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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 2012 proběhly 4 tvořivé dílny.  

Dílen se v roce 2012 účastnilo 62 rodičů, 39 dětí s handicapem, 16 dětí bez han-

dicapu, 18 dobrovolníků a pokaždé 2 lektoři.  

Rodičům byla dána možnost strávit chvíli bez dětí a věnovat se sami sobě, vyro-

bit 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 

• 17. března - velikonoční dekorace + jarní ozdoby 

• 26. května - tiffaniho technika výroby šperků + práce se sklem 

• 20. října - ubrousková technika + výroba obrázků 

• 21. října - práce s fimo hmotou + výroba šperků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

Odježděno bylo rekordních 267 hipojednotek (20min). 

 

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 2012 bylo provedeno 52 canisjednotek (20min). 

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) 

Projekt hiporehabilitace byl podpořen městem Velké Meziříčí. 



 

 

PSYCHO-REHABILITAČNÍ POBYT 

Psycho-rehabilitační víkendový pobyt v hotelu Svratka začal být nedílnou sou-

částí našich ročních aktivit. Tento rok nás jelo více a to 15 rodin, celkem 53 lidí, 

z toho 23 dětí. Od pátku do soboty jsme si užili plavání v krásném bazénu, dvě 

výtvarné dílny, úžasnou muzikoterapii na téma hvězdy a my, vycházku ve slunné 

sobotě, diskotéku a taky relax a odpočinek.  

Náš společný dík patří firemním dárcům, kteří nám na tento pobyt přispěli a děti 

ho mohly mít zdarma. A velký dík patří Zuzce Machové a Cyrilu Kuncovi, kteří 

nám zadarmo nabídli své profesionální fotografické služby a připravili pro nás 

nádherné zachycení celého pobytu. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MUZIKOTERAPIE 

Muzikoterapie je projekt, který jsme zahájili v lednu 2010 a stále v něm během 

celého roku pokračujeme. 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 

 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 

V červnu se sešlo 16 rodin a naši dárci a sponzoři na kulturně společenském  

odpoledni v Černé. Opékali jsme buřty a prasátko, poslechli si paní Ing. Burdo-

vou o technikách hiporehabilitace a jejich působení na tělo a psychiku člověka. 

Také jsme si zahráli hry a podívali na krásné loutkové divadlo eMilion, ze které-

ho se těšili nejen děti, ale i dospělí. 

 



 

 

 
PLES DOBRÉ VŮLE 

 

Ani letos nechyběl ples Dobré vůle, 28. ledna 2012 a navštívil nás již podruhé 
Petr Bende a potěšil nás svojí muzikou. Výtěžek šel na činnost našeho sdružení. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ČERNICKÁ PODKOVIČKA 

Na konci června jsme společně se Sdružením Ambra uspořádali parkurové závody 

pro děti  se zdravotním postižením. Sjelo se celkem 15 rodin a děti jezdily na ko-

ních v kostýmech. Někdo jako princezna, arabská tanečnice, beruška, kovboj nebo 

jako červená Karkulka.  

Na závěr byly všechny děti vyznamenány a dostaly dárek a diplom jezdce. 

Projekt byl podpořen městem Velké Meziříčí. 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Škola umění Měřín uspořádala i tento rok vánoční koncert v kostele v 

Radostíně nad Oslavou a jeho dobrovolné vstupné věnovala na náklady 

muzikoterapie našeho sdružení. Děkujeme za dlouholetou přízeň. 



 

 

OCENĚNÍ 

V Rakouském Hornu jsme na nominaci přes hraniční ceny, mezi Krajem Vysočina 

a Dolnorakouským krajem, v naší kategorii vyhráli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledek hospodaření v roce 2012 je příjem 62 122 Kč. 

PŘÍJMY A VÝDAJE 

2012 PŘÍJMY 

Dary a dotace 150 000 Kč 

Členské příspěvky 3 900 Kč 

Pobyt - příspěvek od účastníků 17 000 Kč 

Ples 52 523 Kč 
celkem 223 423 Kč 

2012 VÝDAJE 

Hipoterapie 

Canisterapie                                            

služby 

Psychorehabiliatční pobyt 

31 700 Kč 

5 040 Kč 

26 065 Kč 

63 566 Kč 

materiál 34 449 Kč 

občerstvení 481 Kč 

celkem 161 301 Kč 



 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 
Město Velké Meziříčí    TRACHEM s.r.o. 

Nadace člověk člověku                            Ing. Bohumír Pospíšil                       

VEZEKO s. r. o.     organizátoři Traktoršou v Šeborově 

MVDr. Jiří Mašek s. r. o.                         

MUDr. Helena Sedmidubská                    

Jana a Václav Necidovi       

Zuzana Machová - fotografka 

Cyril Kunc - fotograf 

ZANOX-2010 s. r. o. 

AGROCENTRUM ZS s. r. o. 

Lesní a rybochovné hospodářství, s. r. o.             

Podstatzky-Lichtenstein                                         

STIHL- Pavel Bartušek, Nová Zhoř 

Lesy České republiky, s. p., Nové Město na Moravě 

AGM – Agromotor, Velké Meziříčí 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Petráveč 

Obec Černá 

třída ZŠ Měřín – rok ukončení 1992 

 

 

 

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

a Nového Města na Moravě 

 

Mediální partner: týdeník velkomeziříčsko 


