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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. 

 

 
Historie: 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí vznikla začátkem roku 1995, 

důvodem byl nedostatek informací týkající se postižených dětí a jejich problémů.  

Na počátku se sešlo 15 rodičů. V dnešní době zahrnuje klub 65 řádných členů a 33 

registrovaných členů. O klub se starají nejenom rodiče, ale i odborníci. V roce 2007 

jsme založili webové stránky (www.asociacevm.cz), kde jsou k nalezení všechny naše 

aktivity. 

 

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. 



Činnost v roce 2009 
 

 

Celoroční aktivity 
• průběžná aktualizace webových stránek www.asociacevm.cz 

• Hiporehabilitace (terapie pomocí koně) - zajišťuje Sdružení Ambra 

• Canisterapie (terapie pomocí psa) 

 

 

Jednorázové aktivity 
• 27.2. 2009        přednáška 

• 14.3. 2009        Velikonoční řádění 

• 30.5. 2009        Hipo-olympiáda 

• 28.7. 2009        Léto s princeznou 

• 29.8. 2009        Pletení košíků 

• 24.10. 2009      Podzim do našich domovů 

• 15.11. 2009      tisk letáku asociace 

• 28.11. 2009      Adventní posezení s Mikulášskou nadílkou 

 



Hiporehabilitace je komplexní multidisciplinární rehabilitační metoda, využívající 

koně pro léčebné účely.  

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

klienta.  

 

Hiporehabilitace zahrnuje tři samostatné formy: 

- léčebně pedagogické ježdění 

- hipoterapie 

- sportovně rekreační ježdění handicapovaných 

 

Klub zprostředkovává hiporehabilitaci u Sdružení AMBRA v Černé.  

Na platbu hipo jednotky doplácí klub 2/3 z celkové ceny a zbytek si hradí rodiče sami. 
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Klub zprostředkovává hiporehabilitaci u Sdružení 

AMBRA v Černé.  

Na platbu hipo jednotky doplácí klub 2/3 z 

celkové ceny a zbytek si hradí rodiče sami. 

HIPOREHABILITACE 

CANISTERAPIE 
    

Canisterapie je léčebný kontakt člověka se psem. 

 

�a co vše může být  canisterapie zaměřena: 

• rozvoj citových schopností (mazlení se psem,..) 

• rozvoj rozumových schopností (cílená hra,…) 

• rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá  

     motorika, házení míčků,...)      

• polohování (využití tělesné teploty psa 

k uvolnění svalových křečí) 

• relaxace (vliv na psychiku a duševní rovno-

váhu) 



PŘEDNÁŠKA 
 
V prostorách stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí jsme vyslechli příspěvky od: 

• Ing. Aleny Poulové - o službách stacionáře a jeho budoucí rekonstrukci 

• PaedDr. Blanky Klapalové - o škole Březejc a jejich aktivitách 

• Ing. Michaeli Burdové - mluvila o hiporehabilitaci a jeho využití v praxi 

• Mgr. et Bc. Veronika Teplá - diskuse o integraci dětí s handicapem 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ ŘÁDĚNÍ 
 

Přišel čas velikonoční a s tím spojená příprava na domácí výzdobu a setkání  

v příjemném tvůrčím prostředí. Každý si mohl vyzkoušet řadu nových technik.  

Na výběr byla: 

• výroba dekorativních tyček na zapichování 

• výroba vajíček batikovou technikou 

• malování madeirovaných vajíček 

• svícny z pštrosích vajíček 

Ani tentokrát nechybělo odpolední zpestření  

hudbou a zpěvem.  



HIPO-OLYMPIÁDA 
 
Odpoledne plné her, koní a rožnění prasátka.  

Na začátku jsme slavnostně zažehli oheň, který plál po celou dobu her. 

