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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 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením 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 dětem a mládeži se zdravotním postižením a jejich 

rodinám. 

  

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

rodičů dětí se zdravotním postižením, 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 2021 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 2021 vykonávala PaedDr. Zuzana Kaprová. 

Funkci ředitelky v roce 2021 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 dětmi se zdravotním postižením 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. 
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 Příprava a realizace specifických aktivit a programů pro rodiny dlouhodobě pečující o dítě, 

mladého člověka či další osobu se zdravotním postižením a znevýhodněním. 

 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 2021 
(z vystoupení předsedkyně ARPZPD na Valné hromadě konané 30. 4. 2022 v Sázavě) 

 

Vážení a drazí přátelé, 

 

Je mou každoroční milou povinností podat Vám, jako nejvyššímu orgánu Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, zprávu o činnosti naší organizace a informovat Vás tak o situaci za uplynulý rok 2021.  

Činnost Asociace v roce 2021 byla stejně tak, jako v roce předcházejícím, ovlivněna pandemií způsobenou virem 

COVID 19. Šíření nového viru ovlivnilo jak práci naší organizace, tak individuální životy našich členů i životy 

všech lidí v zemi. S nelehkou situací jsme se museli my všichni pokusit vyrovnat.  

Všichni jsme v nějaké míře zažívali 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 komplikacím nemoci COVID 19 podlehl.   

 

V regionálních klubech Asociace byl již v závěru roku 2020 připraven plán zajímavých a pestrých akcí na rok 

2021, všichni se těšili na pravidelná milá setkávání, zajímavou klubovou činnost, tábory, pobyty, další příjemné 

akce. Z důvodu nařízených vládních opatření se ale standardní činnost a akce mohly rozběhnout až v létě 2021. 

 

Z vašich informací a zpráv vyplývá, že jste museli flexibilně reagovat na aktuální situaci v zemi a přizpůsobit 

obsah a způsob organizace plánovaných akcí a měnit plánované termíny jejich konání. Některé aktivity 

plánované k realizaci v roce 2021 ale přesto musely být navzdory velké snaze organizátorů a k lítosti všech 

potenciálních účastníků bez náhrady zrušeny.  

 

Nicméně můžeme být oprávněně hrdí na to, že díky Vaší obětavosti a flexibilitě se práce Asociace konaná pro 

děti se zdravotním postižením a jejich rodiny přes všechny objektivní komplikace a problémy nezastavila a 

opravdu velkou část aktivit Asociace plánovaných pro rok 2021 se podařilo k radosti všech účastníků i 

organizátorů uskutečnit.   

 

Je třeba také říci, že všechny akce, při kterých se lidé mohli sejít a sdílet zážitky naživo, byly pro všechny 

účastníky – děti, mládež i dospělé - velkou saturací, potěšením a cennou podporou při překonávání nelehké 

pandemické izolace.   

 

Všechny aktivity Asociace v roce 2021 byly orientovány na naše klíčové oblasti, to je v první řadě na dítě a jeho 

rozvoj všech stránek osobnosti dětí a mladých lidí a jejich přístup k činnostem běžným pro jejich zdravé 

vrstevníky.  

 

Další velká oblast aktivit se zaměřovala na podporu rodiny a rodičů pečujících dlouhodobě o osobu se 

zdravotním postižením. Tato oblast činnosti Asociace vychází z našeho sdíleného přesvědčení o významu 

rodinného prostředí pro zdárný vývoj dítěte a vědomí mimořádné náročnosti práce pečujících osob a nutnosti 

věnovat pozornost cílené podpoře rodiny a pomoci jim zvládat tuto nelehkou úlohu pečujících. 

 

Tradičně důležitým tématem pro činnost Asociace bylo i v roce 2021 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, potřebám samotných pečujících, orientovat se v oblasti práva, školství, sociálních 

služeb, informačních technologií a bezpečného užívání internetu.    

 

Další nedílnou součástí naší práce bylo i v roce 2021 poskytování odborného poradenství a informační činnost 

směrem k rodičovské, laické i odborné veřejnosti zaměřené na rozmanité oblasti života osob se zdravotním 

postižením. Poradenská a především pak informační činnost byla v roce 2021 z důvodu protipandemických 

opatření realizována především dálkově, v on-line prostoru, telefonicky, prostřednictvím webových stránek, 

Zpravodaje Asociace, informačních letáků a tematických brožur klubů, které jsou k dispozici široké veřejnosti.  

 

Výborné informační a propagačně vzdělávací akce se podařilo uskutečnit na poli vzácných onemocnění a 

rovnosti tváří v klubu Be Treacher Collins v Českých Budějovicích. Tradičně pak také velmi dobře fungovala 

tato činnost v oblasti zdravého stravování a potřeb osob postižených celiakií u klubů v Brně a Východních 

Čechách. Také klubu Buďme v tom spolu ve Znojmě se dařilo obracet pozornost veřejnosti k problematice 

života dětí s autismem.     
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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 se v roce 2021 angažovala v uplatnění připomínek směrem k MŠMT k návrhu novely zákona o 

pedagogických pracovnících v oblasti odborné přípravy speciálních pedagogů. 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 a jak 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. I když doba 

covidová činnost zbrzdila, je důležité, že se touto cestou můžeme podílet 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 2021 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 napomáhá pružnému sdílení informací a spojuje 

síly při ovlivňování politiky vůči osobám se zdravotním postižením.  

 

Mám velkou radost, že se, i když v různé míře, dařilo do klubové činnosti vtahovat mladé lidi do role asistentů. 

Ráda bych zmínila úspěchy v této oblasti u klubu v Stonožce v Ostravě, v Bystřici pod Hostýnem, RoAD, Uzlík. 

Ráda bych na tomto místě opakovaně vyzdvihla systém klubu Sestry v Sukni, kterému se i v roce 2021 podařilo 

proškolit nové mladé nadšence podle vlastního vzdělávacího programu a připravit je lidsky i odborně na 

náročnou práci asistentů na pořádaných akcích. Mladí lidé a studenti byli vždy tradičně a jsou stále vítaným 

zdrojem nápadů a oživením práce Asociace s dětmi/mladými lidmi/osobami se zdravotním postižením. Jejich 

práce v klubech ale vyžaduje potřebnou přípravu, instruktáž a praxi. Budu se těšit na realizaci praktického 

workshopu k proškolování a zapojování asistentů do práce Asociace.  

 

V rámci vedlejší činnosti Asociace provozuje Penzion Poezie v Kořenově, který Asociaci velkoryse svěřil pan 

Miroslav Šlechta, jeden za zakládajících členů Asociace. Asociace se v roce 2021 podílela na pomoci při 

dokončení realizace velké bezbariérové přestavby penzionu Poezie v Kořenově, kterou z velké části sám 

financoval a konal pan majitel. Jemu patří náš upřímný a veliký dík a obdiv tomu, jak velké dílo vykonal. 

Náročná přestavba byla úspěšně dokončena a my všichni máme velikou radost, že bezbariérově upravená budova 

a její moderní zázemí a vybavení ještě lépe slouží a bude sloužit naplňování našich cílů 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 opravdu obrovský kus práce, který směrem k provozu na 

Poezii koná.   

