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Asociace rodičů a přátel 
postižených dětí v ČR, z.s
klub Velké Meziříčí 
“Všechno dobré, co učiníš pro druhé, se ti mnohonásobně vrátí zpět”

Výroční zpráva
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.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 napomáhá rodičům 
zvládat situaci narození dítěte s postižením a naší velkou snahou 
je, aby si rodiče při našich aktivitách odpočinuli a načerpali nové 
síly.



Již po   10-té byl první akcí roku, kterou 
pořádá Asociace Ples Dobré vůle, který se již 
tradičně konal v kulturním domě v Uhřínově a 
to v  sobotu 26.1.2019. Bohatou tombolu, 
kterou v úhrnu tvořilo přes pět set padesát 
krásných cen, zajistili aktivní členové asociace 
od téměř dvou stovek dárců. K tanci hrála 
skupina Beat Band, kulturní program doplnily 
hned 3 vystoupení. Finanční výtěžek celé 
akce Asociace využije ke spolufinancování 
tradičních akcí, které se konají v  průběhu 
celého roku.

JUBILEJNÍ 10-TÝ PLES

Organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v  ČR, dostala od Nadace 
Naše dítě dar na realizaci motivačních pobytů 
pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením 
do 18 let. Dar Nadace naše členy velmi potěšil 
a pobytu se z  velkomeziříčské a žďárské 
asociace, zúčastnilo 9 rodin. Celkem tedy 41 
účastníků. Z tohoto počtu bylo 24 dětí, z nichž 
bylo 11 se zdravotním postižením., Tento 
motivační pobyt se uskutečnil v  termínu od 1. 
3. 2019 – 5. 3. 2019 v  rekreačním areálu 
Pastviny v podhůří Orlických hor.

POBYT NA PASTVINÁCH

1. Arteterapie aneb tvořivé dílny - Děti 
tvoří pod vedením arteterapeutky a 
dobrovolníků, rodiče si tvoří vlastní 
výrobky pod vedením lektora/ky. 

2. Hipoterapie (terapie pomocí koně) 
- h ipo te rap ie j e komp lexn í 
m u l t i d i s c i p l i n á r n í m e t o d a , 
využívající koně pro léčebné účely. 

3. Setkání rodin, společné zájezdy - 
napomáhá rodičům a dětem v 
sociálním kontaktu a sdí lení 
zkušeností.  

4. Psychorehab i l i tačn í pobyt - 
každoročně pořádáme společný 
víkendový pobyt rodin s dětmi. 

5. Ples Dobré vůle - pořádá Asociace 
pro širokou veřejnost, výtěžek je 
použ i t k financován í ak t i v i t 
Asociace. 

6. Canisterapie (terapie pomocí psa), 
muzikoterapie, přednášky, další 
aktivity. 



Letos měli členové Asociace možnost strávit 
dva prodloužené víkendy na chatě Poezie v 
Kořenově na rozhraní Jizerských hor a 
Krkonoš. Prož i l i tam spoustu opravdu  
nádherných zážitků. Od návštěvy muzea a 
rozhledny Járy Cimrmana přes ochutnávku 
piva ve dvou místních pivovarech, nádherné 
Mumlavské vodopády, výjezd lanovkou na 
Čertovu horu, projížďku bobovou dráhou v 
Harachově, krásný výhled z rozhledny 
Štěpánka, až po večerní opékání špekáčků u 
táboráku.

VÍKENDY V POEZII

V sobotu 23. března 2019   bylo  od 16 hodin 
setkání rodin v bowlingovém centru ve Velkém 
Meziříčí   ROVER   BOWLING, kde jsme se 
sešli opravdu v  hojném počtu. Akce se 
vydařila, rodiče i děti si zahráli na čtyřech 
dráhách, které pro nás byly rezervovány. Poté 
proběhla členská schůze, kde předseda klubu 
přednesl zprávy za rok 2018 a jsme 
diskutovali o akcích pro rok 2019 i 2020, kdy 
klub oslaví 25.výroč í založení. Milým 
překvapením bylo drobné pohoštění v podobě 
pizzy,

BOWLING 

Sezóna 2019 byla zahájena v  březnu 
s  prvními jarními dny a ukončena koncem 
listopadu. K dispozici byli opět zkušení koně 
Gambler a Argie, někteří uživatelé už si 
vyzkoušeli i ohromného Patrona. Děti, které 
jezdí v  úterý s  terapeutkou paní Išovou, na 
konci léta  asi naposledy projížděly pohádkový 
les, který nám příští rok bohužel vykácí kvůli 
kůrovci. K  pohádkovému lesu jsme připravili 
malý parkur zručnosti, nachystali táborák a 
udělali si tak malou Černickou podkovičku a 
všechny děti si odnesly dárkový balíček. 

Součástí hiporehabilitace je už čtvrtým rokem 
také paravoltiž – cvičení na koni s hudbou. Je 
to další stupeň toho, kam se mohou na 
koních posunout dál. Pět   členů Asociace 
cvičilo pilně a kvalifikovali se na Mistrovství 
České republiky v  Brně, kde obsadili místa 
v  první desítce ve své kategorii. Sestry 
Kujalovy získaly   titul „Skokan roku“, udělaly 
opravdu velký pokrok.  Pro rok 2020 chystá 
Ambra   do hiporehabilitace dětem další 
zpestření pořízením vybavení na pony-games, 
což je forma jezdeckých her pro malé i velké, 
s  handicapem i bez. Dále chystáme úpravu 
prostoru kolem domečku, vyřešením WC a 
potřeb na umytí rukou..	

