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

Základna

Členskou základnu tvoří celkem 68 členů,
z toho :  52 dětí se zdravotním postižením
                   
Zasedání 
  
V roce 2014 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 2014. Termíny některých akcí byly aktuálně upraveny.
     
Celoroční aktivity

Cvičení v bazénu bylo realizováno pravidelně 1x za 14 dní  v  Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou a v rámci prázdninového pobytu.
Hipoterapie byla realizována ve spoluprácí se sdružením Ambra v Černé.
Pomocbanka – zapůjčování kompenzačních pomůcek zejména do rodin, ale i škol, kde jsou vzdělávány  naše děti se zdravotním postižením. 

leden 

Výbor vypracoval návrh plánu činnosti  pro  rok 2014.                
V lednu jsme vyúčtovali Grant Kraje Vysočina a byl zpracován projekt Grant Města Žďáru nad Sázavou – Volný čas 2015 a rozeslány žádosti o podporu obecním zastupitelům okolních obcí, v kterých bydlí někteří naši členové asociace.

Únor, březen

10.2.2013 se uskutečnila valná hromada, kde byli členové seznámeni s výroční zprávou za rok 2013 a návrhem plánu činnosti pro rok 2014. V březnu byla zahájena hipoterapie.

duben

V dubnu jsme uspořádali zájezd na muzikál na ledě  „Popelka“ do Hradce Králové. Zájem byl veliký a všichni účastníci odjížděli  s hlubokým kulturním zážitkem. Ttradičně ve spolupráci s místní knihovnou jsme uspořádali velikonoční tvořivou dílnu. Součástí byla výroba velikonočních dekorací a pletení pomlázky.  
květen

Začátkem   května jsme pro naše maminky  a šikovné starší děti zajistili  kurz smaltování, v rámci kterého  se nejen seznámily s touto technikou, ale zároveň si vyrobily krásné šperky. K MDD jsme koncem května pořádali zájezd do ZOO v Brně  s vyjížďkou parníkem po brněnské přehradě. Výlet se vydařil, k čemuž přispělo i krásné počasí,  a setkal se s velmi pozitivními ohlasy u všech účastníků. 

červen

Konec školního roku byl tradičně v duchu sportovního klání rodinných týmů na  bowlingovém turnaji, který byl na základě velkého zájmu ze strany našich členů zařazen do plánu aktivit i na podzim.
Tato tradiční aktivita se těší dlouhodobě velkému  zájmu všech  členů našeho klubu. Úsilí všech je vždy ohodnoceno drobnými dárky.


červenec, srpen   

Vyvrcholením činnosti byl tradičně psychorehabilitační kurz, tentokrát  v RS Česká Kanada (2. - 10. 8. 2014). V rámci psychorehabilitačního kurzu byla realizována spousta aktivit (semináře pro rodiče, tvořivé činnosti pro děti a rodiče, zábavný  společenský večer, kde vystupovali společně  rodiče se svými dětmi, dále návštěvy kulturních památek – zámek v Jindřichově Hradci,  návštěva Slavonic, Telče, jízda parním vlakem  a mnohé další  sportovní projekty...). Při závěrečném večeru obdrželi všichni účastníci drobné dárky od našich sponzorů  a následoval táborák s opékáním vuřtů a kytarou. Pobytu se zúčastnilo 11 zdravotně postižených dětí s rodiči a sourozenci. Program zajišťovala 1 pracovnice ve spolupráci s dobrovolníkem a rodiči. Kurz byl pozitivně hodnocen všemi účastníky. Dokladem realizace kursu je pořízená videodokumentace a fotodokumentace.


říjen, listopad

V říjnu  jsme navštívili další muzikálovou pohádku na ledě „Jen počkej, zajíci!“v Pardubicích, kdy byli upřednostněni zájemci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit  jarního muzikálu.   
V těchto měsících také probíhalo pravidelné cvičení a plavání v bazénu v Relaxačním centru ve Žďáře nad Sázavou. Dále byl připraven 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  byl odměnou dobrý  pocit ze sportovního výkonu. 
29.11.2014 sehrál  soubor Loutkového divadla v Polné pro děti z naší asociace Mikulášskou pohádku. Již šestým  rokem tak připravil 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

Poslední akcí roku byla tradičně vánoční tvořivá dílna v knihovně ve Žďáře nad Sázavou, kde si společně všichni účastníci  vyrobili dekorace na vánoční stůl, svíčky z včelího vosku a nerozbitné ozdoby tvořené patschworkovou technikou. Při této aktivitě  se naše děti přirozeným způsobem začleňují 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.
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