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“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.

Počet evidovaných členů klubu: 86 
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



V Černé na kolbišti byla koncem roku  
provedena oprava domečku. Brat ř i 
Kolouchovi Z Frankova Zhořce (dárcovsky 
zdarma) společně se Zdeňkem Jůdou 
upravili oplechování všech rohů po obvodu 
domečku  (a že jich je celkem 21 se ani 
nechce věřit) tak, aby se minimalizovalo 
vnikání vody  (zejména ze sněhu v zimě) do 
vnitřku domečku.

OPRAVA NAŠEHO DOMEČKU

díky štedrosti našeho „stálého“ podporovatele 
a sponzora pana Pavla Burtuška – firma 
Prodej – Servis, Bartušek Pavel, Třebíčská 
1145, Velké Meziříčí, jsme sponzorsky získali 
motorovou sekačku STIHL na sekání trávy v 
nejbližším okolí našeho domečku v  Černé. 
Děkujeme! Sečení trávy v okolí domečku a 
WC na Kolbišti v Černé se ujal náš člen - 
tatínek Martin Dovica, za což mu patří velký 
dík.

NOVÁ SEKAČKA 

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. 

 … trochu údržby na začátek



Poslední prázdninový a druhý zářijový víkend 
prožili členové Asociace rodičů a přátel 
z d r a v o t n ě p o s t i ž e n ý c h d ě t í 
z  velkomeziříčského klubu v  Jizerských 
horách. Přihlášené rodiny měly po roce opět 
možnost pobýt společně a užít si krásy našich 
hor. Penzion Poezie v Kořenově, který vlastní 
ARPZPD, prošel v  minulém roce stavebními 
úpravami, které zajistily jeho bezbariérovost. 
Mnozí během pobytů pokořili nedalekou 
Sněžku a vystoupali do výšky, aby se mohli 
rozhlédnout po kraji. Druhý deštivý den mnozí 
zase sestoupali do podzemí Bozkovských 
jeskyní.   Nechyběla túra okolo vodopádů, 
návštěva Jizerky, přehrady Souš i Protržené 
hráze. Někteří zdolali i Ještěd a v  Liberci i 
zoologickou a botanickou zahradu a zábavné 
centrum s bazény, případně navštívili vojenské 
muzeum Smržovka. Večery pak prožívali 
všichni společně, sdíleli zážitky, hráli hry a 
povídali si. A tak to má na správném 
psychorehabilitačním víkendovém pobytu být.

VÍKENDOVÉ POBYTY V 
KOŘENOVĚ

Asoc iace rod ičů a p řáte l zdravotně 
postižených dětí ČR, z.s. (www.arpzpd.cz) 
slaví v  letošním roce 30. výročí od svého 
založení. V rámci oslav tohoto kulatého výročí 
se první říjnový víkend konalo celorepublikové 
setkání na Sázavském ostrově s  tematickým 
názvem „Tvoříme a sportujeme“. Setkání se 
zúčastnili i členové velkomeziříčského klubu 
Asociace.  Během prosluněného víkendu se 
rodiny zúčastnily různých aktivit a to v  rámci 
večerního setkání a workshopu, společného 
veselí,   tvoření, zábavných a sportovních 
aktivit v  areálu kempu, tvoření ve sklárnách 
nebo si udělali vycházku na Sázavský klášter.

OSLAVILI JSME 30. VÝROČÍ

přes další covidová omezení pokračovala v 
roce 2021 hiprehabilitace dětí z asociace VM. 
Tuto rehabilitaci zajišťuje sdružení Ambra pod 
vedením Michaely Burdové. Za rok 2021 
absolvovaly děti z asociace VM celkem 131 
jednotek hiporehabilitace. Kromě toho se 6 
členů asociace zúčastnilo 4 závodů v 
p a r a v o l t i ž i ( p a r a v o l t i ž j e s o u č á s t 
hiporehabilitace dle České hiporehabilitační 
společnosti, které je sdružení Ambra členem) 
včetně Mistrovství České republiky.

HIPOREHABILITACE 2021

… počet akcí byl i v roce 2021 omezen covid 
opatřeními. Tak doufejme, že v dalších létech 
se budeme moci setkávat více.

http://www.arpzpd.cz/


Příjmy a výdaje 2021
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub VM

Příjmy

Sponzorské dary a dotace 86 000 Kč

Členské příspěvky 7 800 Kč

Akce - příspěvky od účastníků 1 600 Kč

Výdaje

Hiporehabilitace 19 650 Kč

Pobyty 2x Kořenov + Sázava 25 750 Kč

Oprava domečku na Kolbišti v Černé 16 440 Kč

Ostatní - web, mobil, daňové přiznání, členský příspěvek Praha 5 092 Kč



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 dárce - finanční dar 

Jaroslav Široký Pozďatín 

Město Velké Meziříčí 

Obec Černá 

Obec Lavičky 

Obec Netín 

Obec Petráveč 

Obec Stránecká Zhoř 

SANBORN a.s. Velké Meziříčí 

STIHL - Barušek, Velké Meziříčí 

Vezeko s. r. o. - Velké Meziříčí 

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

