšené účastníky akci operativně realizovat v jiném termínu, případně
upravit počet osob na skupinu v souladu s platnými pravidly, změnit způsob či místo konání akce. Díky Vašemu
nadšení, obětavosti, flexibilitě a skvělému plánování se práce Asociace konaná pro děti se zdravotním
postižením a jejich rodiny a v jejich prospěch navzdory všem objektivním komplikacím a problémům v
covidovém roce 2020 nezastavila a opravdu velkou část našich aktivit plánovaných pro rok 2020 se podařilo k
radosti všech účastníků uskutečnit.
V zásadě byly aktivity Asociace v roce 2020 orientovány na naše stěžejní oblasti, a to na oblast dítě a jeho
rozvoj. Zde byly aktivity cíleny na podporu celkového rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí a na odbourávání
bariér v jejich v přístupu k činnostem běžným pro jejich zdravé vrstevníky.
Dále se jednalo o oblast aktivit směřujících k podpoře rodiny a rodičů jako osob dlouhodobě pečujících o osobu
se zdravotním postižením.
Uskutečněné cílené akce byly pro všechny účastníky – děti, mládež i dospělé - i velkou saturací a podporou při
překonávání nelehké pandemické izolace.
Tradičně důležitým tématem pro činnost Asociace bylo i v roce 2020 téma vzdělávání a posilování odborných
znalostí a kompetencí rodičů i dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží se zdravotním postižením. Odehrály
se výborné vzdělávací akce na aktuální témata, které pomohly účastníkům lépe porozumět potřebám osob se
zdravotním postižením, orientovat se v oblasti ICT, první pomoci, práva i porozumět lépe potřebám samotných
rodičů a pečujících a osvojit si důležité techniky prevence vyhoření.
Mám radost, že se vám daří do klubové činnosti vtahovat mladé lidi do role asistentů. Ráda bych zmínila
úspěchy v této oblasti u klubu v Ostravě, Bystřici pod Hostýnem, Jeseníku. Vyzdvihnout je třeba úspěch klubu
Sestry v Sukni. Tomuto našemu klubu se i v době pandemie podařilo proškolit 20 nových nadšených mladých
lidí a připravit je prostřednictvím vlastního vzdělávacího programu odborně i lidsky pro náročnou práci s
osobami se zdravotním postižením. Ráda bych, abychom využili zkušeností klubů, kterým se daří vtahovat
mladé lidi jako zdroj nových nápadů do činnosti klubu, a doufám, že se nám podaří realizovat na toto téma již
dříve uvažovaný společný workshop.
Další nedílnou součástí naší práce bylo i v roce 2020 poskytování odborného poradenství a informační činnost
směrem k rodičovské, laické i odborné veřejnosti zaměřená na rozmanité oblasti života osob se zdravotním
postižením. Poradenská a především pak informační činnost byla v roce 2020 z důvodu protipandemických
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opatření realizována především dálkově, v on-line prostoru, telefonicky, prostřednictvím webových stránek,
Zpravodaje Asociace, Zpravodaje klubů, informačních letáků a tematických brožur klubů, které jsou k dispozici
široké veřejnosti.
Výborné informační akce se v online formě podařilo uskutečnit na poli vzácných onemocnění v roce 2020 v
klubu Be Treacher Collins, tradičně pak také výborně fungovala informační činnost v oblasti zdravého
stravování a potřeb osob postižených celiakií u klubů v Brně a Východních Čechách.
V neposlední řadě jsme sledovali a ovlivňovali tvorbu legislativního prostoru v oblastech, které se dotýkají
života našich dětí a jejich rodiny a bariér v jejich životě.
Asociace v roce 2020 uplatnila směrem k MŠMT zásadní připomínky k návrhu novely vyhlášky o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše připomínky a argumenty byly akceptovány a návrh byl
upraven v souladu s potřebami našich dětí. Jednalo se o podpůrná opatření v podobě asistenčních služeb a úprav
vzdělávacích programů, se kterými nový návrh u některých skupin dětí se zdravotním postižením v rozporu s
jejich právem a potřebami napočítal.
Téma přístupu dětí se zdravotním postižením ke kvalitnímu vzdělávání, právo rodičů rozhodovat o vzdělávací
cestě jejich dítěte, či oblast sociálních služeb a zdravotnictví je a zůstane vždy jedním z prioritních témat práce
Asociace i v roce 2021. Je naší povinností sledovat, jak se situace vyvíjí a zda jsou práva dětí a jejich rodičů
naplňována.
Od roku 2017 zástupci Asociace aktivně působí v Pacientské radě při MZ, která je složena ze zástupců 25
pacientských organizací. Rada funguje jako stálý poradní orgán 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.
Neopomenutelnou součástí činnosti Asociace byla v uplynulém roce také participace na tvorbě místní politiky
vůči osobám se zdravotním postižením. Asociace je uznávaným partnerem orgánů samosprávy, zapojuje se do
komunitního plánování a prostřednictvím členství zástupců klubů v pracovních skupinách má možnost
formulovat požadavky, vyjadřovat se k důležitým tématům sociálních služeb, bariér či obecně k problematice
přístupnosti.
I v roce 2020 navzdory nepříznivé situaci pokračovalo navazování a prohlubování vztahů s dalšími
organizacemi, které v oblasti našeho zájmu působí, byly sdíleny informace, pokud situace umožnila, proběhla
vzájemná účast na akcích. Spolupráce s dalšími organizacemi přispěla k prohlubování součinnosti při
prosazování a ovlivňování politiky vůči osobám se zdravotním postižením.
V rámci vedlejší činnosti se Asociace podílela na přípravě a pomoci při realizaci stále ještě probíhající velké
bezbariérové přestavby penzionu Poezie v Kořenově, kterou z velké části sám financuje a koná pan majitel,
jeden ze zakládajících členů Asociace. Těšíme se všichni, že bezbariérově upravená budova bude ještě lépe
sloužit naplňování našich cílů, klubům a hlavně osobám se zdravotním postižením a omezením pohybu. Více o
situaci v Poezii naleznete ve zprávě paní ředitelky Asociace Martiny Smolíkové, které bych ráda poděkovala za
obrovský kus práce, který směrem k Poezii koná.
V klubech, které kromě spolkové činnosti poskytují také profesionální registrované sociální služby, se tyto
činnosti vzájemně funkčně doplňovaly. Poskytování sociálních služeb se v roce 2020 konalo v souladu s
platnými protiepidemickými opatřeními a pravidly.
Všechny výše uvedené činnosti se v průběhu roku 2020 odehrávaly jménem Asociace prostřednictvím
mnohostranných aktivit v regionálních klubech a prostřednictvím sekretariátu Asociace.
Mnohostranná hlavní činnost naší organizace byla v roce 2020 financována z více zdrojů. Významnou část
tvořily prostředky státního rozpočtu poskytované v rámci dotačních programů jednotlivých rezortů MŠMT, MZ,
MPSV, Úřadu vlády.
S podporou dotace Ministerstva zdravotnictví se v roce 2020 podařilo uskutečnit celkem 14 rehabilitačních a
rekondičních pobytů pro 362 dětí a mládeže se závažným zdravotním postižením (2x Ostrava, Stráž n/Než, Ústí
n/L, Sestry v sukni 3x, Vyškov 2x, Lidmaň, Liberec, Bystřice pod Hostýnem, Brno Celiakie, Blansko). Tyto
pobyty umožnily posílit zdravotní kondici účastníků, navázat a rozvíjet jejich sociální vztahy a dovednosti.
Velkou pomocí rodinám bylo také konání celkem 11 psychorehabilitačních pobytů pro 150 rodičů a 139 dětí.
Komplexní program těchto pobytů, který byl v průběhu let na půdě Asociace formulován na základě našich
zkušeností a analýzy potřeb rodin, zahrnoval část terapeutickou a informačně vzdělávací určenou pro rodiče a
část stimulační určenou pro děti. Tyto programy uspořádaly kluby Celiakie Brno, Praha-ústředí, Tábor, Bystřice
p.Hostýnem, Havlíčkův Brod, Kutná Hora, Svitavy, Znojmo Pharos, Žďár n/Sáz 2x.
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Krásné pobytové akce z vlastních zdrojů uspořádaly kluby Praha 6, Prostějov, Korálky Rokycany, Pavučinka
Domažlice, Znojemský klub Buďme v tom spolu, Krteček Písek, Korálek Přerov, Zvoneček Odry dokonce
zahraniční pobyt v Bibione.
I přes značné omezení provozu bazénů dokázaly kluby v období leden až březen a červenec až září uskutečnit s
podporou dotace MZ rehabilitační plavání a cvičení pro 115 dětí a mládeže se zdravotním postižením. (Ostrava,
Odry, Prostějov, Praha-západ, Český Krumlov, Žďár n/Sáz.).
Podařily se i výjezdy do aquaparků z vlastních zdrojů klubu.
S podporou dotace MŠMT se podařilo uskutečnit 5 z 6 plánovaných táborových pobytů, dva v období jarních
prázdnin a tři v období hlavních prázdnin. Celkem se účastnilo 129 dětí a mladých lidí, kteří měli možnost
prožít báječná tábornická dobrodružství a současně obohatit své životní zkušenosti, znalosti a prohloubit si
důležité dovednosti pro život.
Z důvodu pandemie COVID 19 jsme ale museli zrušit konání celostátního víkendového setkání Asociace
plánované na podzim 2020. Spolu s vámi pevně doufám, že se nám podaří toto setkání uskutečnit v roce 2021 a
v příjemné náladě oslavit při této příležitosti společně 30. výročí vzniku Asociace jako samostatné organizace.
Finanční prostředky, které se stornováním celostátního setkání uvolnily, se nám podařilo využít k doplnění
půjčovny sportovního a tábornického vybavení a pomůcek usnadňujících přístup hendikepovaných dětí a
mládeže k zájmovým a volnočasovým aktivitám, kterou pro potřeby regionálních klubů spravuje Poradenské
centrum Asociace se sídlem v Praze. Podařilo se nám také zapojit se úspěšně do mimořádné výzvy MŠMT a
připravit a zorganizovat novou aktivitu, tzv. vzdělávací dny. Vzdělávací dny, které jsme využili jako jistou
formu kompenzace za z důvodu pandemie zrušených akcí, umožnily dětem z klubů Ústí nad Labem, Žďáru nad
Sázavou a Kutné Hoře také zčásti nahradit výpadek pravidelného školního vzdělávání a pravidelných setkávání s
vrstevníky a společných sdílení zážitků.
Vzdělávací dny se konaly jako jednodenní a víkendové akce v období hlavních prázdnin a v průběhu měsíce září
2020, a využilo je 107 účastníků z řad dětí a mládeže se zdravotním postižením a znevýhodněním.
Program vzdělávacích dnů obsahoval část vzdělávací a část činnostní odehrávající se zpravidla v přírodě,
účastníci měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi, posílit svou zdravotní kondici, rozvíjet
komunikaci a sociální vztahy, schopnost spolupracovat.
V rámci pobytových akcí byly pořádány tematické výlety a programové vycházky.
Děkuji Vám všem, kteří jste se do této nové výzvy aktivně zapojili.
Mám velkou radost, že se podařilo v roce 2020 při dodržení všech platných hygienických opatření v 8 klubech
zajistit pro celkem 139 dětí zájmové kroužky s pestrou náplní.
Rovněž jsme využili úspěšně výzvy ESF a od roku 2020 se rozběhl již 3. běh projektu Cesty k zaměstnání v
oblasti péče o hendikepované osoby. Projekt je zaměřen na podporu získávání kvalifikace osobám
znevýhodněným na trhu práce z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněnou osobu.
Další zdroj financí k zajištění bohaté činnosti Asociace v roce 2020 představovaly projekty a dotace krajů a
měst, vlastní finanční prostředky a sponzorské dary
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.
Podrobnosti o jednotlivých projektech naleznete v samostatných zprávách o projektech Asociace v roce 2020 v
materiálu dnešního jednání.
Vážení a draží přátelé, můžeme s klidným svědomím konstatovat, že Asociace za rok 2020 učinila další krok na
své cestě k odstraňování překážek ze života osob, dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich rodičů a
svou činností přispěla k jejich šťastnějšímu, bohatšímu a důstojnějšímu životu. Za to mi dovolte vyslovit Vám
všem hluboké uznání a velké, upřímné poděkování.
Rok 2020 byl v každém případě pro činnost Asociace, stejně tak pro celou naši lidskou společnost jiný, snad i
zlomový. Změny se dotkly našeho mikroprostoru, ovlivnily náš osobní život, osobní prožívání, zaměstnání,
pronikly do života rodin, promítly se do práce Asociace. Osobní setkávání a sdílení společných aktivit, které
tvoří jádro bohaté spolkové činnosti Asociace, najednou přestalo být samozřejmostí. Scházela přátelská
setkávání, společné sdílení radostí a starostí, která pomáhají pečujícím rodičům obnovovat síly, odbourávat stres
a dočerpávat energii, kterou při poskytování každodenní obětavé péče o dítě či jiného člena rodiny se zdravotním
postižením denně štědře vydávají. Dětem scházeli kamarádi, zajímavé zážitky, společné radovánky, na které
byly zvyklé a na které se těšily.
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Ale členové klubů a rodiny našly k sobě cestu prostřednictvím internetu, facebooku, telefonu, povzbudivá a
užitečná setkávání a komunikace se přenesly do on-line prostředí. Jak z vašich zpráv vyplývá, i řada
plánovaných společných radovánek pro děti i dospělé a dokonce sportovních tréninků se s úspěchem konala ve
virtuálním prostoru. Tyto komunikační technologie se ukázaly být velkým pomocníkem v době pandemie. Ale
nemohly a v žádném případě ani nemohou plně nahradit hodnotu osobních setkávání (a chci doufat, že si všichni
přejeme, aby v budoucnu osobní setkávání nenahradily). Všechny inteligentní komunikační technologie
nemohou zprostředkovat to magické jiskření při společných radovánkách a společných zážitcích, intimitu sdílení
osobních zkušeností, rad a sdílení životních příběhů, které pro svou práci obhájce práv osob se zdravotním
postižením a jejich rodin potřebujeme a které patří k cennému rodinnému stříbru spolkové činnosti naší
Asociace. A já pevně věřím, že toto cenné dědictví budeme stále rozhojňovat.
Pandemie ovlivnila naši civilizaci ale i v jistém smyslu globálně. Ovlivnila davové konzumní chování, přiškrtila
nekonečnou touhu lidí po hojnosti, ukázala, že je možné žít skromněji, odepřít si mnohé bujaré radovánky
konané s jediným záměrem, prostě si naplno užívat. Doba pandemie mnoho lidem vzala, ale dala nám šanci
přemýšlet, zpomalit životní tempo a zamyslet se nad smyslem našeho života, obsahem ničivé filosofie „absolutní
svobody“ neberoucí ohledy na druhé lidi.
Naše budoucnost nemůže být stejná, jako před pandemií. Může být jen horší nebo lepší. Chci doufat, že počet
lidí ochotnějších vidět v životě i něco jiného, než velkou matějskou pouť, se zvýší nad kritickou hranici ohrožení
našeho života a naší budoucnosti. A že naše skvělá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a
její práce s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami bude mít v této budoucnosti mnoho, co světu dát,
aby se stal lepší, vlídnějším místem pro život všech živých bytostí.
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 2020 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.
Pandemie COVID v uplynulém roce náš život a práci zkomplikovala, vybrala si i vysokou daň v podobě
tragických ztrát lidských životů, ale, přátelé drazí a vzácní, Asociace a její život a činnost se nestaly její další
obětí.
Ukázalo se, že si vzájemně umíme pomáhat, společně se umíme radovat a smát, a vidět smysl naší práce a
života. Naše aktivity vycházejí z dlouhodobých zkušeností a hlubokých znalostí potřeb našich dětí a rodičů, ze
schopností vidět problémové oblasti, které vznikají v životě dětí, mladých lidí a osob se zdravotním postižením a
jejich rodin a jsou svědectvím o odhodlání je řešit, či podílet se na jejich řešení. Pokud tyto principy budeme
schopni aplikovat, pokud každý den v našem životě přinese nějaké nové očekávání a touhu něco změnit, uvidíme
světlo na konci tunelu i dobách temných, budeme umět žít přítomností a sbírat síly pro budoucnost svou i našich
dětí.
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.
V Praze, červen 2021
PaedDr. Zuzana Kaprová
Předsedkyně ARPZPD
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Činnost Sekretariátu Asociace
V roce 2020 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,
Úřadu vlády ČR a ESF. Z důvodu pandemie řešil sekretariát řadu změn ve všech projektech.
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. Od dubna 2020 se podílel v rámci svých možností na bezbariérové přestavbě.
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.
Bc. Martina Smolíková
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Zpráva o činnosti Republikového výboru ARPZPD v ČR
v roce 2020
Rok 2020 byl pro jednání Republikového výboru Asociace velmi omezen z důvodu pandemie Covidu19, hlavně
v osobní účasti členů na zasedání výboru (vládou vyhlášený zákaz shromažďování) a tak se při uvolnění
protiepidemických opatření uskutečnilo pouze jedno zasedání výboru a to dne 20. června 2020.
V období 24. – 26. června 2020 a 25. – 30. června 2020 proběhlo schvalování povinných zásadních dokumentů
PER ROLLAM. Účast členů výboru jak na zasedání výboru, tak i schvalování per rollam byla usnášeníschopná.