  

Řada našich klubů vedle své spolkové činnosti poskytuje také profesionální registrované sociální služby, v roce 

2021 v režimu platných protiepidemických opatření. Sociální služby a spolková činnost se i v roce 2021 

vzájemně obohacovaly a funkčně doplňovaly. Sociální služby našich klubů vycházejí z bohatých zkušeností a 

znalostí potřeb osob se zdravotním postižením byly i v roce 2021 cennou pomocí pro všechny spokojené 

uživatele.  

 

Všechny výše uvedené činnosti se v průběhu roku 2021 odehrávaly jménem Asociace prostřednictvím 

mnohostranných aktivit v regionálních klubech a prostřednictvím sekretariátu Asociace, resp. Poradenského 

centra Asociace se sídlem v Praze.    

 

Mnohostranná hlavní činnost naší organizace byla v roce 2021 financována z více zdrojů. Významnou část 

tvořily prostředky státního rozpočtu poskytované v rámci dotačních programů jednotlivých rezortů MŠMT, MZ, 

MPSV, Úřadu vlády.  
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S podporou dotace Ministerstva zdravotnictví se v roce 2021 podařilo uskutečnit celkem 14 rehabilitačních a 

rekondičních pobytů pro starší děti a mládež. Podpořeno bylo 511 účastníků. Tyto pobyty umožnily posílit 

zdravotní a psychickou kondici účastníků a rozvíjet jejich sociální vztahy a dovednosti.   

Velkou pomocí rodinám bylo také konání celkem 10 psychorehabilitačních pobytů pro 216 dětí se zdravotním 

postižením.  

Další 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 pobyt v Bibione.  

 

I přes značné omezení provozu bazénů dokázaly kluby v období, kdy to bylo možné uskutečnit s podporou 

dotace MZ 9 aktivit zaměřených na rehabilitační plavání a cvičení pro 171 dětí a mládeže se závažným 

zdravotním postižením. V době uzavírky bazénů byly aktivity u některých klubů přeneseny do online prostředí, 

zde zejména bodoval klub ROaD. Aktivity účinným způsobem doplnily celoroční rehabilitační činnost klubů. 

Podařily se i výjezdy do aquaparků z vlastních zdrojů klubů.  

 

S podporou dotace MŠMT se podařilo realizovat cílené volnočasové aktivity přizpůsobené možnostem a 

potřebám účastníků v pravidelných zájmových kroužcích. Celkem probíhalo 7 pravidelných zájmových kroužků 

pro 82 účastníků včetně vozíčkářů. Výsledky práce dětí v kroužcích byly podle možností prezentovány při 

otevřených akcích klubů.  

V roce 2021 proběhly celkem 4 tábory, a to v období hlavních prázdnin. Jarní běhy táborů musely být z důvodu 

vládních opatření zrušeny.  

Celkem bylo dotací podpořeno 78 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.  

Podařilo se nám také zapojit se úspěšně do programu MŠMT k snížení negativních dopadů pandemie COVID 19 

na pravidelné vzdělávání a setkávání dětí a mládeže a připravit a zorganizovat pro děti specifické aktivity, tzv. 

vzdělávací dny. Vzdělávací dny se konaly jako jednodenní (8 akcí), víkendové akce (celkem 2), vícedenní (4 

akce) a celkem naplnily 25 dnů života dětí pestrým a stimulujícím programem. Konaly se mimo dny školního 

vyučování, zejména v průběhu hlavních prázdnin a o víkendech. Možnosti zapojit se využilo celkem 98 dětí a 

mládeže se zdravotním postižením a znevýhodněním.  

 

V roce 2021 se podařilo s podporou dotace MŠMT uspořádat velké celorepublikové setkání klubů Asociace s 

názvem „Sportujeme a tvoříme společně již 30 let“. Byla to velmi zdařilá akce, kterou zorganizovalo Poradenské 

centrum Asociace v Praze. Setkání, kterého se zúčastnilo 138 osob, z toho 26 dětí a mladých lidí a 24 dalších 

účastníků se zdravotním postižením, umožnilo připomenout si 30 let společné činnosti Asociace ve prospěch dětí 

se zdravotním postižením a jejich rodin, prezentovat činnost klubů, vyměnit si cenné zkušenosti, vyzkoušet 

různé tvořivé či sportovní aktivity a způsoby jejich přizpůsobení možnostem a potřebám dětí se zdravotním 

postižením, vzájemně se inspirovat. 

 

Z dotace projektu MŠMT byla také podpořena účast 2 dobrovolným pracovníkům s dětmi a mládeží účast v 

kurzech externích vzdělavatelů.  

 

Přidělené finanční prostředky z rozpočtu Úřadu vlády umožnily realizovat náš společný projekt „Důležité je 

nebýt sám“. Byla podpořena komunikace uvnitř Asociace a v rámci republikových orgánů, projekt dále umožnil 

podpořit rozvoj odborných kompetencí členů Asociace, realizaci vzdělávacích kurzů v rámci Asociace na 

aktuální témata, sdílení příkladů dobré praxe a podpořena byla osvětová a informační činnost v klubech, tvorba a 

distribuce informačního Zpravodaje Asociace a klubů.   

   

Rovněž jsme využili úspěšně výzvy ESF a od roku 2020 do konce ledna 2022 jsme realizovali projekt Cesty k 

zaměstnání v oblasti péče o hendikepované osoby. Projekt byl zaměřen na podporu získávání kvalifikace osobám 

znevýhodněným na trhu práce z důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněnou osobu a podpořit jejich 

zaměstnávání.  

 

Další zdroj financí k zajištění bohaté činnosti Asociace v roce 2020 představovaly projekty a dotace krajů a 

měst, vlastní finanční prostředky a sponzorské dary  

 

Podrobnosti o jednotlivých projektech naleznete v samostatném materiálu dnešního jednání.  

 

Zprávy o činnosti klubů Asociace za rok 2021 zřetelně vypovídají o vaší smysluplné a obětavé práci ve prospěch 

dětí se zdravotním postižením a jejich rodin. Akce měly vysokou odbornou úroveň, jsou ale také dokladem vaší 

nekonečné invence a byly okořeněny osvěžující dávkou tolik potřebného vlídného humoru, nadsázky a 
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překypovaly lidským porozuměním, vzájemnou blízkostí a byly plné radosti být spolu a činit druhé lidi 

šťastnějšími. V nelehké době pandemie členové klubů a rodiny našly k sobě cestu prostřednictvím internetu, 

facebooku, telefonu, povzbudivá a užitečná setkávání a komunikace se přenesly do on-line prostředí. I ti z nás, 

kteří to dlouho odkládali, se naučili lépe pracovat v digitálním prostředí.  

Tyto komunikační technologie se ukázaly být velkým pomocníkem v době pandemie. Ale nemohly a v žádném 

případě ani nemohou plně nahradit hodnotu osobních setkávání. Žádná sebeinteligentnější komunikační 

technologie nemá tu moc zprostředkovat ono magické jiskření při společných radovánkách a společných 

zážitcích, intimitu sdílení osobních zkušeností, upřímných rad a sdílení životních příběhů.   

