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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 30 rodin a 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. 
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Činnost v roce 2008 
 

 

a) celoroční aktivita 

• Hiporehabilitace - zprostředkování u Sdružení AMBRA 

• Canisterapie  

• Průběžná aktualizace webové stránky - www.asociacevm.cz 

 

 

b) jednorázové akce 

• 8. 3. 2008       Velikonoční dílna 

• 8. 3. 2008        Valná hromada 

• 24. 5. 2008      zúčastnění Dětského dne v Šeborově 

• 21. 6. 2008      Rožnění prasátka 

• 20. 9. 2008      Pletení s pedikem 

• 29. 11. 2008    Vánoční ladění 

• 6. 12. 2008      Hledá se Mikuláš 

• 18. 12. 2008    tisk informační brožurky „Handicapované dítě v rodině - Sociální  

    mapa regionu“  
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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. 

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 rovnováhu) 
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VELIKONOČNÍ DÍLNA 

 
8.3.2008 od 14hod. proběhla v Černé na Obecníku 

„Velikonoční dílna“.  

Vyráběli jsme různé dekorativní předměty  

s velikonoční tématikou pod vedením paní Markové  

a hned vedle byl tvořivý koutek pro děti a mládež, 

které malovali na dřevo či keramiku. 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN V ŠEBOROVĚ 
 
V sobotu 24.května 2008 proběhl v Šeborově již X. 

ročník Dětského dne, tentokrát pod výstižným 

názvem ,,Veselá louka“, na pozemcích farmy 

Vysočina, pana Pavla Uchytila, se sešlo více jak 500 

dětí a na 2000 ostatních účastníků. 

 

Celé odpoledne bylo vyplněno soutěžemi pro děti i dospělé, vystoupeními hostů, 

doplněno leteckými ukázkami a tradičně padaly z nebe zlaté dukáty. Na ukončení se 

nad celým areálem rozzářil nádherný ohňostroj. 

 

Dětského dne se též zúčastnili naši členové s ukázkami hiporehabilitace a canisterapie, 

kteří prezentovali obě alternativní metody veřejnosti. Výtěžek z dobrovolného 

vstupného ve výši 23.856,- Kč věnovali pořadatelé na naše rozbíhající se aktivity  

v Černé, za což jim patří náš velký dík a ocenění. 
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ROŽNĚNÍ PRASÁTKA 
 
Rožnění prasátka se nám nádherně vydařilo 

21.6.2008 na srubu paní hraběnky Marie Podstatzké-

Lichtenstein v Nesměři, jenž nám paní hraběnka 

každoročně propůjčuje. 

 

Prasátko bylo pod dohledem výborného kuchaře dovedeno až do chuťové preciznosti  

a pohodovou náladu tím výborně podtrhlo. Navštívili nás i canisterapeutičtí psi až z 

Hradce Králové a prohnali děti i mládež po louce. 

 

 

 

PLETENÍ S PEDIKEM 

 
Další tvořivé dílny, pod názvem "Pletení s pedikem", 

se uskutečnily v sobotu 20.9.2008.  

 

Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne, na jehož 

konci nás čekalo odměnění za naši vytrvalou práci  

v podobě krásných košíků. Děti a mládež si zase vyzkoušely nové techniky, jak si 

namalovat obrázek dle svého gusta. 

Děkujeme všem za účast a pěkně strávené chvilky. 
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VÁNOČNÍ LADĚNÍ 

 
Vánoční čas nám začal a tak jsme se všichni sešli 

29.11.2008, před první adventní nedělí, abychom se 

společně vánočně naladili. 

 

Vzduchem se nesla vůně pečiva, mandarinek  

a především dobré nálady. Společně jsme si zazpívali, nazdobili adventní věnce, 

připravili andílky z pediku a nakreslili jsme si krásné obrázky. 

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám toto příjemné vánoční ladění 

uspořádat. Doufáme, že jsme všechny přítomné naladili na vlnu vánoční a přejeme 

všem, aby adventní čas prožili v klidu a pohodě. 

