samostatný život * doprava * aktivní životní styl * překonávání limitů * dostupnost
zaměstnání * zážitky a výzvy * sport * tanec * začlenění se a bourání bariér *
pochopení * zůstat v domácím prostředí * podpora a pomoc pro 120 osob s
tělesným a mentálním postižením a seniorů * 25 let poskytování sociálních služeb
1. OSOBNÍ ASISTENCE pro uživatele služby znamená: „Máme sice ortopedický vozík anebo jsme
v seniorském věku, ale máme při sobě tehdy, kdy potřebujeme, asistenta a ten nám pomůže se vším, co
jinak sami nezvládáme“. Klienti služby tak nemusejí vyhledávat pobytové zařízení a opouštět místo, kde
„jsou doma“ a mají své přátele. Pečovatelé jim pomáhají s přesuny na vozík, s péčí o osobní hygienu,
domácnost, stravování a s vyřizováním osobních záležitostí, bez kterých je život každého z nich
nemyslitelný. Desítky uživatelů službu využívají několikrát týdně, jiní ji potřebují nepřetržitě.

2. DOPRAVA IMOBILNÍCH pro uživatele této služby znamená: „Dostaneme se tehdy a tam, kdy a kde
právě potřebujeme. Nevadí, že třeba sedíme na ortopedickém vozíku, přijede pro nás auto s nájezdovou
plošinou a pomůže nám asistent“. Tato služba poskytuje dopravu lidem, kteří ze zdravotních důvodů
nemohou využít běžné formy přepravy. Tři upravená auta převáží denně hlavně imobilní děti z okrajových
míst regionu Zlínska do škol a stacionářů, další klienty do zaměstnání, do chráněných dílen, za kulturou
nebo např. seniory k lékařům či na úřady.

3. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE pro účastníky programů znamená: „Máme si kde hrát a tvořit, s kým cestovat,
poznávat svět i sami sebe". Klub se zabývá organizováním volnočasových aktivit dětí s různým zdravotním
postižením. Každoročně se pro ně pořádá letní a zimní tábor, aktivizační zájezd, hiporehabilitační pobyt a

další jednorázové akce. Děti mohou pravidelně docházet do zájmových kroužků, např. výtvarného,
tanečního, keramického, arteterapie. Posláním klubu je integrace, a proto se jeho akcí mohou účastnit i
děti bez postižení - jde o sourozence nebo kamarády handicapovaných účastníků anebo děti z dětských
domovů. Asistenci dětem a mládeži (pomoc při hygieně, stravě, oblékání atd.) zajišťují nepostradatelní
dobrovolníci.

4. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – půjčuje zdarma ortopedické vozíky, chodítka, schodolez atd.
5. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH – sportovci se účastní turnajů, utkání národní ligy,
mistrovství ČR, a to v těchto disciplínách: kuželky, bowling a zvukově naváděná střelba.
6. BENEFIČNÍ AKCE – koncerty, sportovní utkání, divadelní představení, ples, sbírka, DMS KLIKA.
7. DOBRODĚJ - dobročinný obchod, kam jedni ´dobrodějové´ přinesou pro ně už nepotřebné věci a jiní
´dobrodějové´ si je zde za příznivé ceny koupí. Spokojení jsou dárci, zákazníci i klienti spolku, protože zisk
obchodu je určen na péči o ně. Obchod (ve 42. budově areálu Svit) prodává oblečení, boty, kabelky,
bižuterii, knihy, DVD, hračky, sportovní potřeby, keramiku…

8. TANEČNÍ DIVADLO – rozvojový záměr – ve znamení přirozeného
prolínání aktivit zdravých a tělesně postižených počítá s tanečníky
různých fyzických dispozic, chce propojit "zdravé" již trénované
tanečníky a tanečníky s různými formami handicapu. Cílem bude
oslava radosti z pohybu a vytvoření podmínek pro umělecké vyjádření
lidí se zdravotním postižením.
Handicap Zlín, z.s. lze podpořit finančním darem, sponzoringem (reklamou na voze nebo při benefičních akcích) nebo
např. odesláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Jednorázovou DMS zprávu lze zaslat ve
tvarech: DMS KLIKA 30 nebo DMS KLIKA 60 nebo DMS KLIKA 90, trvalou DMS zprávu (je odesílána automaticky 1x
měsíčně) ve tvarech: DMS TRV KLIKA 30 nebo DMS TRV KLIKA 60 nebo DMS TRV KLIKA 90. Telefonní číslo pro odeslání
jakékoli z těchto šesti variant DMS zprávy je 87 777.
Vám dárcům, kteří se rozhodnete k této přímé pomoci našim klientům a pošlete jim KLIKU, ze srdce děkujeme!
Handicap Zlín, z.s. | www.handicap.cz