Čtení Vašich zpráv je pro mne každoročně silným zážitkem. Je z nich patrné, že si vzájemně umíme pomáhat, 

společně se umíme radovat a smát, nacházet k sobě cestu za všech okolností. Společně jsme odhalovali 

problémové oblasti, které vznikají v životě dětí, mladých lidí a osob se zdravotním postižením a jejich rodin a 

podporovali se v odhodlání je řešit, či podílet se na jejich řešení.  Je to právě ta síla přátelství a síla vzájemného 

sdílení, která je zdrojem života Asociace a hodnotou na kterou máme právo být hrdí a která přesahují jakékoliv 

statistiky a ekonomické ukazatele. Je to plamínek, který nás všechny zahřívá a pomáhá nám překonat doby 

nepohody všelikého druhu a kalibru, vzácnost, kterou je třeba udržovat a chránit.    

 

Pokud tyto principy budeme schopni aplikovat, pokud každý den v našem životě přinese nějaké nové očekávání 

a touhu něco změnit, budeme umět žít přítomností pro nadějnější budoucnost svou i našich dětí, vidět světlo na 

konci tunelu v dobách temných.  

 

Vážení a draží přátelé, můžeme s klidným svědomím konstatovat, že i v době nelehkého pandemického roku 

2021, roku kdy jsme si připomněli a oslavili 30. výročí vzniku naší skvělé Asociace, jsme společně učinili další 

krok na cestě k odstraňování překážek ze života osob, dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a jejich 

rodičů. Asociace svou činností přispěla šťastnějšímu, bohatšímu a důstojnějšímu životu nás všech.  

 

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 všem členům republikového výboru i republikové kontrolní komise za spolehlivou spolupráci.  

Děkuji Vám, že jsem v roli předsedkyně Asociace měla příležitost podílet se svými silami na Vašem velkém 

díle. 

 

 

V Sázavě, duben 2022 

PaedDr. Zuzana Kaprová 

Předsedkyně ARPZPD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Výroční zpráva za rok 2021 

7 

 

 
Činnost Sekretariátu Asociace 

 
V roce 2021 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, včetně nové evidence 

skutečných majitelů.  

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 července 2021 je penzion opět plně v provozu po bezbariérové přestavbě. 

V říjnu 2021 sekretariát zorganizoval setkání členů Asociace v rámci projektu MŠMT pro cca 140 osob. 

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 2021 

 
Ani rok 2021 nepřinesl žádné velké změny v omezení obyvatel z důvodu pandemie Covidu 19. Pouze pro 

jednání Republikového výboru Asociace bylo výhodou, že byl upraven zákaz shromažďování a tak se mohla 

uskutečnit tři zasedání Republikového výboru ARPZPD v ČR s osobní účastí členů a to 19. 6. 2021, 3. 7. 2021 a 

1. 10. 2021. 

V období od 25. – 29. 6. 2021 a 9. – 17. 8. 2021 proběhlo schvalování zásadních dokumentů PER ROLLAM. 

Účast členů výboru jak na zasedání výboru, tak i při schvalování per rollam byla usnášeníschopná. 

 

19. června 2021, sídlo ARPZPD Karlínské nám. 12, Praha 8 

Jednání Republikového výboru Asociace se zúčastnilo 6 členů výboru, ředitelka Asociace Bc. Martina 

Smolíková odůvodnila svolání výboru před konáním VH současnou pandemickou situací. Předsedkyně Asociace 

přivítala přítomné a projednaly se tyto body: 

 Organizace Valné hromady, návrh členů jednotlivých komisí. Vedením VH byla pověřena paní Alena 

Pecková, místo Mgr. Šamalíka (omluven covid 19). Do mandátové komise byla navržena M. 

Havlíčková a M. Lišková, do návrhové komise D. Sedláčková a J. Fraiová. Přítomní členové vyjádřili 

souhlas. 

 2. Schválení výroční zprávy za rok 2020, řádné účetní uzávěrky za rok 2020 a rozpočtu organizace na 

rok 2021 proběhne formou per rollam ve dnech 25. - 29. 6. 2021 a 9. - 17. 8. 2021. Přítomní členové 

vyjádřili souhlas. Další informace ohledně projektů a činnosti organizace budou projednány v rámci 

VH, která následovala po jednání RV. 

 

3. července 2021, penzion Poezie Kořenov 

Jednání Republikového výboru Asociace se zúčastnilo 7 členů výboru. V úvodu jednání předsedkyně Zuzka 

Kaprová přivítala přítomné a předala slovo ředitelce Martině Smolíkové, která zahájila prvním bodem programu.  

 Podala informace o průběhu kolaudačního řízení z 1. 7. 2021. Kromě výhrady zástupkyně CHKO, podle 

které neodpovídá stavba arch. výkresu. Stavba bude muset být v tomto ohledu dokončena na základě 

písemného vyjádření CHKO. Jiné připomínky nebyly a stavba obdržela povolení k předběžnému 

provozu. Dále byla projednána otázka efektivního pronájmu penzionu. Byla shoda upřednostnit variantu 

pronájmu celého objektu, ceny v jednotlivých měsících byly uvedeny v předložené tabulce. Další 

problém je v zajištění správy a úklidu penzionu. Paní ředitelka zahájila kroky k získání personálu na 

část. úvazky.  

 2. Předsedkyně Zuzka Kaprová přítomné informovala o stavu příprav k vydání pamětního sborníku k 

30. výročí založení Asociace. Sborník by měl být připraven a předán původně na celostátním setkání 1. 

-3. 10. 2021 v Sázavě. Dosud nepředala většina klubů Zuzce Kaprové, i přes její opakované oslovování 

zástupců klubů, příspěvek o činnosti své organizace. Pokud se nestihne termín v říjnu 2021, bude 

sborník předán až v roce 2022 na VH. 

Jednání výboru bylo vyčerpáno a uzavřeno a paní předsedkyně Zuzka Kaprová i ředitelka Martina Smolíková 

poděkovaly účastníkům za dosavadní práci a pomoc i při úpravách a úklidu penzionu před zahájením provozu. 

 

1. října 2021 Rekreační středisko Sázavský ostrov-Sázava 

Jednání Republikového výboru Asociace se uskutečnilo v rámci celorepublikového setkání k „ Sportujeme a 

tvoříme spolu 30 let“. Zúčastnilo se 8 členů, a program byl zaměřen na informace: 

 1.Negativní dopady pandemie na činnosti klubů. Předsedkyně Zuzka Kaprová seznámila přítomné se 

situací v našich klubech a na základě zjištění konstatovala, že se snížila v některých případech aktivita 

spolkové práce, resp. zájmu na účasti při plánovaných akcích, které jsou podporované z dotace MZ a 

MŠMT. U projektu MPSV je odborné poradenství realizováno převážně telefonicky, nebo 

elektronickou poštou. U projektů podpořených Úřadem vlády se prozatím daří jednotlivé plánované 

akce přesouvat na pozdější datum, případně přesouvat do digitálního prostředí.  

