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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 2010 proběhly 4 setkání, které nabídly rodinám s dětmi 

s handicapem volnočasové aktivity a to prostřednictvím terapie zvané  

arteterapie.  

Sešlo se 47 rodičů, 37 dětí s handicapem, 17 dětí bez handicapu,  

33 dobrovolníků a pokaždé 2 lektoři. Rodičům byla dána možnost strávit chvíli 

bez dětí a věnovat se sami sobě, vyrobit si něco zajímavého a setkat se 

s ostatními rodinami a sdílet své zkušenosti v péči o děti s handicapem. Podařilo 

se nám spojit děti a mládež s handicapem i zdravé v přirozené činnosti a to v 

malování, výrobě svíček a dalších aktivit a dát tak možnost oběma, aby se učili 

vzájemné toleranci a umění spolu komunikovat. 

Témata dílen 

• 6.března - savování + práce se sádrou a doplňky  

• 8. května - malování na hedvábí + hliněné dekorace 

• 4. září - pletení košíků z pedigu + výroba ručního papíru 

• 6. listopadu - podzimní dekorace + plovoucí svíčky a přání k Vánocům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt byl podpořen Nadací člověk člověku 



 

 



 

 

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.  

V roce 2010 se odjezdilo 147 hipojednotek 

 

Hiporehabilitace zahrnuje tři samostatné formy: 

- léčebně pedagogické ježdění 

- hipoterapie 

- sportovně rekreační ježdění     

  handicapovaných 

Klub zprostředkovává hiporehabilitaci u 

Sdružení AMBRA v Černé.  

 

CANISTERAPIE 

 

Canisterapie je léčebný kontakt člověka se psem. 

V roce 2010 proběhlo 171 canisjednotek 

Na 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) 

Projekty byly podpořeny městem Velké Meziříčí 



 

 

BENEFIČNÍ KONCERT SPOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční koncert a den pro děti SPOLU jsme uspořádali 12. června 2010 v  
Měříně jako oslavu 15. výročí vzniku asociace. Oslavu zahájil Muž roku 2009 
Martin Zach, který po úrazu skončil na invalidním vozíku. 
Během dne mohly děti malovat, vyrábět krasohledy, podívat se na ukázky  
sebeobrany, cvičení psovodů, likvidaci požáru auta, svézt se na koni či si  
vyzkoušet horkovzdušný balón a další.  
Dnem nás doprovázela kapela Šafářanka z ÚSP Křižanov. 
Večer vystoupila kapela Jordán II a Barelrock. 
Kvůli nepřízni počasí nevystoupila kapela Pearlštejn a neuskutečnil se ohňostroj. 
 

Na koncertě bylo vybráno 17.462Kč  

 



 

 

 

MUZIKOTERAPIE 

 

Muzikoterapie je projekt, který jsme zahájili v lednu 2010. 

Lektorkou je Svata Drlíčková, která se muzikoterapii věnuje několik let. 

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 

 
MIKULÁŠ 

 

Tradičně jsme v tomto roce uspořádali i Mikulášskou nadílku v pohostinství u 

Hradů v Černé. Sešlo se nás celkem 52. 

Zábavu nám přichystalo loutkové divadlo eMillion s povídkou „Jak šla kráva do 

světa“ a opět nemohla chybět ani hudba v podání muzikantů z Měřína. Nakonec 

přišel i Mikuláš s nadílkou a přinesl i obrovský ohňostroj, který čekal na děti 

venku.  



 

 

 

PLES DOBRÉ VŮLE 

 

Rok 2010 přinesl i 1. ročník Plesu Dobré vůle, jehož výtěžek šel na aktivity  
asociace. Zahájili jsme tak tradici, která bude pokračovat i v dalších letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRAMPOTERAPIE = trampolining 
 

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vaz-

bou na psychiku.  

Princip úspěšnosti trampoterapie spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu 

na trampolíně.  

Trampoterapie: 

- rozvíjí nervosvalovou koordinaci,  

senzomotorické dovednosti, prostorovou  

orientaci, rytmizaci, sociální vnímání  

a prožívání 

- navozuje pohyb, který rozhýbá lymfu a  

napomůže tak k odstraňování toxinů z těla, 

skákání zvyšuje tlak uzavírající chlopně v 

cévách, jimž lymfa protéká 

- cvičení na trampolíně posiluje i srdeční sval, a může tak najít své místo v  

prevenci onemocnění srdce 

 
Trampolína byla zakoupena z výtěžku benefičního koncertu SPOLU 



 

 



 

 

 
PŘÍJMY A VÝDAJE 

2010 PŘÍJMY 
Nadace člověk člověku 10.000Kč 

Město Velké Meziříčí 23.000Kč 
Sponzorské dary 149.043Kč 
Členské příspěvky 3.800Kč 
Úroky 224Kč 
celkem 186.067Kč 

2010 VÝDAJE 

Hipoterapie 

Canisterapie                                           

Muzikoterapie 

Benefiční koncert a ostat. služby 

19.380Kč 

15.390Kč 

8.000Kč 

61.355Kč 

Poplatky 2.765Kč 

Ceniny 455Kč 

Smlouvy a cestovní příkazy 5.838Kč 

Materiál 63.205Kč 

Laminovačka 1.346Kč 

Ostatní 1.248Kč 

celkem 178.982Kč 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 
Nadace člověk člověku 

Město Velké Meziříčí 

Městys Měřín 

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.  

DS AGROS, a.s. Netín  

Forest Meri s.r.o. Brno  

Lesní družstvo obcí Měřín  

Pacal Karel 

AGM-AGROMOTOR s.r.o. 

LIDL ČR, v. o. s. Stránecká Zhoř 

Lisovna plastů, s.r.o. Velké Meziříčí 

PARAMONT CZ s.r.o.  

PKD PRAGUE s.r.o. Měřín  

PROLOG - Bohuslav Ludvík 

TRACHEM s.r.o.  

Výtahy, s.r.o. Velké Meziříčí 

VEZEKO s.r.o. Velké Meziříčí  

Agro Měřín 

Falco computer, s.r.o. 

Gremis Velké Meziříčí 

Hospoda u Ivoška – Ivo Horák, Měřín 

HZS kraje Vysočina 

Kožený Jan 

Kubíček – horkovzdušné balóny 

Lesní družstvo obcí Měřín 

Mošner sound, Nové Město na Moravě 

 

 

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

Nového Města na Moravě 

Obec Pavlínov 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Lavičky 

Obec Černá 

Pizzeria Caribic Měřín 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, speciální  

pořádková jednotka 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Vysočina 

První brněnská strojírna, Velká Bíteš 

Rental Pro-Velké Meziříčí 

SDH Blízkov 

SDH Měřín 

Stavebniny Smejkal 

TJ Jiskra Měřín 

Vemax, Stránecká Zhoř 

Viktor Kundela – bartending agency 

rádio Petrov 

Hitrádio Vysočina 

týdeník velkomeziříčsko 

Novinyvm 

Myslivecké sdružení Chlumek 

NOWACO Velké Meziříčí 

Mc´Donald´s, Měřín 

Michal Kuchyňka 