 

 

 

HLEDÁ SE MIKULÁŠ 

 
V sobotu 6.12. jsme společně všichni od 15:30 hledali Mikuláše. 

 

Naše hledání začalo u koní ve stáji, kde jsme Mikuláše nenašli, 

tak jsme alespoň poprosili koníky, aby nás povozili po louce a my 

si zkrátili chvíli čekání. Poté jsme šli Mikuláše hledat do kryté 

jízdárny, která byla plná pohádkových postav na stěnách  

a dokonce mezi nás přišli i klauni, kteří na našich tvářích 

vykouzlili úsměvy a koníci nám ještě jednou ukázali své dovednosti. Nakonec jsme 

přece jen museli Mikuláše přivolat zpěvem vánočních koled a za to, že jsme byly po 

celý rok hodné děti, jsme dostaly nadílku. 
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HANDICAPOVANÉ DÍTĚ V RODINĚ — SOCIÁLNÍ MAPA  

REGIONU 
 

V prosinci 2008 vyšla za podpory �adace člověk člověku, Města Velké Meziříčí, Obce 

Uhřínov a Obce Pavlínov, informační brožurka s názvem „Handicapované dítě v rodině 

- Sociální mapa regionu“. 

V našem regionu velkomeziříčsko je řada služeb, které se snaží pomáhat a podporovat 

rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V mnoha případech se však rodiče o formách 

pomoci dozvídají velmi pozdě a v mnoha případech nefunguje ani spolupráce v komu-

nikaci mezi samotnými formami pomoci. Proto bychom chtěli rodinám s dětmi se zdra-

votním postižením i širší veřejnosti předložit brožuru, jenž oblasti pomoci a podpory 

v regionu shromažďuje v jednom výtisku a tím ulehčuje informovanost rodinám  

i sociálním subjektům, které podporu a pomoc poskytují. 

Rádi bychom brožuru v novém roce 2009 distribuovali mezi dětské lékaře či na sociál-

ním odboru MěÚ Velké Meziříčí a na další místa, abychom podchytili i rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením, které zatím žádných služeb v regionu nevyužívají z důvodu 

neinformovanosti. 
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Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet členů v roce 2008 

Počet řádných členů Počet registrovaných členů 

60 20 

2008 PŘÍJMY 

Sponzorské dary              67.427,- Kč 

Dotace              14.300,- Kč 

Členské příspěvky                2.750,- Kč 

Ostatní                   320,- KČ 

Úroky              117,50,- Kč 

Celkem         84.914,50,- Kč 
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2008 VÝDAJE 

Hipoterapie               22.500,- Kč 

Canisterapie                 1.500,- Kč 

Vydání brožury               20.165,- Kč 

Mikulášská hipoterapie                 1.800,- Kč 

Ostatní            2.982,80,- Kč 

Poplatky                 2.134,- Kč 

Ceniny                    249,- Kč 

Školení, cestovné, odměny               10.237,- Kč 

Materiál (pedik, barvy, le-
pidla atd.) 

              14.035,- Kč 

Celkem          75.602,80,- Kč 



 

V roce 2008 nás podpořili 
 

 

AGROCENTRUM ZS, s.r.o. 

Bc. Ondřej Pokorný 

Bc. Silvie Slámová 

DS Agros, a.s. - Netín 

Falco computer, s.r.o. 

Chmelař & synové, s.r.o. - Chroustov 

JuM - design - Michal Juránek, Dis. 

Lacrum Velké Meziříčí, s.r.o. 

Maria Podstatzká-Lichtenstein - velkostatek Velké Meziříčí 

Město Velké Meziříčí 

Nadace člověk člověku 

Obec Černá 

Obec Oslavička 

Obec Pavlínov 

Obec Petráveč 

Obec Skřinářov 

Obec Stránecká Zhoř 

Obec Uhřínov 

POEX Velké Meziříčí a.s. 

REOZ - Libuše Zánová 

Rodina Čugova 

Pavel Uchytil 

Výtahy s.r.o. 

 

  

 

DĚKUJEME 
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