 2. Opatření při realizaci projektů 2021. Členové výboru a ústředí Asociace budou sledovat změny v 

zadání projektů a budou v kontaktu s realizátory a vyhlašovateli. Budou sledovat, aby zejména spolková 

práce klubů i nadále pokračovala. Aby ochota k vzájemnému setkávání, což je nosnou silou spolkové 

práce, se nevytratila a nepřenesla se do digitální podoby. Zuzka Kaprová, předsedkyně vyzvala 

přítomné členy RV a ústředí k zvýšené aktivitě v tomto směru.  

 3. O projektech na rok 2022 informovala paní ředitelka Martina Smolíková a informovala o stavu jejich 

projednávání - MPSV ČR - odborné sociální poradenství- MZ ČR 

- Psychorehabilitační pobyty pro rodiny zdravotně postižených dětí 

- Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené děti a mládež 
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- Rehabilitační cvičení a kondiční plavání pro děti a mládež se zdravotním postižením 

- MŠMT ČR 

- Volnočasové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením. 

- Úřad vlády ČR 

- Důležité je nebýt sám 

 

 4. Projekt ESF „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby III“. Projekt byl prodloužen o 

jeden měsíc do 31. 1. 2022. V roce 2021 proběhl kurz pro pracovníky v sociálních službách a pro 

asistenty pedagoga. Na začátku 2022 budou realizovány dva motivační semináře pro pečující osoby k 

podpoře jejich zaměstnatelnosti. Informaci podala ředitelka Asociace M. Smolíková.  

 5. Informace o dopadu připravovaných změn vstupů na provoz penzionu Poezie podala ředitelka 

Asociace. Jednalo se o avizované zvýšení cen za energie. Bude nutné projednat nově vzniklou situaci a 

provést úpravy cen za využívání penzionu Poezie a přizpůsobit jeho provoz tak, aby financování 

nemělo negativní dopad na rozpočet Asociace. Situaci bude paní ředitelka sledovat a vyhodnotí ji v 

aktuálních provozních podmínkách.  

 6. Předsedkyně Asociace Zuzka Kaprová opakovaně informovala, že řada klubů ještě nezaslala popis 

aktivit členů a dalších osob, které se zasloužily o úspěšný chod klubu za 30 let práce. Sborník ke 30. 

výročí založení Asociace se předpokládá vydat do data konání VH v roce 2022. 

 

Mimo zasedání RV Asociace proběhlo 9. - 17. 8. 2021 hlasování per rollam k „ Návrhu rozpočtu Asociace 

RPZPD na rok 2021“. Hlasovalo a souhlasilo 9 stávajících členů RV ke dni 18. 8. 2021 s „Rozpočtem Asociace 

RPZPD na rok 2021“. 

 

Zapsala dne 7. 4. 2022 

Marie Havlíčková 

 

 

 

Zpráva o činnosti Republikové kontrolní komise v roce 2021 
 

V roce 2021 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. 

Předsedkyně 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. 

V areálech nemocnic Vysočany, Bulovka a poliklinik DAM (ÚVN) a Praha 4 poliklinika Šustova byly umístěny 

billboardy s informacemi o činnosti organizace. 

Prezentace klubových akcí byla dál zajišťována přes regionální tisk, rozhlas anebo prostřednictvím televizních 

pořadů.  
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Finanční zpráva za rok 2021 
 

V roce 2021 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, Úřadu 

vlády ČR,  ESF a Nadace HP.  

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 2021 (v Kč) 

 
Rekapitulace státních dotací v roce 2021 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Samostatné rekondiční a rehabilitační pobyty 
pro osoby se zdravotním postižením 

1 583 684,00 1 583 684,00 2 936 171,00 

Psychorehabilitační pobyty rodičů a dětí se 
zdravotním postižením 

521 300,00 521 300,00 1 191 578,00 

Rehabilitační cvičení a kondiční plavání 
zdravotně postižených dětí a mládeže 

237 558,00 237 558,00 340 654,00 

Celkem 2 342 542,00 2 342 542,00 4 468 403,00 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Odborné sociální poradenství 280 000,00 280 000,00 290 674,00 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Volnočasové a táborové aktivity dětí a 
mládeže se zdravotním postižením  

650 000,00 650 000,00 1 150 144,92 

 

Úřad vlády ČR   

 schválená dotace vyúčtovaná dotace celkové náklady 

Důležité je nebýt sám 387 037,00 387 037,00 552 910,00 

 

 schválená dotace vyúčtovaná dotace 

Státní dotace celkem za rok 2021 3 659 579,00 3 659 579,00 
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Další projekty 

       

PROJEKT ESF   

 schválená dotace vyúčtováno   

Cesta k zaměstnání v oblasti péče o osoby s handicapem III 2 280 292,80 2 280 292,80 

 

 

NADACE HP Foundation  
 

Příjmy celkem 163 796,10 

Výdaje celkem 24 843,48 

Zůstatek  138 952,62 

 

 

PENZION POEZIE KOŘENOV  
 

Příjmy celkem 317 961,00 

Výdaje celkem 377 983,11 

Zisk  -60 022,11 

 

 

Vlastní prostředky 2021 
 

Příjmy 

příspěvky klubů 61 000,00  

dary 158 415,47  

tržby  413 582,89  

Příjmy celkem 632 998,36  

Výdaje 

Služby k nájmu – energie, ekon.služby  122 817,86 

účetnictví  150,00 

Odpisy majetku a budovy  21 284,00 

Bankovní a ostatní poplatky  0,44 

DPP  25 000,00 

Spoluúčast dotací  286 858,40 

Výdaje celkem  456 110,70 

   

Účetní zisk roku 2021  176 887,66 
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Vyhodnocení projektů podporovaných státní dotací 
realizovaných v roce 2021 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

 

Odborné sociální poradenství 

Podpořeno částkou 280.000,-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 2021 byla poradenská činnost opět podřízena epidemiologické situaci.  

Dodržovali jsme veškerá nařízení, včetně pravidelného testování pracovníků na covid, abychom 

zajistili bezpečný chod pro klienty. Osobní návštěvy se přesto nekonaly. Dotazy se vyřizovaly jen 

telefonické a emailové. 

Celkově bylo v roce 2021 méně dotazů než v letech před covidem. Bylo poskytnuto 384 intervencí 

lidem z celé České republiky, ale převažovali klienti z Prahy a Středočeského kraje. Tradičně mírně 

převažovaly 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. 2. rok s pandemií byl jednodušší v 

tom, že speciální školy byly uzavřeny mnohem kratší dobu než v roce předchozím a sociální služby 

fungovaly neomezeně. Všichni očekávali očkování, kterého se naše dospělé děti se zdravotním 

postižením dočkaly přednostně. Karantény ovlivňovaly chod škol i sociálních služeb, výuka on-line 

byla náročná obzvláště pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče. Situace byla lepší než o rok 

dříve. Z tradičních dotazů klienty zajímalo, jak napsat odvolání na přidělený stupeň závislosti, jak 

získat invalidní důchod, jak požádat o opatrovnictví pro své dítě, 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 sociální politika, právní oblast, finanční podpora, sociální dávky, 

školství a volný čas . 