Schůze RV ARPZPD v ČR, konaná v Praze 20. 6. 2020
Prvního jednání Republikového výboru Asociace se zúčastnilo všech 9 členů výboru, zvolených na Valné
hromadě. Bývalá předsedkyně Dr.Z.Kaprová přivítala nové členy a zahájila schůzi výboru.
 Hlavním programem jednání byla volba předsedy RV ARPZPD v ČR, z.s.
 členka Republikového výboru M.Havlíčková podala návrh na funkci předsedkyně RV ARPZPD v ČR,
z.s. pro nové období 2020 – 2022, paní PaedDr. Zuzanu Kaprovou a seznámila výbor s důvody, které ji
k tomuto návrhu vedly. Další návrh nebyl předložen a tak bylo o návrhu hlasováno. Pro návrh hlasovalo
8 přítomných členů výboru, 1 člen výboru se zdržel hlasování. Předsedkyní RV ARPZPD v ČR, z.s.
byla zvolena paní PaedDr.Zuzana Kaprová.
 Dalším bodem jednání výboru byla volba místopředsedy RV ARPZPD v ČR, z.s.
 nově zvolená předsedkyně Republikového výboru Asociace Z.Kaprová navrhla jako kandidáta na
funkci místopředsedy RV pro volební období 2020 – 2022 pana Mgr. Miroslava Šamalíka. Další návrh
nebyl předložen a tak bylo o návrhu hlasováno. Pro návrh hlasovalo 8 přítomných členů výboru, 1 člen
výboru se zdržel hlasování. Místopředsedou RV ARPZPD v ČR, z.s. byl zvolen pan Mgr. Miroslav
Šamalík.
 Dalším bodem jednání byla informace předsedkyně RV Asociace o výsledku volby do funkce
předsedkyně Republikové kontrolní komise a nově zvolení členové RKK navrhli a zvolili paní Dagmar
Božovskou.
 Posledním bodem jednání výboru byla informace ředitelky Asociace Bc.Martiny Smolíkové o průběhu
rekonstrukce penzionu Poezie v Kořenově a ústní komentář k výsledku hospodaření za rok 2019. Dále
členům výboru sdělila, že schvalování Výroční zprávy 2019, Účetní závěrky 2019 a Rozpočtu 2020
proběhne per rollam v následujícím týdnu.