HIPOREHABILITACE 2019



Jako již tradičně naše cesta vedla do 
slovenského Velkého Medéru. Dopoledne 
jsme zvládli mnoho vodních atrakcí a 
odpoledne jsme si už převážně užívali plavání 
a relaxace v mnoha bazénech, které termální 
koupaliště nabízí. Ve velkém horku jsme 
nepohrdli ani plaveckým bazénem, který 
obvykle všechny odradí svěžestí vody. Teplota 
vzduchu dosahující 37°C všechny přiváděla 
ke stánkům s  chladivou zmrzlinou. Zvýšená 
aktivita ve vodě byla však třeba kompenzovat 
i chutným obědem spojeným s  chvilkou ve 
stínu.

VODNÍ RADOVÁNKY

Letošní společný víkendový pobyt v krásné 
přírodě Vysočiny a již ověřeném komfortu 
hotelu Svratka jsme využili ke zkoumání 
skř ítků a jiných malých lesních tvorů. 
Zúčastnili jsme se přednášky o životě skřítků, 
divadla Koník s inspirativní pohádkou a když 
jsme byli již teoreticky připraveni, vyrazili jsme 
do lesa hledat skutečné skřítky. V lese jsme 
pro ně postavili spoustu krásných domečků a 
pomohli jim od nezbedných šotků. Kdo 
zrovna nehledal skřítky, využil krytý plavecký 
bazén, minigolf nebo si třeba zahrál kulečník.

PODZIMNÍ SKŘÍTKOHRANÍ

Poslední neděli roku 2019 věnovali členové a 
přátelé naší Asociace návštěvě hlavního 
města Prahy. Nasáli vánoční atmosféru při 
procházkách Václavským a Staroměstským 
náměstí. Horký punč a trdelník zahřály ruce, 
samotné představení v divadle Brodway pak 
srdce. Skvělé obsazení, napínavý děj a hity 
Heleny Vondráčkové zně j ící muzikálem 
všechny pobavily. Následovala společná 
večerní vycházka „účastníků zájezdu“ 
k  rozsvícenému vánočnímu stromu na 
Staroměstském náměstí, poslechu koled a 
společné fotce před návratem domů. 

MUZIKÁL

V neděli 28.července se od 6-té hodiny ranní 
začaly sjíždět rodiny naší Asociace k  setkání 
při chytání ryb na Mlýnském rybníku v Arnolci. 
Tuto možnost nám nabídl    p.Jan Štegner, 
který nám byl rádcem a pomocníkem při 
vlastním chytání. Akce se vydařila a všem se 
líbila. No aby ne - každý účastník měl nějaký 
ten záběr, všem se podařilo vytáhnout 
alespoň jeden úlovek ven z  vody, několika 
úlovkům se však podařilo přelstít rybáře těsně 
před vytažením nebo „se utrhli“ i s háčkem a 
návnadou a byli pryč. Na závěr akce všechny 
přítomné děti obdržely medaili

CHYTÁNÍ RYB



Příjmy a výdaje 2019
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 96 000 Kč

Členské příspěvky 7 300 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 56 000 Kč

Příjem z vlastních aktivit 105 000 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 41 000 Kč

Psychorehabilitační pobyt 84 000 Kč

Akce - muzikál, Medér, bowling, chytání ryb, dílny … 98 000 Kč

Ostatní - web, administrativa, poplatky 6 000 Kč

Počet evidovaných členů klubu: 93 
Statutární zástupce: 
Ing. Zdeněk Jůda (předseda) 
Ing. Vít Chmelíček (místopředseda) 
Jana Brabcová (hospodářka) 

Právní forma: občanské sdružení  
IČO: 48896748  
DIČ: CZ-48896748  
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna   
Číslo účtu: 221920687 / 0300



Všechny naše pořádané akce mohou vzniknout 
jen díky práci a ochotě členů Asociace, všech 
dobrovolníků a hlavně podpory našich sponzorů.

Děkujeme všem našim dárcům

     

AGM - Agromotor s.r.o. - Velké Meziříčí   

Agrocentrum ZS s.r.o. Stránecká Zhoř 

Anonymní dárci - finanční dar, tříkolka, chytání ryb 

Jaroslav Široký Pozďatín 

Lékárna Měřín - Mgr. Hana Smejkalová 

Město Velké Meziříčí 

Obec Černá 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Petráveč 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Uhřínov 

Rodina Podstatzky-Lichtenstein    

Vezeko s. r. o. - Velké Meziříčí 

ZDAR a. s. - Žďár nad Sázavou   

Dárci do tomboly při Plesu Dobré vůle 

Dobrovolníci, kteří nám nezištně pomáhají při 
našich akcích   

Poděkování dárcům

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM 
Černá 47, 594 42 Měřín 
Korespondenční adresa: Čermákova 1902/3, 594 01 Velké Meziříčí 
Telefon: 607 630 126; 606 719 569 
E-mail: asociacevm@seznam.cz 
www.asociacevm.cz

http://www.asociacevm.cz
http://www.asociacevm.cz