 

Zpracovala Bc. Daniela Jeníčková 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

V roce 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo Asociaci RPZPD v ČR částku 2.342.542,- 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 pokračující komplikace spojené s epidemií viru corona-19 a s tím vyhlášených vládních omezení, 

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.  
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Zúčastnilo se celkem 511 dotovaných osob, tzn. dětí a mládeže s těžkým zdravotním postižením a 

dlouhodobým chronickým onemocněním a doprovodného personálu tj. hlavní vedoucí pobytu, lékař, 

zdravotník nebo rehabilitační pracovnice a osobní asistenti. Ostatní personál byl hrazen z příjmů 

účastníků, 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 zajistit jak ekonomický servis, tak i metodickou pomoc při realizaci činností 

spojených s tímto projektem. 

 

Dotace ve výši 1.583.684,- Kč byla vyčerpaná, celkové náklady na projekt byly 2.936.171,- 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 pokračující epidemií covid-19, bylo 7 regionálních klubů 

Asociace schopno zrealizovat 10 vícedenních pobytů a připravit programy, které rozšířily 

informovanost zúčastněným rodičům nebo jejich rodinným příslušníkům s nárokem na dotaci a 

přispěly tak i k příznivějšímu stavu u 216 zúčastněných dětí se zdravotním postižením. Pobyty byly 

zajištěny odborným personálem tj. vedoucími, rehabilitačními pracovníky nebo 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 521.300,- Kč byla vyčerpaná, celkové náklady na projekt byly 1.191.578,- Kč.  

 

Projekt „Rehabilitační cvičení a kondiční plavání pro zdravotně postižené děti“ bývá vhodným 

doplněním celoročních rehabilitačních aktivit regionálních klubů Asociace.  

Přes komplikovanou situaci spojenou s epidemií coronaviru i v roce 2021 a vyhlášených vládních 

opatření se podařilo 6 regionálním klubům Asociace během roku, kdy byly omezení hlavně 

v bazénech uvolněny a přerušeny, realizovat 9 akcí jak kondiční plavání, tak i rehabilitační cvičení a v 

omezených měsících v 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 171 těžce zdravotně postižených, nebo dlouhodobě nemocných dětí a 

mládeže.  
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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 237.558,- Kč byla vyčerpaná, celkové náklady na projekt byly 340.654,- Kč. 

 

Zpracovala Marie Havlíčková  

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Volnočasové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením 

 

Hlavním cílem projektu bylo přispět k podpoře přístupu dětí a mladých lidí se zdravotním postižením 

k stimulujícím volnočasovým a táborovým aktivitám, přispět k zmírnění negativních dopadů pandemie 

COVID 19 na školní výuku a setkávání dětí a mládeže se zdravotním postižením, přispět k rozvoji 

tvořivosti a sportování znevýhodněných dětí a projektovými aktivitami přispět k společenskému 

sbližování.   

Projekt sestával z celkem pěti dílčích a věcně propojených konkrétních cílů v předpokladu: 

 

Ad 1) Celoroční zájmovou činnost v kroužcích organizovaly regionální kluby Asociace. Zaměření a 

náplň zájmových kroužků bylo plánováno již v závěru roku 2020 a na začátku roku 2021. Byl 

zjišťován zájem dětí a mladých lidí, připravováno personální a materiální zabezpečení. Organizace 

kroužků byla v souvislosti s pandemií COVID 19 podřízena aktuálním vládním opatřením. 

Organizátoři flexibilně reagovali na vládní opatření a přizpůsobili organizaci plánovaných aktivit v 

souladu s platnými pravidly. Byla učiněna opatření k eliminaci rizik nákazy a zajištění ochrany zdraví, 

dodržována hygienická pravidla, zajištěny ochranné pomůcky a desinfekce. Stimulační aktivity 

(cvičení) probíhaly s úspěchem v období povinných uzávěr i v náhradní on-line formě. Kroužky se 

standardně konaly v přístupných vnitřních prostorách, v otevřeném prostoru, resp. v přírodě. Kroužky 

měly rozmanité zaměření – tvoření, dramatika, hudebně pohybový, sportovní, turistika, životní 

dovednosti, zdravý životní styl, rozvoj myšlení, keramika, poznávání přírody a její ochrana. Celkem 

probíhalo 7 zájmových kroužků pro celkem 82 účastníků, včetně vozíčkářů (předpoklad 5-6 kroužků, 

80 účastníků). Celoroční zájmové aktivity zajišťovalo celkem 16 vedoucích a asistentů proškolených v 

oblasti přístupů k dětem a mládeži se zdravotním postižením, pověřený vedoucí kroužku byl 

odpovědný za dodržování principu přístupnosti, zapojení všech účastníků a dodržování pravidel 

bezpečnosti. Aktivity v kroužcích byly organizovány hravou formou, důraz byl kladen na pozitivní 

citové prožívání, na možnost každého zažít úspěch a radost ze společně sdílené aktivity. Účastníci byli 

vedeni k rozvíjení vzájemné ohleduplnosti a spolupráce. S ohledem na složení skupiny účastníků a 

jejich potřeb byla zajištěna asistenční podpora.     

Výsledky práce dětí v kroužcích byly prezentovány v sídlech klubů, při dalších vhodných 

příležitostech - setkáních, prezentačních výstavách apod. 

 

Ad 2) Tábory - organizovaly regionální kluby Asociace a Poradenské centrum Asociace se sídlem v 

Praze. V roce 2021 se podařilo uskutečnit celkem 4 tábory a splnit předpoklad. Všechny tábory se 

konaly v období hlavních prázdnin. Tábory plánované na jarní termíny byly zrušeny z důvodu 

pandemie. Dotací projektu bylo podpořeno 78 dětí a mládeže, včetně účastníků s těžkým zdravotním 

postižením a vozíčkářů.  

Příprava táborů probíhala již od začátku roku 2021. Materiální vybavení a personální zabezpečení si 

organizátoři zajišťovali sami, regionální kluby měly také možnost využít půjčovnu tábornického a 

sportovního vybavení, kterou provozuje Poradenské centrum Asociace se sídlem v Praze.  

Pro konání táborů byly vybrány objekty, které splňovaly požadavky přístupnosti, disponovaly 

vhodným zázemím a umožňovaly naplnit programové cíle.   

Před společným odjezdem na místo pobytu táborů pořadatelé informovali a seznámili rodiče s 

programem a organizací tábora, místem konání, představili vedoucí a zdravotnický personál.   
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Prázdninové tábory se pořádaly pro účastníky ve věkovém složení 7 - 15 let, resp. 15 - 18 let, pro 

smíšené skupiny účastníků různých druhů zdravotního postižení i účastníků zdravých. Táborů pro 

vyšší věkovou kategorii se zúčastnili i mladí lidé s těžkým zdravotním postižením ve věku 18 - 26 let 

věku, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P, celkem 24.  