Hlasování RV ARPZPD v ČR, per rollam 24. – 26. 6. 2020
Všem členům Republikového výboru Asociace byla 24. 6. 2020 na e-mailovou adresu rozeslána informace se
žádostí o schválení příloh „Výroční zpráva 2019“, „Účetní uzávěrka 2019“ a zároveň žádost o schválení, že „
Výsledek hospodaření 2019 bude převeden do nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát minulých let“. Žádost o
vyjádření ke schválení je do 30. 6. 2020. Výsledek hlasování 8 členů výboru byl usnášeníschopný.
U s n e s e n í:
Republikový výbor schvaluje „Výroční zprávu za rok 2019“ a „Účetní uzávěrku 2019“ a schvaluje, že
„Výsledek hospodaření 2019 bude účetně převeden do nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát minulých let“.

Hlasování RV ARPZPD v ČR, per rollam 25. – 30. 6. 2020
Všem členům Republikového výboru Asociace byla 25. 6. 2020 na e-mailovou adresu rozeslána informace se
žádostí o schválení přílohy - návrh na „ Rozpočet na rok 2020“, který se předpokládá vyrovnaný. Žádost o
vyjádření ke schválení je do 30.6.2020. Výsledek hlasování 8 členů výboru byl usnášeníschopný.
U s n e s e n í:
Republikový výbor schvaluje „ Rozpočet ARPZPD v ČR, z.s. na rok 2020“.
Zapsala: Marie Havlíčková
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Zpráva o činnosti Republikové kontrolní komise v roce 2020
V roce 2020 z důvodů epidemie COVID – 19 nebyly provedeny žádné kontroly účetnictví v regionálních
klubech. Nebyly také zaznamenány žádné požadavky z Klubů týkající se pomoci při aktivit souvisejících s
žádostí o dotace, vyúčtování pobytových akcí nebo samotná kontrola účetnictví.
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 2020
V roce 2020 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.
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 2020
Rekapitulace státních dotací v roce 2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR
schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady
Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty
pro osoby se zdravotním postižením
Psychorehabilitační pobyty rodičů a dětí se
zdravotním postižením
Rehabilitační cvičení a kondiční plavání
zdravotně postižených dětí a mládeže
Celkem

