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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, 

nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou.  

Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří 

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

 

Poslání 

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v 

kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální 

pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů. 

 

Cíl 

Chceme být stabilním sdružením, které bude napomáhat rodičům zvládat situaci narození dítěte 
s postižením a naší velkou snahou bude, aby si rodiče při našich aktivitách odpočali a načerpali 

nové síly. 



 

 

ARTETERAPIE aneb TVOŘIVÉ DÍLNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během roku 2013 jsme uspořádali 4 tvořivé dílny. 

Témata dílen 

• 16. března - jarní tvořivé dílny 

• 13. dubna - hedvábné šátky 

• 11. října - plstěné ozdoby a šperky + keramické závěsy 

• 12. října - výroba škrabošek inspirovaná zvířaty 
 

S chutí do toho a půl je hotovo - tímto heslem jsme se inspirovali tento rok v tvořivých dílnách, jejichž  

návštěvnost byla velká.  

Děti si na posledních dílnách vyráběly i škrabošky alias které zvíře bych chtěl být a ty pak využily na  

diskotéce pořádané na psychorehabilitačním pobytu.  

Zejména masky okouzlily i rodiče a tak byla během chvíle v místnosti celá zoo. 



 

 



 

 

HIPOREHABILITACE 
 
Hiporehabilitace je komplexní multidisciplinární rehabilitační metoda, využívající koně pro léčebné 

účely. Využívá specifický pohyb koně, respektive pohyb koňského hřbetu, který se přenáší na klienta.  

Odježděno bylo 234 hipojednotek (1 hipojednotka/20min). 

 

Hiporehabilitace zahrnuje tři samostatné formy: 

- léčebně pedagogické ježdění 

- hipoterapie 

- sportovně rekreační ježdění handicapovaných 

Klub zprostředkovává hiporehabilitaci u Sdružení AMBRA v Černé.  S ním spolupracujeme již 7let a 

hiporehabilitační jízdy rozšiřujeme v letních měsících i o sportovními závody. 
 

Projekt hiporehabilitace byl podpořen Nadací člověk člověku a Městem Velké Meziříčí. 



 

 

MUZIKOTERAPIE 
 

V tomto roce se muzikoterapie odehrála na psychorehabilitačním pobytu. Byla rozvržena do dvou fází.  

A to klidové a následně hmatové, kde děti sami vzaly hudební nástroje do svých rukou a ukázaly nám, jak to 

s tím zvukem v místnosti je. 

 

Muzikoterapie: 

- rozvíjí soustředěnost, koordinaci pohybů,  vnímání okolí i vlastní osoby, fantazii, emoční prožívání, smysl 

pro rytmus, správné  dýchání 

- zmírňuje fyzickou bolest, psychická traumata 

- zbavuje stresu 

- uvolňuje a navozuje pocit štěstí 
 

 

 



 

 

PSYCHO-REHABILITAČNÍ POBYT 

 

Jak lépe strávit podzim než v srdci Vysočiny v hotelu Svratka na psycho-rehabilitačním pobytu. 

Tento rok jelo 19 rodin, z toho 34 dospělých, 31 dětí z nichž bylo 17 dětí s postižením. Od pátku do soboty 

jsme si užili plavání v bazénu, dvě výtvarné dílny, muzikoterapii rozdělenou do fáze klidové a pak hmatové, 

kdy si děti mohly vyzkoušet všechny nástroje, pouštění draka, diskotéku a taky relax a odpočinek.  

Děti měly pobyt zdarma. 

 

Velký dík patří Zuzce Machové, která s námi spolupracuje již druhým rokem a celý náš pobyt a zážitky z něj 

zachycuje do překrásných fotografií. Děkujeme Zuzi. A také paní Greplové, která přijela zdarma ukázat  

přítomným dámám péči o pleť a ukázala základy malování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

CHARITATIVNÍ KONCERT - MUZIKANTI DĚTEM 

 

V letošním roce jsme se stali součástí charitativního koncertu, který pořádá sdružení Muzikanti dětem.   