Účastníci byli rozděleni do oddílů po 8 - 10 členech vedených dvěma oddílovými vedoucími, s 

respektem k podílu imobilních účastníků a k dalším specifickým potřebám členů oddílu byly zajištěny 

asistenční služby.  

Táborové aktivity byly organizovány na principu přístupnosti a přitažlivosti, byli zapojeni všichni 

účastníci, byly respektovány jejich speciální potřeby, možnosti, zdravotní hlediska, rovněž byly 

zohledňovány potřeby účastníků bez zdravotního postižení.  

Organizace tábora umožnila dětem a mládeži orientovat se v novém prostředí, seznámit se s novým 

kolektivem kamarádů i vedoucích, s pravidly pobytu a plánovanými aktivitami programu.   

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 charakteru 

tábora. Organizace táborové hry byla členěna do denních etap. Podrobnosti denních aktivit byly 

projednávány v týmu všech vedoucích a asistentů a zdravotníka. 

Tábory zajišťovalo 39 vedoucích proškolených v oblasti práce s dětmi a mládeží se zdravotním 

postižením. 

Ve všech případech byly splněny podmínky odborné způsobilosti hlavního vedoucího.  

Zdravotní dozor byl ve všech případech kvalifikovaně zajištěn, ve většině případů byla zabezpečena 

přímo účast lékaře.  

S ohledem na složení účastníků tábora bylo k dispozici vybavení kompenzačními a rehabilitačními 

pomůckami, součástí bylo doprovodné vozidlo potřebné v případě nutné přepravy účastníka do 

zdravotnického zařízení v případě náhlé potřeby (např. záchvatová onemocnění, úrazy apod.).  

 

Ad 3) Specifické vzdělávací aktivity k snížení dopadů pandemie COVID 19 organizovaly regionální 

kluby Asociace ve spolupráci s Poradenským centrem Asociace v Praze. Příprava probíhala od konce 

roku 2020. V plánu na rok 2021 bylo uspořádat 6 – 7 strukturovaných specifických aktivit pro ca 90 

dětí, z toho 3 - 4 jednodenní a 3-4 vícedenní.  

Navzdory omezením z důvodu proti pandemickým opatřením se podařilo uskutečnit celkem 14 

setkání, z toho 8 jednodenních, 2 dvoudenní a 4 vícedenní akce v rozsahu 3, resp. 4 dny. Aktivity 

naplnily celkem 25 dnů. Akce měly strukturovaný program s rozmanitými tématy - poznávání přírody 

živé i neživé a její ochrana, vytváření početních představ, osvojování nových pojmů a rozvoj 

komunikace, poznávání místa, kde děti a mladí lidé žijí, historie, památky, orientace v prostředí, 

hudba, sport. Program obsahoval jak aktivity zaměřené obecně na rozvoj myšlení a poznání, fantazie a 

schopnosti soustředění, tak aktivity rozvíjející obratnost, pohyb a pohybovou koordinaci, komunikaci 

či tvořivost. Specifické vzdělávací dny byly příspěvkem k vyrovnání negativních důsledků pandemie. 

Rozšířily příležitosti účastníků se zdravotním postižením setkávat se s vrstevníky a kamarády, zapojit 

se do řízených a cílených aktivit rozvíjejících jejich znalosti a dovednosti využitelné v životě i při 

formalizovaném vzdělávání.  

Akce pobytové se konaly v období hlavních prázdnin nebo o víkendech, v přístupných objektech, 

aktivity v interiéru byly zpravidla propojené s pobytem v přírodě, tematickým výletem, cílenou 

vycházkou s výkladem. Jednodenní akce se konaly mimo dny školního vyučování, zpravidla o 

sobotách nebo nedělích, měly charakter celodenní tematické vycházky s výkladem nebo výletu s 

kombinací aktivit v interiéru. Program specifických vzdělávacích akce obsahoval část seznamovací, 

motivačně aktivizační a činnostní. Informace byly účastníkům přibližovány hravou a přiměřenou 

formou se zapojením více smyslů, důraz byl kladen na pozitivní citové prožívání, na možnost každého 

zažít úspěch a radost ze společně sdílené aktivity. Účastníci byli vedeni k rozvíjení vzájemné 

ohleduplnosti a spolupráce při řešení úkolů.   

Vzhledem k snadnější unavitelnosti cílové skupiny byly součástí programu relaxační aktivity. 

Aktivity zajišťovali pracovníci s pedagogickou kvalifikací nebo pracovníci, kteří byli v rámci 

vnitřního systému Asociace proškoleni v oblasti práce s dětmi a mládeží se zdravotním postižením v 

jejich volném čase. Ve vztahu ke složení skupiny účastníků byla zajišťována pomoc při pohybu a 

sebeobsluze, účast zdravotníka. Regionální kluby měly možnost využít metodickou podporu 

speciálního pedagoga Poradenského centra Asociace.  
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Ad 4) Celostátní setkání „Sportujeme a tvoříme společně už 30 let“ 

Víkendové celostátní setkání dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, jejich rodičů a přátel, jehož 

cílem bylo připomenout si 30 let činnosti Asociace s dětmi a mládeží se zdravotním postižením a v 

jejich prospěch a na celostátní úrovni si vyměnit zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe, společně 

sdílet radost ze sportování a tvoření. Setkání připravovalo Poradenské centrum Asociace se sídlem v 

Praze ve spolupráci s regionálními kluby Asociace od počátku roku 2021. Byl sestaven organizační 

tým, rozdělena odpovědnost, sestaven program setkání a probíhala příprava personálního a 

materiálního zabezpečení akce.  

Byl zjišťován zájem o účast, průběžně aktualizována databáze přihlášených účastníků, byl sestaven 

program setkání a podle očekávaného počtu a složení účastníků a programové náplně byla vybrána 

vhodná lokalita.  

Akce se uskutečnila v prvním víkendu měsíce října 2021, účastnilo se celkem 133 osob, z toho 26 dětí 

a dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, 24 účastníků se zdravotním postižením a 83 členů a 

přátel Asociace, z toho 36 dobrovolníků. Program zahrnoval úvodní přednášku a shrnutí třicetileté 

práce Asociace s dětmi a mládeží a v jejich prospěch s navazujícím workshopem o organizaci a 

možnostech přizpůsobení volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením a sdílení 

příkladů dobré praxe z činnosti regionálních klubů s dětmi a mládeží se zdravotním postižením. Po 

dobu setkání probíhala výstava - prezentace výsledků práce regionálních klubů. Druhá část programu 

byla orientována prakticky – byly přímo představeny ukázky adaptovaných sportů a dalších tvořivých 

a stimulačních aktivit s odbornou instruktáží a účastníci měli možnost tyto činnosti si přímo 

vyzkoušet.  