1 149 920

1 149 920

2 546 824

537 220

537 220

1 149 986,04

273 500

273 500

390 714,94

1 960 640

1 960 640

4 087 524,98

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

214 392

214 392

222 952

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

767 600

767 600

1 205 408,22

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

305 606

305 606

442 786

schválená dotace vyúčtovaná dotace
Státní dotace celkem za rok 2020

3 248 238
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Další projekty
PROJEKT ESF
schválená dotace

vyúčtováno

1 220 051,77

1 220 051,77

Cesta k zaměstnání v oblasti péče o osoby s handicapem III

PENZION POEZIE KOŘENOV
Příjmy celkem

363 961,69

Výdaje celkem

358 496,11

Zisk

5 465,58

Vlastní prostředky 2020
Příjmy
příspěvky klubů

64 000,

dary

166 444,00

tržby

377 589,58

Příjmy celkem

608 033,58
Výdaje

Služby k nájmu – energie, ekon.služby

124 499,00

Ostatní služby

25 923,00

Odpisy majetku a budovy

41 521,00

Bankovní a ostatní poplatky

302,00

DPP

25 000,00

Spoluúčast dotací

154 866,42

Výdaje celkem

372 111,45

Účetní zisk roku 2020

235 922,13
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací
realizovaných v roce 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odborné sociální poradenství
Podpořeno částkou 214.392,-Kč.
Poradna je umístěna v budově v Praze 8, na Karlínském náměstí v prostorách Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Kancelář disponuje telefonem a internetem. Samozřejmě se
počítá i s poradenstvím osobním.
Otevírací doba poradny je ve středu od 8:00 do 16:00h. a ve čtvrtek od 9:00 do 15:00h. Je možné se
domluvit na individuální schůzce mimo úřední hodiny poradny.
V poradně pracují 2 pracovnice. Speciální pedagožka PaedDR. Zuzana Kaprová a sociální pracovnice
Bc. Daniela Jeníčková.
V roce 2020 byl chod poradny ovlivněn pandemií covid 19. Na jaře a na podzim byla poradna na
několik týdnů uzavřena pro osobní návštěvy. Dotazy se vyřizovali jen telefonické a emailové.
Celkově bylo v roce mnohem méně dotazů. Bylo poskytnuto 348 intervencí lidem z celé České
republiky, ale převažovali klienti z Prahy a Středočeského kraje. Tradičně mírně převažovali ženy nad
muži. Nejvíce dotazů vznesli rodiče dětí se zdravotním postižením, kterým je nakonec služba převážně
určená.
Dotazy byly ovlivněny pandemií, některé tradiční úplně chyběly. Lidé se ptali, jak mohou zůstat
doma, když zavřeli speciální školy a ošetřovné se vyplácelo jen do 10 let. Naštěstí velmi brzy tuto
situaci vláda vyřešila. Další dotazy směřovali k situaci, kdy dítě nechce nosit roušku, k zavřeným
sociálním službám, k poskytování soc. služeb on-line. Tradičně lidi zajímalo, jak napsat odvolání na
přidělený stupeň závislosti, nabídka odlehčovacích služeb, možnost integrace dětí do škol, speciální
školství a asistent pedagoga do mateřských školek a škol, možnosti rehabilitace a získání finanční
podpory na rehabilitaci.
Poradna jako i v jiných letech má převážně klienty mimo Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s.
Vydáváme každý měsíc elektronicky Zpravodaj, kde uveřejňujeme důležité informace pro naše členy
v Asociaci. Hlavními tématy jsou zdraví, finanční podpora, sociální dávky, sociální politika, školství a
volný čas.
Zpracovala Bc. Daniela Jeníčková
Ministerstvo zdravotnictví ČR
V roce 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 1.960.640,- 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 3 jednotlivých
projektech.
Projekt „Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro osoby se zdravotním postižením“ i přes
velké komplikace spojené s epidemií viru corona-19 a s tím vyhlášených vládních omezení pro
skupinové aktivity, 10 regionálních klubů Asociace uskutečnilo 14 rekondičních a rehabilitačních
pobytů pro starší věkovou skupinu dětí a mládeže se zdravotním postižením, a u mentálně postižených
osob i starších osob 26 let věku.
Zúčastnilo se celkem 362 dětí a mládeže s těžkým zdravotním postižením a dlouhodobým chronickým
onemocněním a 190 osob doprovodného personálu tj. hlavní vedoucí pobytu, lékař, zdravotník nebo
rehabilitační pracovnice a osobní asistenti. Doprovodný personál byl většinou dotovaný a to podle
počtu účastníků, kteří byli držiteli průkazky ZTP/P. Ostatní personál byl hrazen z příjmů účastníků,
12
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nebo z vlastních prostředků organizace. Činnost na pobytech byla zaměřena na komplexnější
rehabilitaci tj. spojení rehabilitačního programu se sportovními i herními aktivitami a terapeutickými
technikami. Dále bylo využíváno programů, které rozšiřují jejich znalosti a dovednosti a další aktivity,
které u těchto účastníků posilují často chybějící sebedůvěru, samostatnost i tělesnou kondici. Během
pobytu se účastníci učili i vzájemné toleranci, pomoci jeden druhému a využít i možnosti k navazování
nových, dlouhodobých kontaktů se stejně postiženými přáteli.
Rekondiční a rehabilitační pobyty pro starší děti a mládež se zdravotním postižením byly účinným
doplněním jejich života i jejich celoroční rehabilitace a mají jednoznačně významný a pozitivní dopad
na jejich psychický a zdravotní stav.
Součástí projektu bylo i zajištění potřebného zázemí pro pracovníky ústředí a Poradenského centra
Asociace tak, aby mohli realizovat jak ekonomický servis, tak i metodickou pomoc při realizaci
činností spojených s tímto projektem.
Dotace ve výši 1,149.920,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 1,642.743,Kč.
Projekt „Psychorehabilitační pobyty rodičů a dětí se zdravotním postižením“ má trvalý cíl, pomoci
rodinám se zdravotně postiženým dítětem v jejich těžké životní situaci a posílit jejich soudržnost a
podpořit jejich sociální integraci.
I přes vládní opatření, které souvisely s epidemií covid-19, bylo 9 regionálních klubů Asociace
schopno zrealizovat 11 vícedenních pobytů a připravit programy, které rozšířily informovanost 150
rodičům nebo rodinných příslušníků s nárokem na dotaci a přispěly tak i k příznivějšímu stavu u 139
zúčastněných dětí se zdravotním postižením. Pobyty byly zajištěny celkem 55 osob odborného
personálu (vedoucími, zdravotníky a osobními asistenty). Hlavní náplní pobytů byly přednášky pro
rodičovské účastníky, zaměřené na poskytnutí aktuálních informací z oblastí rehabilitace pro
zdravotně postižené děti, v některých případech i nácviky s rodiči nových rehabilitačních postupů pro
zdravotně postižené děti. Důležitou částí pobytů byly přednášky k aktuálním právním předpisům z
oblastí zdravotnictví, školství a sociálních výhod a z dalších oblastí potřebných pro rodiče při péči o
své zdravotně postižené dítě. Pro dětské účastníky byly programy přizpůsobené podle převažující
skupiny zdravotního postižení a podle věku. Šlo většinou o hry a terapeutické cvičení, přizpůsobené k
rozvíjení schopností a k posílení zdravotního stavu zúčastněných dětí se zdravotním postižením. Tuto
činnost zajišťovali osobní asistenti, případně rehabilitační pracovnice.
Součástí projektu bylo i zajištění potřebného zázemí pro pracovníky ústředí a Poradenského centra
Asociace. Šlo o ekonomický servis, metodickou pomoc při realizaci činností, spojených s tímto
projektem.
Dotace 537.220,- Kč byla vyčerpaná, skutečné celkové náklady na projekt byly 757.851,- Kč.
Projekt „Rehabilitační cvičení a plavání pro zdravotně postižené děti“ bývá vhodným doplněním
celoročních rehabilitačních aktivit regionálních klubů Asociace. Bohužel v loňském roce v období
epidemie s covidem-19 byly v rámci nouzového stavu a zákazu skupinových aktivit uzavřené i bazény
a cvičební prostory. Přesto 6 regionálních klubů bylo schopno během šesti měsíců a to leden až
březen, červenec až září, kdy byly omezení přerušeny, realizovat nejen kondiční plavání, ale i cvičební
aktivity a v omezených měsících do on-line prostředí.
Cílem a naplněním této činnosti bylo posílení imunity, zlepšení motorických dovedností a celkové
zlepšení zdravotního stavu u dětí s postižením. Přes všechna omezení i případným onemocněním
coronavirem a za podpory rodičů, odborného personálu a dobrovolníků se zúčastnilo těchto aktivit a
naplnilo smysl a cíl projektu 115 těžce zdravotně postižených, nebo dlouhodobě nemocných dětí a
mládeže.
Součástí projektu bylo zajištění potřebného zázemí pro pracovníky ústředí a Poradenského centra