Pro děti byly nachystané hry, kde prokazovaly svoji zdatnost a dostávaly body do svých 

zápisníčků výkonů. Nakonec si hry zahráli  

i všichni rodiče, aby nezůstali za dětmi pozadu a 

na všechny čekaly diplomy a krásně orožněné 

prasátko. 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTO S PRINCEZNOU 
 

Naše asociace společně se Sdružením Ambra, uspořádala pohádkové odpoledne, kde se 

sešlo 18 „zakletých princezen“ a 5 „zakletých princů“. Setkání bylo zahájeno příjezdem 

královské družiny na koních. Ta přivítala přítomné a dovezla kouzelnou bránu a hůlku, 

aby mohly být zakleté princezny a princové vysvobozeni. Náhle se z nich stali 

opravdové princezny a princové a měli na sobě i  šaty vhodné jejich postavení. Poté si 

všichni zajezdili na koních, opekly buřty, zatancovali a snědli královský dort.  



PLETENÍ KOŠÍKŮ 

Stává se pomalu tradicí, že součástí našich Tvořivých dílen je pletení z pediku. Tento-

krát jsme se pustili do pletení košíků na ovoce, podnosů a kurvertů na pepř a sůl a to v 

různých barevných provedeních. Děti naopak vytvářely různé misky z keramické hlíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIM DO NAŠICH DOMOVŮ 
 

Múzy umění nás opět poblouznily. Maminky se tentokrát vrhly do vytváření adventních 

věnců ze suché vazby. Děti zase připravily vánoční ozdoby na stromeček či na větvičky 

do vázy a nemohla chybět ani výroba svícínků. 

 



ADVENTNÍ POSEZENÍ S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 

Tentokrát jsme se na Mikuláše sešli v hostinci v Černé. 
Díky našim dárcům a to pekárně Kamenici, firmě  
Nowaco a rodině Hradovým, jsme měli přichystané plné 
stoly dobrot. K příjemnému posezení a následnému  
bujarému tanci nám hráli hudebníci z Měřína, naši  
dobrovolníci nás potěšili pohádkou  O Perníkové  
chaloupce a na závěr nás navštívil Mikuláš s plným  
košem dárků.  

 

 

 

 

 

DESIGN A TISK LETÁKU 

Podařilo se nám z vlastních sil vytvořit leták, který popisuje základní činnosti a kontakt 

na asociaci.  

 

Díky pomoci pana Brabce a tiskárně PROTISK Velké Meziříčí jsme měli možnost letá-

ky vydat za minimální náklady.  

Tímto patří výše zmíněným náš dík. 

 

Doufáme, že distribuce letáku napomůže k větší osvětě o činnosti asociace a více rodin 

se o našich aktivitách dozví a využijí jich.  

 

 



Příjmy a výdaje v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 PŘÍJMY 
Dary              69.000,- Kč 

Dotace              54.200,- Kč 
Členské příspěvky                4.200,- Kč 

Celkem            127.400,- Kč 

2009 VÝDAJE 

Materiál               31.635,- Kč 

Reklama                12.612,- Kč 

hipoterapie+canisterapie               21.810,- Kč 

Ostatní                 5.725,- Kč 

Poplatky                 6.199,- Kč 

Ceniny                 1.747,- Kč 

Celkem               86.401,- Kč 



ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME 

Fond Vysočiny 

Město Velké Meziříčí 

Obec Černá 

Pavel Uchytil 

Lesy ČR - Nové Město na Moravě 

MPI Consulting, s.r.o.- Michael Bezděk 

sbor dobrovolných hasičů Pavlínov 

Obec Petráveč 

Agados, spol. s.r.o. 

AGROCENTRUM ZS, s.r.o. - Lavičky 

ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 

Pavel Vondráček 

pekárna Kamenice 

Nowaco 

DS Agros, a.s.- Netín 

JuM-design, Michal Juránek 

Nadace člověk člověku 

Tiskárna PROTISK Velké Meziříčí 

Marie Podstatzká-Lichtenstein - velkostatek Velké Meziříčí 

Silvie Slámová 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ 

 Děkujeme všem našim dobrovolníkům za pomoc a tvůrčí aktivity 