Úspěšné víkendové setkání připomnělo 30. výročí založení Asociace a třicet let společného tvoření a 

sportování v Asociaci, sdílet pocit sounáležitosti a inspiraci pro další práci   

 

Ad 5) Vzdělávání dobrovolníků:    

Z plánovaného proškolení 3 dobrovolníků pracujících v Asociaci s dětmi a mládeží v jejich volném 

čase se podařilo podpořit z důvodu náhlého onemocnění a karantény přihlášeného dobrovolníka 

podpořit účast pouze 2 pracovníků s dětmi a mládeží v kurzech externích vzdělavatelů.     

 

Celková dotace MŠMT činila: 650 000,-Kč, celkové náklady projektu 1.150.144,92 Kč. 

 

Zpracovala Zuzana Kaprová 

 

 

Úřad vlády ČR  

 

Program Úřadu vlády ČR „Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených“ 

Projekt „Důležité je nebýt sám“ 

 

V souvislosti s nepříznivou epidemickou situací a následnými vládními opatřeními, která se v průběhu 

roku 2021 měnila, i v souvislosti s doporučeními hodnotící komise bylo nutné přistoupit ke změnám v 

realizaci projektu. Změny se týkaly jak obsahové části, tak rozpočtu i výstupů projektu. V konečné 

fázi 

byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 387.037,- Kč 

 

Většinu aktivit směřujících k rozvoji kompetencí se za průběžně aktualizovaných podmínek, příp. 

úprav tématické náplně, podařilo realizovat, a to prezenčně, či on-line. Přesto některé aktivity nebylo 

možno, ať již z důvodů nedoporučení hodnotiteli, či stávající epidemické situace, realizovat. 

 

Realizované akce 

Vzdělávací kurzy: 

Kurz hry s fantazií, písmeny i čísly - posluchači se seznámili s různými variantami her, obdrželi 

pravidla a mohli si některé hry sami vyzkoušet. Většinu her lze aplikovat pro děti se ZP v 

modifikované podobě. Zúčastnila se 1 členka ARPZPD.  
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Kurz Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s mentálním postižením (SV) obsáhl otázky Co je obsahem 

SV, jaký má smysl a je vhodná?, Jaké informace předávat, jak si ověřit, že byly přijaty apod. Účast 11 

členů ARPZPD, doporučeny info materiály a možné výukové pomůcky. 

On-line konaný Kurz bezlepkového pečení - názorné předvedení technologií a výroby bezlepkových 

výrobků doplněné recepty. Kurzu se zúčastnilo 10 posluchačů-členů ARPZPD 

 

Odborné přednášky: 

Přednáška o příčinách, příznacích a postupu při diagnóze celiakie u dospělých - zúčastnilo se 25 

posluchačů 

Přednáška o stravování při celiakii - účastnilo se 13 posluchačů 

Přednáška o příčinách, příznacích a postupu při diagnóze celiakie u dětí - účastnilo se 25 posluchačů. 

V rámci těchto přednášek se posluchači např. seznámili zejména s původem nesnášenlivosti k lepku, s 

projevy celiakie a přidružených nemocí a komplikace při neléčení, diagnostika a údržba nemoci v 

latentní formě. 

 

Byl uskutečněn jeden Informační den s poradnou pro celiaky, jehož se zúčastnilo 5 členů ARPZPD. 

Prezentace na téma stravování při celiakii byla doplněna možností individuální porady s odborníkem. 

 

Tradičně byla uskutečněna 2 celodenní setkání celiaků v Kongresovém centru Brno, doplněná 

přednáškami odborníků z brněnských fakultních nemocnic, dalšími odborníky-diagnostiky a ukázkami 

bezlepkových potravin. Obou akcí se  zúčastnilo 77 posluchačů. 

 

Při příležitosti 30. výročí činnosti Klubu ARPZPD Paprsek Vyškov bylo uspořádáno setkání, na 

němž promluvila o své práci a svých dlouholetých zkušenostech s vedením klubu jeho předsedkyně 

paní Bednářová, které v závěru poděkovala předsedkyně ARPZPD pí. Kaprová. Akce se zúčastnilo 50 

posluchačů. V prezentaci zazněly názory a vyhlídky na práci se ZP dětmi, byly vidět ukázky práce dětí 

a zaznělo pozvání na odhalení pamětní sochy klubu ve Vyškově v roce 2022. 

 

V průběhu roku byla zpracována a distribuována 4 čísla (á 250ks,formát A5) periodika Zpravodaj 

Klubu ARPZPD Paprsek-Vyškov-distribuce-na MÚ a jejich prostřednictvím na spádové obce, (82 

míst), odborům sociálních věcí MÚ, starostům, místostarostům. Část tištěných materiálů je rovněž 

umísťována v prodejnách novin a časopisů a místních knihoven k odběru zdarma. Periodikum je 

dostupné rovněž v elektronické podobě na webových stránkách klubu. 

Bylo zpracováno 10 čísel bulletinu Zpravodaj ARPZPD, který seznamuje čtenáře a další zájemce s 

novinkami a zajímavostmi v oblasti ZP, zdravotnictví, sociálních věcí a klubové činnosti. V digitální 

podobě je bulletin rozesílán na 48 klubů v ČR. 

Byla zpracována a vytištěna brožura Zákony, novinky, zajímavosti - podpora pečujících, a to 150 

výtisků, formát A5, která byla distribuována v rámci Jihomoravského kraje, okr. Vyškov obdobně jako 

Zpravodaj. 

 

Shrnutí: 

Vzdělávacích akcí ARPZPD se zúčastnilo celkem 90 osob 

Hromadných setkání pořádaných ARPZPD (výstup č. 12 a 13) se zúčastnilo celkem 127 osob 

3 schůzí RV ARPZPD se zúčastnilo celkem 30 osob 

1 Setkání delegátů (VH ARPZPD) se zúčastnilo 39 osob. 

Vydána byla 150 výtisků brožury Zákony, novinky, zajímavosti 

Vydána byla 4 čísla periodika Zpravodaj Klubu ARPZPD Paprsek Vyškov v celkovém nákladu 1000 

ks 

Zpracováno a distribuováno na 48 klubů bylo 10 čísel Zpravodaje ARPZPD. 

 

Přípravy a realizace akcí se účastnili 2 členové projektového týmu, vždy 1-3 lektoři, 1-2 členové klubu 

a aktivní členové ARPZPD. 

Přestože se nepodařilo stoprocentně naplnit očekávání v pořádání vzdělávacích kurzů, bylo potěšující, 

že ostatní akce směřující k dalšímu vzdělávání členů se podařilo realizovat. Zejména náš nový člen - 

pardubický klub celiaků - uskutečnil všechny plánované vzdělávací akce a učinil tak první velký 
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osvětový krok v Pardubickém kraji. Stejně tak Klub ARPZPD Celiakie Brno dosáhl velmi dobrých 

výsledků při realizaci svých tradičních Setkání celiaků v Brně, která byla ohrožena, a jež měla 

pozitivní osvětový dopad i na veřejnost.  

 

Přes existující nově vzniklé formy kontaktů ve virtuálním prostředí je, jak se ukazuje, sociální 

setkávání stále prvořadou autentickou formou umožňující členům naší asociace řešit a lépe se 

vyrovnávat s problémy pramenícími z dopadů zdravotního postižení na život osob se ZP i jich 

samotných. Tento formát chceme i nadále podporovat. 

