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Zpráva o činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ve Žďáře nad Sázavou

Základna

Členskou základnu tvoří celkem 74 členů,
z toho :  66 dětí se zdravotním postižením
                   
Zasedání 
  
V roce 2013 se konala 2 zasedání výboru naší asociace a 1 zasedání celého klubu.

Akce  asociace

Asociace i v letošním roce pracovala v souladu s platnými stanovami a dle plánu akcí na rok 2013. Termíny některých akcí byly aktuálně upraveny.
     

leden 
10.1.2013  proběhl ve spolupráci se vzdělávací  agenturou Fakta s.r.o. vzdělávací kurz Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a  syndromu vyhoření . Toto téma oslovilo mnoho našich rodičů.
Výbor vypracoval návrh plánu činnosti  pro  rok 2013.
Cvičení v bazénu bylo realizováno v rámci prázdninového a víkendového  psychorehabilitačního pobytu a na podzim jsme pravidelně plavali v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Další stálou aktivitou byla Pomocbanka – zapůjčování kompenzačních pomůcek zejména do rodin, ale i škol, kde jsou integrovány naše děti se zdravotním postižením.                 
V lednu byl také zpracován projekt Grant Města Žďáru nad Sázavou – Volný čas 2013 a rozeslány žádosti o podporu obecním zastupitelům okolních obcí, v kterých bydlí někteří naši členové asociace.

únor

13.2.2013 byl pro rodiče ve spolupráci se vzdělávací agenturou Fakta připraven další ze série vzdělávacích seminářů , tentokrát na téma Základy poskytování první pomoci
27.2.2013 se uskutečnila valná hromada, kde byli členové seznámeni s výroční zprávou za rok 2012 a návrhem plánu činnosti pro rok 2013. 

březen

15.3.2013  byl pro rodiče připraven seminář Specifika práce s osobami s mentálním postižením (I. část)
27.března  2012 se uskutečnila tradiční velikonoční tvořivá dílna v dětském oddělení M. J Sychry v knihovně. Tentokrát děti vyráběly krásné velikonoční dekorace zajíčků a slepiček. Pro maminky byla připravena náročnější práce - výroba dekorací na sváteční velikonoční stůl. Tradičně se pletly i velikonoční pomlázky. 

duben

11.4.2013  pokračoval  II.částí   seminář  Specifika práce s osobami s mentálním postižením pro naše rodiče a  18.-21.4.2013 byl připraven ve spolupráci se vzdělávací  agenturou Fakta Žďár nad Sázavou kurz Dramaterapie,  kterého se zúčastnilo 56 členů naší asociace. Kurz se konal v nedalekém rekreačním středisku Svratka. V rámci prodlouženého víkendu měli zájemci možnost shlédnout  velmi zajímavou expozici místního regionálního muzea. Po celou dobu pobytu nám  byl k dispozici bazén se slanou vodou, což ocenily především naše děti, ale pochopitelně i někteří dospělí vodomilové.

květen
30. května  se konal závěrečný seminář Úvod do problematiky burn-out aneb bráníme se syndromu vyhoření ze  série seminářů , které byly v tomto roce  realizovány ve spolupráci se vzdělávací agenturou Fakta. Tentokrát  byli účastníci seznámeni s problematikou syndromu vyhoření. Opět pro naše rodiče téma, které je oslovilo. Dokladem byla vysoká účast rodičů.

červen

Dárkem ke Dni dětí byl 9. 6. 2013 zájezd do ZOO Jihlava. Zviřátka  jsou pro naše děti vždy velkým lákadlem a nově upravená jihlavská ZOO s výběhem žiraf za návštěvu rozhodně stála. Konec školního roku byl v duchu sportovního klání rodinných týmů na  bowlingovém turnaji v Sauně ve Žďáře nad Sázavou, který byl na základě požadavku našich rodičů  a dětí ještě na konci roku 2x zopakován. Tato tradiční aktivita se těší dlouhodobě velkému  zájmu všech  členů našeho klubu. Úsilí všech bylo ohodnoceno drobnými dárky.


červenec, srpen   

Vyvrcholením činnosti byl tradičně psychorehabilitační kurz v RS Vyhlídka v Blansku s (3. - 11. 8. 2013). V rámci psychorehabilitačního kursu byla realizována spousta aktivit (semináře pro rodiče, tvořivé činnosti pro děti a rodiče, zábavná společenská hra Kufr, udílení Oscarů za vynikající herecké výkony členů našeho asociačního hereckého souboru, který za dobu svého fungování v rámci letních kurzů nastudoval mnoho krásných her, dále návštěvy kulturních památek – zámek se zahradou v Lysicích,  propast Macocha a mnohé  sportovní projekty...).   Pobytu se zúčastnilo 16 zdravotně postižených dětí s rodiči a sourozenci. Program zajišťovaly 2 pracovnice a 2 asistentky pro děti. Kurs byl pozitivně hodnocen všemi účastníky. Dokladem realizace kursu je pořízená videodokumentace a fotodokumentace.