Asociace. Šlo o ekonomický servis, metodickou pomoc při realizaci činností, spojených s tímto
projektem.
Dotace ve výši 273.500,- Kč byla vyčerpaná, celkové náklady na projekt byly 391.999,- Kč.
Zpracovala Marie Havlíčková
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Volnočasové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením
Obecným cílem naší činnosti s dětmi a mládeží a v jejich prospěch bylo přispět k rozšíření přístupu
znevýhodnění dětí a mladých lidí se závažným zdravotním postižením k táborovým a volnočasovým
aktivitám běžným pro jejich zdravé vrstevníky a nabídnout jim strukturované činnosti přispívající k
orientaci k zdravému a aktivnímu životnímu stylu přizpůsobené možnostem a specifickým potřebám
účastníků. Konkrétní záměr byl realizovat v regionálních klubech Asociace zájmovou činnost pro
nejméně 100 účastníků v pravidelných 8 – 10 kroužcích s různým obsahovým zaměřením a uskutečnit
6 – 7 prázdninových táborů pro ca 150 dětí a mládeže.
Celoroční zájmová činnost se konala prostřednictvím zájmových kroužků pořádaných regionálními
kluby Asociace. Realizace kroužků v roce 2020 byla ovlivněna pandemií COVID 19. Regionální
kluby Asociace ale flexibilně reagovaly na vládní opatření a přizpůsobily organizaci plánovaných
zájmových aktivit v souladu s platnými pravidly a podmínkami pro shromažďování. Byla učiněna
opatření k eliminaci rizik nákazy a zajištění ochrany zdraví, dodržována hygienická pravidla, zajištěny
ochranné pomůcky a desinfekce.
Při respektování vládních opatření a dodržení hygienických pravidel se podařilo kroužky v těch
částech roku 2020, kdy to bylo možné, realizovat. Ve vyšší míře byl využíván pobyt v otevřeném
prostoru, v přírodě, vyloučeny byly rizikové aktivity.
Dotací MŠMT byla v roce 2020 podpořena realizace celkem 9 pravidelných zájmových kroužků pro
celkem 139 dětí a mládeže, včetně vozíčkářů.
V roce 2020 se konaly kroužky se zaměřením na přírodu (zvířata, rostliny, neživá příroda), její
poznávání a ochranu, pohyb a orientaci v přírodě, turisticko-poznávací, vaření a stolování.
Realizovány byly tematické vycházky, výlety, při nich byla zajištěna pomoc (asistenční služby) k
podpoře pohybu účastníků. Dalším tématem zájmové činnosti v kroužcích byly výtvarné činnosti a
tvoření, kroužky dovedných rukou, při kterých si účastníci osvojovali různé výtvarné techniky,
seznamovali s využitím různých materiálů, včetně keramiky, a kroužky divadelní. V dvou klubech
pokusně probíhaly zájmové aktivity on-line jako vědomostní hry a soutěže.
Personálně kroužky zajišťovalo celkem 34 dobrovolníků (vedoucí a asistenti). Všichni vedoucí a
asistenti splňovali základní způsobilost pro práci s dětmi a mládeží, mezi vedoucími byly i osoby s
pedagogickou/speciálně pedagogickou kvalifikací.
Pověřený vedoucí kroužku byl odpovědný za dodržování principu přístupnosti, zapojení všech
účastníků a dodržování pravidel bezpečnosti. Organizace kroužku zahrnovala fáze seznamovací,
informační a adaptační a umožnila dětem a mládeži orientovat se v novém prostředí, seznámit se s
kolektivem dětí i vedoucích, s pravidly, obsahem a organizací aktivit.
Kroužky probíhaly v sídle klubu a ve velké míře v přírodě, v dalších vhodných prostorách.
Regionální kluby Asociace při pořádání zájmové činnosti využívaly služby a metodickou podporu
Poradenského centra Asociace.
Tábory představovaly vyvrcholení celoroční činnosti Asociace s dětmi a mládeží. Pořádající regionální
kluby využívaly služby a poradenskou podporu Poradenského centra Asociace.
Organizaci a konání táborů v roce 2020 narušila pandemie COVID 19 a v její souvislosti přijatá vládní
opatření. Při konání táborů byla uplatňována přísná hygienická opatření, byly k dispozici ochranné
pomůcky a desinfekce.
Navzdory nepříznivé situaci se z původně plánovaných minimálně šesti táborových pobytů pro
předpokládaný počet ca 150 dětí a mládeže podařilo v roce 2020 uskutečnit celkem 5 táborů, z toho 2
tábory v období jarních prázdnin a 3 v období hlavních prázdnin. Celkem se účastnilo 129 dětí a
mladých lidí. Z dotace MŠMT bylo podpořeno celkem 118 účastníků, z toho 65 dívek, 53 chlapců.
Účastníků do 18 let bez zdravotního postižení bylo 69, účastníků se zdravotním postižením do 18 let
věku bylo 9, účastníků s těžkým zdravotním postižením včetně vozíčkářů do 26 let věku bylo celkem
40. Strukturovaných pobytů na táborech využilo rovněž 11 účastníků se závažným a kombinovaným
zdravotním postižením starších 26 let. Tábory zajišťovalo celkem 65 vedoucích včetně asistentů, kteří
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zajišťovali pomoc účastníkům se zdravotním postižením při pohybu a orientaci. Všichni hlavní
vedoucí splňovali kvalifikaci požadovanou programem.
Zúčastněné děti a mládež byli rozděleni do oddílů. Počty dětí v oddílu byly stanovovány v souladu s
pravidly pro shromažďování v kontextu aktuálních vládních opatření proti šíření pandemie COVID 19.
Jednotlivé oddíly byly vedeny zpravidla dvěma oddílovými vedoucími, s respektem k podílu
imobilních účastníků a k dalším specifickým potřebám členů oddílu byl kolektiv vedoucích početně
posílen, aby mohly být odpovídajícím způsobem zajištěny potřebné asistenční podpůrné služby. Do
táborových aktivit byli zapojeni všichni účastníci, byly respektovány jejich speciální potřeby,
možnosti a byla uplatňována zdravotní hlediska a zdravotní mezení.
Program každého tábora byl rozpracován do jednotlivých dní pobytu. Každý tábor měl své tematické
zaměření formulované v celotáborové hře volené podle věkové struktury cílové skupiny a podle
charakteru tábora. Organizace táborové hry byla členěna do denních etap. Podrobnosti denních aktivit
byly projednávány v týmu všech vedoucích a asistentů a zdravotníka.
Pro potřeby účastníků se zdravotním postižením bylo k dispozici vybavení kompenzačními a
rehabilitačními pomůckami, součástí bylo u většiny táborů doprovodné vozidlo potřebné v případě
nutné přepravy účastníka do zdravotnického zařízení v případě náhlé potřeby (např. záchvatová
onemocnění, úrazy apod.). Materiální vybavení si organizátoři zajistili sami, tábornické vybavení
podle možností a potřeb pořádajícího klubu poskytlo Poradenské centrem Asociace v Praze.
Změny v plánu činností v roce 2020
Pandemie COVID 19 a související opatření proti jeho šíření ovlivnila realizaci plánovaných
projektových aktivit v roce 2020. Přes nepříznivou situaci se nám při dodržení všech platných opatření
podařilo většinu plánovaných aktivit naplnit. Nepodařilo se realizovat plánovaný počet táborů. Z
důvodu odhlašování původně přihlášených účastníků se z původně plánovaných minimálně 6 táborů
uskutečnilo pouze 5 táborových akcí. Z důvodu pandemie COVID 19 bylo také nutné stornovat
konání celostátního víkendového setkání dětí a mládeže se zdravotním postižením, jejich rodičů a
přátel.
Uvolněné finanční prostředky byly se souhlasem MŠMT využity k pořádání vzdělávacích dní pro děti
a mládež se zdravotním postižením a k doplnění půjčovny sportovního a tábornického vybavení a
pomůcek usnadňujících přístup hendikepovaných dětí a mládeže k zájmovým a volnočasovým
aktivitám, kterou pro potřeby regionálních klubů spravuje Poradenské centrum Asociace se sídlem v
Praze.
V roce 2020 jsme nad rámec projektu využili možností, které organizacím poskytlo MŠMT v rámci
mimořádné výzvy a konání vzdělávacích dní. Vzdělávací dny jsme využili jako jistou formu
kompenzace za z důvodu pandemie neuskutečněných aktivit projektu. Vzdělávací dny umožnily
rovněž zčásti kompenzovat výpadek pravidelného školního vzdělávání a pravidelných možností
setkávání dětí a společného sdílení při volnočasových činnostech Asociace.
Vzdělávací dny:
Podařilo se nám využít mimořádnou výzvu MŠMT a s využitím poskytnuté finanční podpory MŠMT
připravit a zorganizovat vzdělávací dny, kterých využilo 107 účastníků z řad dětí a mládeže se
zdravotním postižením a znevýhodněním. Vzdělávací dny se konaly jako jednodenní a víkendové akce
v období hlavních prázdnin a v průběhu měsíce září 2020, a to v souladu s vyhlášenými vládními
pravidly proti šíření korona viru.
Uskutečnily se 3 jednodenní a 3 víkendové vzdělávací dny. Pobytové vzdělávací dny se konaly v
objektech, které splňovaly podmínky přístupnosti. Program vzdělávacích dnů obsahoval část
vzdělávací a část činnostní odehrávající se zpravidla v přírodě, účastníci měli možnost uplatnit své
