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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 2011 proběhly 4 setkání, které nabídly rodinám s dětmi 

s handicapem volnočasové aktivity a to prostřednictvím terapie zvané  

arteterapie.  

Celkem se dílen v roce 2011 účastnilo  56 rodičů, 39 dětí s handicapem, 14 dětí 

bez handicapu, 21 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 

• 2. dubna - stromy z korálků + malování na dřevotřísku 

• 21. května - šperky + škrabošky 

• 20. srpna - pletení z pedigu + výrobky ze sena 

• 22. října - dílny v rámci Psychorehabilitačního pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt byl podpořen Nadací člověk člověku a Fondem Vysočiny 



 

 



 

 

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.  

Odježděných hipojednotek (20min) bylo 205. 

 

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 201 bylo provedeno 60 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) 

Projekty byly podpořeny městem Velké Meziříčí a Fondem Vysočiny. 



 

 

PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT 

V tomto roce je za námi první psycho-rehabilitační víkendový pobyt v hotelu 

Svratka, na který jsme se vydali jeden krásný říjnový víkend.  

Hotel Svratka je zasazen v malebné krajině v srdci Vysočiny. Jelo nás dohromady 

13 rodin, celkem 40 lidí, z toho 18 dětí. Od pátku do soboty jsme si užili plavání 

v krásném bazénu, výtvarné dílny, cvičení tibetské jógy Lu Jong, vycházku ve 

slunné sobotě, diskotéku, loutkové divadlo a taky relax a odpočinek.  

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

ho mohly mít zdarma. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 
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 2010. 



 

 

 

PLES DOBRÉ VŮLE 

 

 Pokračovali jsme v započaté tradici a uspořádali 2. ročník Plesu Dobré vůle,  
jehož výtěžek šel na celoroční aktivity asociace. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výsledek hospodaření v roce 2011 je příjem 33.579Kč. 

PŘÍJMY A VÝDAJE 

2011 PŘÍJMY 

Nadace člověk člověku 10.000Kč 

Město Velké Meziříčí 20.000Kč 

Dary 88.330Kč 

Členské příspěvky 4.400Kč 

ostatní 54.670Kč 

celkem 177.340Kč 

2011 VÝDAJE 

Hipoterapie 

Canisterapie                                            

Muzikoterapie 

Psychorehabiliatční pobyt 

30.750Kč 

5.400Kč 

2.000Kč 

47.405Kč 

dílny 36.549Kč 

ostatní 21.717Kč 

celkem 143.821Kč 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 
Nadace člověk člověku 

Fond Vysočiny 

Město Velké Meziříčí 

Obec Černá 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Uhřínov 

LIDL ČR, v. o. o. 

Nápoje Homola, Měřín 

MVDr. Jiří Mašek, s. r. o. Měřín 

Prolog, VM 

Trachem s. r. o. VM 

Sbor dobrovolných hasičů Pavlínov 

Paramont CZ s. r. o. VM 

Vezeko s.r.o. VM 

AGM - Agromotor s. r. o. VM 

Rodina Podstatzkých - Lichtenstein 

Mirka Kožená, Měřín 

Agro Měřín 

Pavel Uchytil a spol., Šeborov 

Viktor Kundela – bartending agency 

Michal Juránek - web 

Hotel Svratka 

Silvie Slámová 

 

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

a Nového Města na Moravě 

 

Mediální partner: týdeník velkomeziříčsko 