Celý výtěžek bude v roce 2014 využit na stavbu mobilního domku a bude sloužit jako zázemí organizace, 

prostor pro setkávání, pořádání výtvarných dílen a jako zázemí pro rodiny, které jezdí na hipoterapii. 

Na koncertu jsme prezentovali činnost organizace a rodiče s dětmi si mohly k nám dostanu přijít vyrobit 

krasohled nebo plstěný předmět.  

Koncert nám přinesl 177  482 Kč (přes 40 tis. Kč se nám podařilo vybrat přímo na místě od lidí). 

Děkujeme Muzikantům dětem a všem našim dobrovolníkům za čas a energii. 

 

 

 

 



 

 

 ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - AFRIKA NA DLANI 

 

Zahájení školního roku jsme tentokrát zahájili ve Dvoře Králové, 7. září 2013 a protože počasí nám přálo, 
rovnou jsme se podívali i do Babiččina údolí. Prožili  jsme nádherný den, uznejte sami …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ČERNICKÁ PODKOVIČKA - TRAIL HANDICAP V MASKÁCH 

 

Společně se Sdružením Ambra jsme uspořádali poslední srpnový den parkurové závody pro děti  se  

zdravotním postižením a pojmuli jsme to jako oslavu konce prázdnin a začátku školního roku.  

Nechybělo ani opékání buřtů , užívání si posledních slunných dnů a na závěr závodů slavnostní ocenění dětí 

za jejich jízdy. Obdržely malý dárek a diplom jezdce. 

 

 



 

 

 PLES DOBRÉ VŮLE 

 

Když se lidé baví, všechno se pak daří - tím se řídíme už několik let a díky skvělým dobrovolníkům z Měřína, 

Černé a Hrbova jsme i tento rok mohli uspořádat  4. ročník plesu Dobré vůle.  

Pro tento rok si naše taneční skupina připravila vystoupení coby akvabely. 

Díky němu jsme si na sebe vydělali neuvěřitelných 93 275 Kč. 

Tento zisk nám pomohl zafinancovat psychorehabilitační pobyt pro děti zdarma a mohly jsme nakoupit  

potřebný materiál do tvořivých dílen. 

Všem, kdo nám ze srdce a nezištně pomáhají moc děkujeme za důvěru a čas. Děkujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÝLET DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ 

 

Organizace Chaloupky Velké Meziříčí nás zapojila do programu enviromentální výchovy podpořenou  

Evropským fondem v programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013“  

a společně jsme mohli strávit den v okolí zámku Schönbrunn. 

Prohlédli jsme si zahradu s řadou netradičních druhů zeleniny založenou v místech, kde měla císařovna Sisi 

svou mléčnou farmu. 

Pracovníci zahrady pro nás měly připraveni zahradně terapeutický program plný ukázek, ochutnávek i tvo-

ření. A předvánoční výlet se neobešel ani bez vánočního trhu. 

Děkujeme Chaloupkám za nezapomenutelný zážitek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍJMY A VÝDAJE 

2013 PŘÍJMY 

Dary a dotace 47 100 Kč 

Členské příspěvky 3 200 Kč 

Pobyt - příspěvek od účastníků 24 900 Kč 

Ples 93 275 Kč 

celkem 168 495 Kč 

2013 VÝDAJE 

Hipoterapie a další služby 

Poplatky 

Nájem ples 

Psychorehabilitační pobyt 

71 866 Kč 

2 051 Kč 

5 766 Kč 

82 510 Kč 

materiál 14 473 Kč 

Banner 2 680 Kč 

celkem 179 346 Kč 



 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 
Město Velké Meziříčí     

Nadace člověk člověku                             

Muzikanti dětem 

ZDAR a. s.       

Zuzana Machová - fotografka 

ZANOX - 2010 s. r. o. 

AGROCENTRUM ZS s. r. o. 

Lesní a rybochovné hospodářství, s. r. o.             

Podstatzky-Lichtenstein                                         

STIHL - Pavel Bartušek, Nová Zhoř 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Petráveč 

Obec Černá 

 

DOBROVOLNÍCI z Měřína, Černé, Hrbova, Uhřínova, Velkého Meziříčí  

a Nového Města na Moravě 

 

Mediální partner: týdeník velkomeziříčsko 