znalosti a dovednosti v praxi, posílit svou zdravotní kondici, rozvíjet komunikaci a sociální vztahy,
spolupráci. V rámci pobytových akcí byly pořádány tematické výlety a vycházky. Jednodenní
vzdělávací měly část dne věnovanou osvojování nových znalostí a část praktickou, resp. volnočasovou
s pobytem účastníků v přírodě.
Do realizace vzdělávacích dnů bylo zapojeno 27 vedoucích/asistentů.
Tématy vzdělávací dnů byly příroda a její ochrana, poznávání místa, kde děti žijí a jeho historie,
výtvarné činnosti a techniky, sociální dovednosti, rozumová výchova, rozvoj komunikace, početních
představ.
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Vzdělávací dny rozšířily možnosti dětí setkávat se při řízených skupinových aktivitách a osvojit si a
upevnit důležité životní znalosti a dovednosti, prožít radost ze společného sdílení činností.
I přes komplikace způsobené pandemií COVID 19 se nám podařilo nabídnout zajímavé aktivity a
umožnit s podporou dotace MŠMT účast celkem 139 dětem a mládeži s omezenými příležitostmi účast
v pravidelných zájmových aktivitách, dále účast 118 dětem a mládeži v 5 táborových aktivitách
přizpůsobených jejich možnostem a potřebám, byla podpořena účast 107 dětí a mládeže v 3
jednodenních a 3 víkendových vzdělávacích dnech.
Děkuji všem dobrovolníkům Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR za skvělou
práci s dětmi mládeží se zdravotním postižením a v jejich prospěch v roce 2020, za spokojenost všech
účastníků dlouhé řady krásných akcí, kteří měli skvělou příležitost navazovat a prohlubovat vztahy
přátelství, dovídat se nové věci, osvojovat si nové znalosti a dovednosti věci, objevovat v sobě
netušené schopnosti, sdílet radost ze společných činností ve skupině vrstevníků, kamarádů. 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.
Celková dotace MŠMT činila: 767 600,-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 2020 byla realizace našeho projektu „Důležité je nebýt sám“ ztížena nepříznivou epidemickou
situací a následnými vládními opatřeními, která se v průběhu roku 2020 měnila. Proto bylo nutné
přistoupit ke změnám v jeho realizaci. Změny se týkaly jak obsahové části, tak rozpočtu i výstupů
projektu. U akcí, které nemohly být z výše uvedených důvodů realizovány - tj. prakticky veškeré akce
našeho klubu BeTCS České Budějovice - jsme byly nuceni původně schválené prostředky převést na
akce, které byly dodatečně do projektu zařazeny, abychom finance nemuseli vracet.
Akce se konaly buď v období před prvním lock-downem, nebo v on-line podobě v období vládních
opatření, nebo prezenčně v závěru roku, kdy byla opatření zmírněna.
Úspěchem bylo, že se podařilo svolat a za ztížených podmínek realizovat celostátní setkání delegátů
klubů - valnou hromadu - a uskutečnit 3 setkání republikového výboru, jakožto akcí klíčových pro
chod organizace v mimořádném období. Přínosem nově nastalé situace mohlo být nacházení
variantních řešení pomocí on-line zapojení účastníků, což se v několika případech i podařilo. Naši
členové však ve velké míře byli nuceni pečovat o své ZP děti a mladistvé v době uzavření škol a
využívat IT pro účely jejich výuky.
Přehled jednotlivých realizovaných výstupů:
Výstup č. 1 - Konání 3 schůzí republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. (RV)
1. Schůze RV se konala dne 12.1.2020 v Praze 8, Karlínské nám. 12. Schůze se zúčastnilo 7 členů RV,
2 členové byli omluveni.
2. Schůze RV se konala dne 20.6.2020 v Praze 8, Sportbar U Zábranských, Křižíkova. Schůze se
zúčastnilo 9 členů RV, nikdo nebyl omluven.
3. Schůze RV se konala dne 18.12.2020 v Penzionu Poezie, Kořenov. Schůze se zúčastnili 4 členové
RV, ředitelka ARPZPD + pověřený zapisovatel.
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Výstup č. 2 - Seminář týkající se vzdělávání žáků se zrakovým a kombinovaným postižení a 3
semináře zaměřené na pomoc pečujícím rodičům v oblasti zdraví, sociálního zabezpečení a internetové
gramotnosti
Seminář se konal ve dnech 19.12.2020 v Kořenově. Lektorka: Mgr. J. Fraiová, pracovnice SPC Žďár
n/Sáz. a členka RV Asociace. Zúčastnilo se celkem 7 účastníků prezenční interaktivní formou.
Seminář se měl původně konat přímo ve Speciální škole pro zrakově postižené. Podmínky to však
neumožnily, a tak byl seminář uskutečněn v náhradních podmínkách. Díky změněným podmínkám i
místu konání se nepodařilo zcela dosáhnout předpokládaného počtu účastníků a zprostředkovat
praktické seznámení se všemi kompenzačními pomůckami, které by bylo možné získat přímo ve škole
a přímým kontaktem s klienty. Seminář však posloužil jako úvod do problematiky s tím, že praktické
ukázky budou provedeny, až podmínky dovolí.
3 Semináře zaměřené na pomoc pečujícím rodičům
1. seminář- Celostní terapie bolestí krční páteře - proběhl formou on-line, lektor Bc. Štěpán Haškovec.
Zúčastnila se jedna členka klubu ARPZPD RoaD.
2. seminář - PC a internet pomáhá - proběhl prezenční formou, lektorka Mgr. Fraiová. Zúčastnilo se 7
zájemců. Seminář proběhl jako praktický interaktivní s příklady a ukázkami využívání textového
procesoru Word, Excel a využívání internetu. Seminář byl doplněn dovednostmi při ovládání chytrých
telefonů, tabletů, notebooků, praktickými ukázkami vyhledávání informací, aplikace Whats APP
komunikace, scanování, posílání fotografií.
3. Seminář - Úvod do sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním - proběhl dne 25.11.2020 jako webinář
na platformě Meets. Lektorka Věra Petlanová Zychová, účastnilo se 7 zájemců. Z hodnocení vyplývá,
že webinář byl přínosný, účastníci se mohli vyjadřovat přímým dotazováním, nebo prostřednictvím
chatu, což se ukázalo v případě mnohdy tabuizovaného tématu jako velmi účinné.
Výstup č. 3 - Realizace 5 kurzů se zaměřením na osoby se ZP, vč. osob s problémovým chováním,
věnovaných jejich sexualitě, sociálním vztahům komunikaci a práci s nimi a jednoho kurzu
věnovaného první pomoci
V rámci tohoto výstupu byly realizovány:
1. Kurz - Aby záda nebolela - proběhl dne 5.8.2020 v Hotelu Renospond Proseč u Skutče. Lektorka
Jana Veškrnová. Zúčastnilo se 25 zájemců.
2. Kurz- Jednání s klienty s problémovým chováním - se konal dne 24.9.2020 v Hotelu Moskva Zlín.
Účastníci - tři členové Klubu ARPZPD Stonoška.
3. Kurz - Kurz první pomoci I - se konal dne 3.8.2020 ve Střelských Hošticích, lektorka Lucie
Kašparová. Kurzu se zúčastnilo 24 osob. Kurz byl zaměřen na děti se ZP a jejich rodiče. Proběhl ve
dvou skupinách - první skupina byla orientována na děti s mentálním postižením, druhá na jejich
rodiče. První skupina získala základní vědomosti z oblasti poskytování první pomoci, jak se chovat
při zranění, používání zdravotnického materiálu. Skupina rodičů nacvičovala masáž srdce, zástavu
tepenného krvácení, seznámila se s postupy u epileptických záchvatů apod.
4. Kurz - Kurz první pomoci II - první pomoc poskytovaná dětem se ZP na rekreačních pobytech, na
táborech nebo při klubové činnosti. Kurz byl věnován vedoucím a asistentům působícím na aktivitách
organizovaných kluby Asociace rodičů a přátel ZP dětí. Kurz proběhl v Praze 3, Na vrcholu 25.
Zúčastnilo se 7 osob.
5. Kurz - Nejdůležitější nástroje Excelu - e-learningový kurz proběhl v prosinci 2020 - on-line.
Lektorka Ing. Lenka Krobová. Kurzu se zúčastnila jedna účastnice.
Výstup č. 4 - Zpracování a tisk 4 čísel periodika Zpravodaj-čtvrtletní informace o činnostech klubu
ARPZPD Paprsek na Vyškovsku, á 250ks ve formátu A5.
Zpracována byla 4 čísla periodika Zpravodaj - a to vždy po 250 ks ve formátu A5. Současně jsou tato
periodika umístěna na webové stránce klubu ARPZPD-Paprsek-Vyškov. Materiály v tištěné podobě
jsou rozváženy osobně na městské úřady v obcích s rozšířenou působností - Bučovicích, Slavkově a
Vyškově, jejich prostřednictvím pak dále redistribuovány do spádových obcí (celkem 82 míst), do
Rousínova a Ivanovic. Některé materiály jsou distribuovány rovněž elektronicky formou hromadné
rozesílky, osobně pak odborům sociálních věc MÚ, starostům, místostarostům a tajemníkům
zmíněných úřadů.
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Výstup č. 5 - Realizace celorepublikového setkání členů Asociace.
Výstup se podařilo realizovat. Celorepublikové setkání se konalo dne 20.6.2020 v Praze 8, Sportbar U
Zábranských, Křižíkova za účasti 31 členů Asociace.
Výstup č. 6 -Provoz webového portálu ARPZPD a jeho aktualizace v oblasti činnosti spolku,