Zpracoval Jiří Kapr 

 

 

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 2021 jsme poskytli 18 hodin 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 leden 2022. 

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 a 2021. Bude kvalifikováno cca 

30 osob. 

V roce 2021 absolvovalo některý z kurzů 14 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 2021 se podařilo ve školských zařízeních zaměstnat 13 osob na 0,25-0,7 úvazku. 

 

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 
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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 s platností na 4 roky. 

Koncem roku 2021 byla její činnost obnovena a byli zvoleni noví členové na období dalších čtyř roků. 

 

Funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti Rada plní svou 

konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům 

legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů - 

stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti 

ochrany práv a naplňování potřeb pacientů. 

 

Pro řešení ucelených problematik, nebo jednotlivých diagnóz, zřizuje pacientská rada pracovní 

skupiny. Na půdě pracovních skupin se pak formulují priority pacientů v jednotlivých oblastech 

zdravotnictví a vytváří další podklady pro Pacientskou radu. Aby byla stanoviska pracovních skupin 

co nejobjektivnější, členy pracovních skupin jsou členové Pacientské rady, ale i členové dalších 

pacientských organizací.  

V současnosti pracují tyto pracovní skupiny Pacientské rady: 

• 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 a 2021 probíhala zasedání distančně a většinou se zabývala problematikou coronaviru. 

Do nové pacientské rady byl koncem roku 2021 opět jmenován Dalibor Ježorek. Obnovili jsme 

činnost Pracovní skupiny pro celiakii (zatím opět distančně) a vytvořili jsme dokument – podnět, 

kterým vyzýváme ministra zdravotnictví, aby podpořil naši snahu o úpravu vyhlášky o školním 

stravování a aby byla pro děti s celiakií zajištěna bezlepková strava ve školních stravovacích 

zařízeních. 

 

V Pracovní skupině pro zdravotně sociální pomezí se řeší mnoho témat. Patří mezi ně příspěvek na 

péči a lékařská posudková služba. V současné době je velkým tématem deinstitucionalizace péče o lidi 

s duševním onemocněním. 

V roce 2021 se skupina nesešla a neměla žádný pracovní výstup. Stalo se tak epidemiologickou situací 

a také volební obměnou ministra zdravotnictví ČR. V této době – podzim roku 2021- i pacientská rada 

ukončovala svoje volební období. 

 

Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky v roce 2021 se Pracovní skupina pro zdravotnické 

prostředky nesešla vůbec. Členové dostali on line k připomínkování pomůcky pro osoby s těžkým 

postižením dechových schopností. Veškeré jednání se odvíjelo v závislosti na vyjádření Odborných 

lékařských společností. Výstup z tohoto jediného připomínkového řízení nebyl členům zaslán. 

Zařazení pomůcek pro hygienu do kategorizačního stromu je s největší pravděpodobností tabu.  

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 2021 pokračovalo odstraňování závad dle kolaudačního řízení z prosince 2020. 1. 7. 2021 bylo 

opakované kolaudační řízení, které vydalo povolení k předčasnému užívání. Výhrady CHKO byly 

během podzimu odstraněny a 24.1.2022 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 

Během rekonstrukce 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.  

Od 1.7. do 31.12.2021  obsazenost penzionu 26%, z toho 55% osoby se ZP a členové Asociace. Z 

klubů penzion navštívili členové klubů Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Praha 3, Praha západ a 

kolektivní člen Klubu Kladno Klubíčko Beroun. 

Zpracovala Bc. Martina Smolíková 

 

 

PROJEKT NADACE HP FOUNDATION  

zaměstnanci HP Inc. ČR vybrali naší organizaci jako příjemce HP Foundation Imagine Grantu ve výši 

163.796,- Kč na podporu vzdělávání a získávání nových znalostí prostřednictvím technologií pro 

znevýhodněné skupiny. 

Pandemie COVID 19 a s ní související vládní opatření proti jejímu šíření se negativně dotkla i činnosti 

naší organizace, i když jsme se ze všech sil snažili navzdory složité situaci pokračovat v naší práci a 

plnit vytčené cíle. I organizace a realizace aktivit projektu HP Foundation byla ztížena a podřízena 

aktuálním vládním opatřením. Museli jsme operativně přizpůsobovat organizaci plánovaných aktivit v 

souladu s platnými pravidly, možnostmi a podmínkami pro shromažďování. Setkali jsme se i s novým 

fenoménem, totiž velkými obavami některých rodičů o zdraví jejich, či zdraví jejich dětí, obavami 

společných aktivit se zúčastňovat z důvodu možných rizik nákazy. Některé termíny akcí jsme byli 

nuceni přesunout do prvního čtvrtletí roku 2022, některé aktivity jsme museli rozdělit do více fází. 

Nicméně za uvedené komplikované situace se podařilo uskutečnit: 

V termínu 3. – 4. října 2021 proběhl první běh školení pro rodiče pečující o dítě se zdravotním 

postižením. Workshop v rozsahu 6 hodin byl zaměřen na podporu ICT uživatelských kompetencí - 

textové editory, sdílené prostředí Office365, internetové vyhledávání, mailová komunikace. Akce se 

zúčastnilo 19 rodičů. Účastníci měli možnost osvojit si důležité uživatelské úkony, procvičit si je, 

seznámili se s funkcemi SW a jejich využitím v praxi. 

V průběhu roku 2021 jsme ověřovali možnosti využití ICT - interaktivní tabule, chytrých telefonů, 

tabletů a stimulačních SW pro podporu rozvoje dovedností dětí a mladých lidí se zdravotním 

postižením. Zajímalo nás, pro které osoby se zdravotním postižením je daná technologie a rozličný 

SW přístupný a vhodně využitelný. Projekt rovněž podpořil zaškolení asistenta pracujícího s našimi 

dětmi se zdravotním postižením, umožnil podpořit uživatelské ICT kompetence 8 mladých lidí se 

zdravotním postižením a pořídit k ověřování 4 stimulačními programy. 

V současné době probíhá hodnocení a výběr vhodného ICT/SW pro vybavení stimulační herny/učebny 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, která bude využívána pro práci s dětmi/mládeží se 

zdravotním postižením a rozvíjení jejich dovedností pro život. Učebna bude využívána členy Asociace 

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, ale i dalšími zájemci se zdravotním postižením při akcích 

organizovaných Asociací (předpoklad ca 150 uživatelů ročně). Finalizace březen-duben 2022. 
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16. ledna 2022 proběhl workshop pro rodiče a děti (18 účastníků, rozsah 6 hodin) na téma bezpečného 

užívání internetu, pravda a lež v online prostředí, rizikové chování, uživatelské kompetence. Na tento 

tematický workshop navazuje modulový online kurz pro rodiče v oblasti E bezpečí (v průběhu celého 

února 2022). 
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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 IQ invest 

s.r.o. a Allen & Overy.  

 

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 2021 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: 

Fio banka a.s. 
č. účtu 2801993080/2010 

IČO 43002455 
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