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

Základna

Členskou základnu tvoří celkem 77 členů,
z toho :  68 dětí se zdravotním postižením
                   
Zasedání 
  
V roce 2012 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 2012. Termíny některých akcí byly aktuálně upraveny.
     

leden 

Výbor vypracoval návrh plánu činnosti  pro  rok 2012.
Cvičení v bazénu bylo letos z důvodu uzavření obou bazénů ve městě realizováno formou několika kurzů realizovaných v rámci prázdninového psychorehabilitačního kurzu (v bazénu v Berouně),  na víkendových pobytech na jaře  a na podzim (v bazénu hotelu Skalský Dvůr) a na dvou zájezdech do Vodního ráje v Jihlavě (v měsících únoru a listopadu). Další stálou aktivitou byla Pomocbanka – zapůjčování kompenzačních pomůcek zejména do rodin, ale i škol, kde jsou integrovány naše děti se zdravotním postižením.                 
V lednu byly také zpracovány projekty Grant Města Žďáru nad Sázavou a KU Jihlava a rozeslány žádosti o podporu obecním zastupitelům okolních obcí, v kterých bydlí někteří naši členové asociace.

únor

V únoru 2012 se uskutečnila valná hromada, kde byli členové seznámeni s výroční zprávou za rok 2011 a návrhem plánu činnosti pro rok 2012. 
23. února 2012 se uskutečnil zájezd do Vodního ráje Jihlava. Tato tradiční akce je našimi členy stále velice oblíbená.

 
březen

3. března 2012 se ing. Dominika Paulová  a Mgr. Jarmila Fraiová  zúčastnily celorepublikové Valné hromady v Rekreačně- pohybovém areálu Sázavský ostrov v Sázavě .


duben, květen

Od dubna do listopadu 2012 dle počasí pokračovala díky finanční podpoře sponzorů z řad podnikatelů, zastupitelstev některých okolních obcí a města Žďáru nad Sázavou hipoterapie ve spolupráci se sdružením  AMBRA. 
4. dubna 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 květináčů zdobených ubrouskovou technikou. Tradičně se pletly i velikonoční pomlázky. 
Ve dvou turnusech 20. - 22. 4. a 4.- 6. 5. 2012 byl připraven ve spolupráci se vzdělávací  agenturou Fakta Žďár nad Sázavou kurz arteterapie - I.část v hotelu Skalský Dvůr. Rodiče si nejen odpočinuli, ale získali i řadu praktických zkušeností s touto terapií a možnostmi jejího využití u svých dětí.


červen

Dárkem ke Dni dětí byl 9. 6. 2012 zájezd na Kunětickou horu a do království perníku  muzea Perníková chaloupka. Krásné počasí jenom umocnilo zážitky z krásně stráveného červnového dne.
27. 6. 2012 od 15,00 do 17,00 hod. se uskutečnilo Bowlingové odpoledne.  Toto již tradiční sportovní klání rodinných týmů bylo rozloučením se školním rokem. Úsilí všech bylo ohodnoceno drobnými dárky.


červenec, srpen   

Vyvrcholením činnosti byl tradičně psychorehabilitační kurz v krásném  hotelu Na Ostrově v Berouně (3. - 12. 8. 2012) .  Součástí byl kurz ergoterapie. Rodiče a některé děti se seznámily s technikami batikování, savování, ubrouskovou technikou, technikou  scrobooking – netypickou  výrobou kalendářů a  fotoalb. Také se pletly košíky z pedigu, vyráběly korále apod. Škála byla velmi pestrá a radost z vlastnoručně vyrobených věcí byla ohromná. Celý týden prolínalo téma života na zámku Karlštejně, který jsme také navštívili. Také jsme se byli v Koněpruských jeskyních a na Křivoklátě. Hojně byl využíván Vodní ráj, který přímo sousedil s naším hotelem. Pobytu se zúčastnilo 17 zdravotně postižených dětí s rodiči a sourozenci. Program zajišťovaly 2 pracovnice a několik asistentek pro děti. Kurs byl pozitivně hodnocen všemi účastníky. Dokladem realizace kursu je pořízená videodokumentace a fotodokumentace.


Říjen, listopad

3. 10. 2012 jsme  navštívili divadelní představení Soudné sestry  v HD v Jihlavě. Hra potěšila spíše již naše zdravotně postižené studenty a rodiče. Všichni odcházeli s bohatým kulturním zážitkem.    
30. 10. 2012 se uskutečnila Hallowenská tvořivá dílna. Děti vyráběly figurky strašidel, čarodějnic z materiálu BD TOVA a za asistence a i s pomocí tatínků vyřezávaly strašidla z dýní.
26.-28. 10. a 16. - 18. 11. 2012 byla připravena II.část kurzu atreterapie opět v hotelu Skalský Dvůr.
Opět se jednalo o velmi zdařilou akci, kdy si užily děti i s rodiči. Pro každou skupinu byly připraveny činnosti jednak odděleně, vyvrcholením pak byl společenský večer s hudbou (v kostýmech Šmoulů). Večer plný soutěží, tance a zábavy se opravdu vydařil. Odměnou pro každého byl kousek šmoulího dortu z marcipánu od hodného sponzora 
7. 11. 2012  jsme uspořádali zájezd do Vodního ráje v Jihlavě, kde jsou vířivé bazény, sauna, řeka a tobogán. Všichni se zde cítili opět doslova jako v ráji. 
    
prosinec

Dne 1. 12. 2012 sehrál  soubor Loutkového divadla v Polné pohádku O perníkové chaloupce pro děti z naší asociace. Již čtvrtým 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 bylo otevření vánoční výstavy, zpěv koled a ohňostroj.

Poslední akcí letošního roku byla 19. 12. 2012 vánoční  tvořivá dílna, zaměřené na výrobu  vánočních svíček a dekorací na vánoční stůl . 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.
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