metodických a organizačních pokynů k uskutečňování náplně jeho činností, výměna informací a
zdařilých zkušeností z praxe, předávání aktuálních ekonomicko-administrativních informací nutných
pro zdárný chod organizace.
Výstup byl plněn průběžně. V průběhu realizace projektu byla sledována funkčnost a bezpečnost
webových stránek, byla prováděna jejich údržba a aktualizace. K distribuci aktuálních informací,
závazných pokynů k provozu a činnosti spolků bylo využíváno infoportálu a dalších platforem s cílem
dosáhnout co nejvyšší informovanosti členů ARPZPD zejména v oblasti změn souvisejících s měnící
se epidemickou situací i v rámci legislativních změn. Na webových stránkách byl pravidelně
zveřejňován bulletin Zpravodaj ARPZPD. Současně se využívalo i operativní telefonické či
elektronické komunikace, aby bylo možno rychle reagovat na měnící se podmínky práce v kolektivech
či při vzdělávacích akcích. Dokumentace - webové stránky ARPZPD v ČR, z.s.
Výstup č. 7. - Administrativní zajištění chodu organizace, organizačně administrativní servis
Asociace, podpora činnosti v regionech.
Výstup byl realizován průběžně formou konzultací a podporou činnosti klubů, poskytováním
metodické podpory nutné k vedení administrativní či ekonomické agendy či pomocí při formování
nabídky náplně spolkové činnosti. Současně byla vedena agenda související se zařazováním a
likvidací spolků, zajišťována odborná pomoc při využívání výzev grantových projektů orientovaných
na cílovou skupinu osob se ZP, poradní činnost ke zpracování a vedení samostatných žádostí v rámci
dotačních řízení realizovaných Asociací. Součástí práce projektového týmu byla i pomoc při výběru
vhodných vzdělávacích okruhů a lektorů, sledování výsledků vzdělávacích akcí a jejich
vyhodnocování. Kromě realizačního týmu se na chodu organizace podíleli i členové republikového
výboru, členové Republikové kontrolní komise, a to zejména při přípravě a realizaci setkání
vrcholných orgánů ARPZPD.
Rok 2020 byl poznamenán řadou změn, které nepříznivě ovlivňovaly realizaci našeho projektu. Mezi
hlavní problémy patřila vzniklá pandemická situace, která probíhala v několika vlnách. Dopad se
projevil jak na vyhlašovatele, tak na realizátory. Na základě vládou stanovených opatření bylo nutné
aktuálně měnit rozhodnutí, podmínky, formy vzdělávacích akcí, místa konání, lektorské zajištění a
další. Pandemie limitovala nejen prostředí, v němž bylo možné realizovat (mnohdy i početně
omezené) akce, ale i možnosti zájemců, a to z důvodu obav o možné nakažení, péče o děti v rodinách
a v neposlední řadě i samotné onemocnění Covidem 19. Po několika nutných schválených změnách a
přizpůsobení projektu se podařilo jeho realizátorům projekt uskutečnit, i když jsme v předkoronové
variantě předpokládali větší počet oslovených osob. Ve vzdělávacích akcích bylo osloveno celkem 82
členů, v rámci výstupů byl počet přímo oslovených účastníků 139. V rámci výstupů týkajících se
editování a expedice tištěných materiálů bylo osloveno cca 1250 osob, v rámci elektronické formy
bulletinů kolem 3000. V únoru 2021 byla zpracována závěrečná zpráva a předána Úřadu vlády ČR.
Všem, kteří se na přípravě a realizaci našeho projektu ve ztížených podmínkách, bychom rádi vyjádřili
dík.
Zpracoval Jiří Kapr
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CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ V OBLASTI PÉČE O HANDICAPOVANÉ OSOBY III
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012335
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. 1. 2020 - 31. 1. 2022
Cílová skupina:
Projekt je určen osobám pečujícím o zdravotně postižené osoby s trvalým bydlištěm mimo hlavní
město Prahu, které jsou neaktivní (tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani
nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako
uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či
osoby pobírající starobní důchod) nebo evidované na ÚP jako uchazeči o práci.
Jedná se o osoby pečující o zdravotně znevýhodněné děti mladší 15 let a osoby pečující o příjemce
příspěvku na péči II.-IV. stupně.
Aktivity projektu:
1. Individuální pracovní a sociální poradenství, motivační a doplňkové semináře
S každým účastníkem projektu bude sestaven individuální plán podpory, poskytnuté v rámci projektu,
dle jeho možností a potřeb. Účastníkům projektu budou nabídnuty dva jednodenní semináře. Jeden se
zaměřením na sladění práce, péče o závislou osobu a práva pečujících. Druhý se bude týkat
sebeprezentace, přípravy na vstupní pracovní pohovor, apod. Aktivita bude probíhat po celou dobu
trvání projektu. Účastníci mohou absolvovat další kurzy k doplnění kompetencí pro výkon práce, např.
autoškola.
Za rok 2020 jsme poskytli 199 konzultací zaměřených především na upřesnění možností pečujících
osob na trhu práce - zkrácený úvazek, obava ze snížení sociální podpory, apod
Jednodenní motivační semináře jsme vzhledem ke koronavirové situaci naplánovali na podzim 2021.
2. Kvalifikační kurzy „Pracovník v sociálních službách“ a „Asistent pedagoga“
Účastníci projektu absolvují akreditované kvalifikační kurzy pro pracovní pozice „pracovník
v sociálních službách“ nebo „asistent pedagoga“, dle svého budoucího pracovního zařazení. Termín a
místo kurzu si účastník zvolí sám. Aktivita bude probíhat v roce 2020. Bude kvalifikováno cca 30
osob.
V roce 2020 absolvovalo některý z kurzů 19 účastníků. Aktuálně studuje v kurzech 15 účastníků..
3. Zprostředkování zaměstnání
Cílem projektu je umístění účastníků projektu na udržitelná pracovní místa na pozicích Pracovník v
sociálních službách nebo Asistent pedagoga. Za tímto účelem bude účastníkům poskytováno
poradenství a podpora při hledání pracovního místa, komunikace se zaměstnavateli a zprostředkování
pracovních míst. Bude podpořeno cca 10 osob na 0,2 až 0,7 úvazku na max. 12 měsíců.
Aktivity projektu budou poskytovány bezplatně, včetně úhrady cestovného a ubytování. Účastníkům
projektu je možné nabídnout příspěvek na zajištění péče o závislou osobu v době konání aktivit
projektu.
V roce 2020 se podařilo ve školských zařízeních zaměstnat 9 osob na 0,25-0,7 úvazku.
Zpracovala 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 stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti
ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.
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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 roce 2020 probíhala zasedání distančně a většinou se zabývala problematikou coronaviru.
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.
V roce 2020 se uskutečnily 2 setkání.
23. dubna 2020 on-line. Řešila se protiepidemiologická opatření. Velkým tématem byla problematika
lidí se zdravotním postižením, když jsou sociální služby zavřené.
22. července 2020 bylo setkání prezenční. V bodech jednání zazněly návrhy a opatření MZČR a
MPSV v souvislosti s případnou další vlnou pandemie Covid 19. Dále se zde diskutovalo o
provedeném aktuálním výzkumu o potřebách pečujících i lidí se zdravotním postižením v době
epidemie. Byl zmíněn směr řešení problematiky zdravotně – sociálního pomezí. Zde se hlavně
prosazují skupiny duševně nemocných, kteří v současné době po deinstitucionalizaci péče v novinkách
terénních služeb narážejí na velké problémy z této oblasti. Dále se samozřejmě přidávají i ostatní
cílové skupiny. Téma stále nesměřuje k jasným zítřkům.
Účastníci byli informováni o vzniku kontaktních míst pro osoby s vyššími nároky na podporu a péči.
Nicméně v této oblasti je ještě mnoho nejasných věcí, od financování, zřizovatele až po profesi
kontaktního pracovníka, kde nechtějí, aby práci vykonával sociální pracovník.
Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky měla jediné zasedání 10.2.2020 Na zasedání se
projednávaly připomínky k vyloučení toaletních a sprchových židlí a křesel z kategorizačního stromu
a skupina zapracovávala podněty pro zařazení těchto pomůcek. Z úst právního zástupce MZ zaznělo,
že jediná firma Meyra dodala podklady pro možné zařazení těchto výrobků do SUKL.
Dalším podnětem byla spoluúčast pacientů na opravách a úpravách pomůcek (protézy, vozíky) a
spoluúčast 10% na příslušenství k invalidním vozíkům. Z těchto podnětů doposud nemáme k dispotici
žádné výstupy.
Zpracoval Ing.D.Ježorek, Bc.D.Jeníčková a B.Zikmundová
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PENZION POEZIE - KOŘENOV