říjen, listopad

11. 10. 2013 jsme  navštívili divadelní představení Ostře sledované vlaky na Malé scéně  HD v  Jihlavě. Hra potěšila spíše dospělé členy naší asociace. Všichni odcházeli s bohatým kulturním zážitkem.    
V těchto měsících také probíhalo pravidelné cvičení a plavání v bazénu v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Dále byl připraven 6.11.2013 Podzimní bowlingový  turnaj. Opět se jednalo o velmi zdařilou akci, kdy si užili opravdu všichni , děti, rodiče i organizátoři. Nechyběla sladká odměna pro děti a pro dospělé  dobrý  pocit ze sportovního výkonu. 
30.11.2013 sehrál  soubor Loutkového divadla v Polné pro děti z naší asociace Mikulášskou pohádku. Již pátým rokem tak umožnil našim dětem se zdravotním postižením i jejich rodičům krásný kulturní zážitek v malebném prostředí loutkového divadélka v Husově knihovně v Polné. Řada z nich pak ještě pokračovala ve vstřebávání předvánoční atmosféry na polenském náměstí, kde se zúčastnila zahájení Adventu, jehož součástí byl příjezd nebeského pošťáka, otevření vánoční výstavy, zpívání koled a rozsvícení vánočního stromu  se závěrečným ohňostrojem. 
    
prosinec

Vánoční atmosféru jsme všichni načerpali také 4.12.2013, kdy jsme uspořádali zájezd na Veselý Kopec. Ve  všech  objektech byla výstava  přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program. Probíhaly ukázky zdobení perníků, výroba ozdob z korálků aj. Všichni účastníci odjížděli příjemně naladěni a někteří ještě pořídili poslední milé dárečky pro své blízké.
Poslední akcí letošního roku byla 18. 12. 2013 vánoční  tvořivá dílna. Děti vyráběly rozmanité figurky andílků a malé betlémy. Maminky si vyráběly svícny na vánoční stůl. Tradičně jsme k této aktivitě využili pohostinnosti dětského oddělení knihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou, kde se mohou naše děti přirozeným způsobem začlenit mezi dětské čtenáře, kteří se zase naopak velmi rádi zapojují do připravených  tvořivých  činností.

    Dokladem zájmu rodičů o naši činnost je nejen stále vysoký počet členů a účastníků na námi pořádaných programech, ale i ochota finanční spoluúčasti na některé akce. Rodiče poznávají nové přátele, dostává se jim odborné pomoci a informací o problematice, která je nejvíce zajímá.
                     


Zpracovala: Mgr. Jarmila Fraiová                                  

                                                                                     

                                                                                               Ivana Prosecká
                                                                                          (předsedkyně ARPZPD)

           








Zpráva o finančním hospodaření klubu
za období 1.1.2013 do 31.12.2013



        1)   Vlastní prostředky k 31.12.2013:
 
              
          příjmy celkem :                                       318.886,84 Kč 
          z toho
          členské příspěvky                                          3.800,-
          dotace – kurs a rehabilitační cvičení           73.074,-
          spoluúčasti                                                 142.802,-  
          sponzorské dary a příspěvky                       19.000,-
          příspěvek Kraj Vysočina z 2012                 60.000,-
          grant města Žďár n. S.                                 20.000,-
          připsané bank. úroky                                        210,84
                         
          
          výdaje celkem :                                        272.962,- Kč
          z toho   

          bankovní poplatky                                         2.007,-   
          rehabilitační cvičení - bazény                      20.225,-
          úhrada pobytů                                            140.958,- 	
          hipoterapie                                                     2.590,-
          pracovní pomůcky, doprava, vstupné          20.000,-     ( Grant města ZR)
          pracovní pomůcky, doprava, vstupné          40.000,-     ( Kraj Vysočina JI )
          pojistné                                                           1.630,-
          provozní výdaje                                           45.552,-                                     
          ( tel. hovory, poštovné, drobné odměny, www.stránky, vratka spoluúčasti aj. )



    
         Hospodářský výsledek roku 2013                45.924,84 Kč
            




    
          Prostředky klubu k 1.1.2013                             140.521,61 Kč
          Příjmy                                                                 318.886,84 Kč                                                   
          Výdaje                                                                 272.962,00 Kč 

          Stav finančních prostředků k 31.12.2013        186.446,45 Kč




2)   Rekapitulace dotací: 


     Dotace poskytnuté  Ministerstvem zdravotnictví :
    

        a) název akce:   Rehabilitační cvičení v bazénu 

             termín :   leden  - prosinec 2013
             počet účastníků:    15 zdravotně postižených dětí  


        místo konání:                      schválená dotace             vyúčtováno                vráceno
           
         Bazén Žďár nad S.                  19.800,-- Kč                   33.709,-- Kč                  0  Kč            

         povinná spoluúčast 40 % ve výši celkových nákladů, tj. :   13.484,-- Kč  



        b)  název akce:   Psychorehabilitační kurs

             termín :    3.8. – 10.8.2013
             počet účastníků:   20   
          

         místo konání:                      schválená dotace           vyúčtováno            vráceno

         Blansko                                     22.960,--  Kč                63.000,-- Kč            0  Kč
    
         povinná spoluúčast 40 % ve výši celkových nákladů, tj. :   40.040,-- Kč
        


Hodnocení
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2013 poskytlo dotaci na rehabilitační cvičení v bazénu a kurs rodiče a děti, obě dotace byly plně vyčerpány. 
Předběžné plány a hodnocení příslušných akcí zpracovaly jejich hlavní vedoucí Mgr. Jarmila Fraiová a Mgr. Marie Harisová. 
Oběma jmenovaným tímto za jejich odbornou práci mnohokrát děkujeme.
Všechna vyúčtování poskytnutých dotací včetně hodnocení byla zaslána na ústředí Asociace rodičů a přátel v Praze, kde bylo provedeno finanční vyrovnání.
Vyúčtování projektů


poskytnutého z Grantu města Žďáru nad Sázavou:


                       Název                                  poskytnutá dotace      vyúčtováno         vráceno
            
             „ S Úsměvem “                               20.000,- Kč                 195.247,-  Kč          0  Kč
 


poskytnuté dotace z fondu Vysočiny:


                  Název                                  poskytnutá dotace      vyúčtováno         vráceno
            
            „ S Úsměvem “                               40.000,- Kč            214.050,-  Kč          0  Kč






                                                                                     
 Ing. Dominika Paulová     
 hospodářka klubu     