Penzion Poezie v Kořenově má Asociace v zápůjčce od pana Miroslava Šlechty od 1. 8. 2018.
V roce 2020, respektive od ledna do 14. března, byla obsazenost penzionu 66%, z toho přes 42%
osoby se ZP a členové Asociace. Z klubů penzion navštívili členové klubů Velké Meziříčí, Žďár nad
Sázavou a kolektivní člen Klubu Kladno Klubíčko Beroun.
Začátkem března 2020 ukončila provoz karanténa a začaly plánované stavební úpravy, financované
majitelem penzionu.
Byla instalována svislá schodišťová plošina do 1. patra, ve třech pokojích byly vybudovány
bezbariérové koupelny, proběhlo rozšíření kuchyně, kde bude vybudována kuchyňská linka pro
vozíčkáře, v přístavbě je nově koupelna se stropním zvedacím systémem, vířivou vanou, infrasaunou a
rehabilitačním stolem. Zásadně byly zvětšeny vnitřní prostory vstupu, nově vybudovaná herna,
zastřešený venkovní vstupní prostor pro využití k pohodlnému příjezdu autem při nepřízni počasí,
posezení, pingpongu, apod. Vybudování dvou venkovních teras rozšiřuje možnosti posezení dostupné
pro vozíčkáře.
Kolaudační řízení v prosinci 2020 z důvodu zásadních výhrad k protipožárnímu zajištění objektu
nebylo úspěšné a byly nařízeny úpravy k odstranění těchto výhrad.
Zpracovala Bc. Martina Smolíková
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Poděkování dárcům!
Děkujeme všem dárcům, kteří se finančně i materiálními dary, nebo jinou formou pomoci snažili a podpořili naší
činnost a přispěli k prezentaci organizace, a to jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
Děkujeme panu Miroslavu Šlechtovi za bezplatnou výpůjčku Penzionu Poezie v Kořenově a za realizaci
velkorysé přestavby k odstranění bariér.
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 2020 nejvíce podporovaly:
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Úřad vlády ČR
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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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