Handicap Zlín, z.s.
IČ: 46277633
sídlo: Padělky VI 1367, Zlín

Spektrum služeb a aktivit
1. OSOBNÍ ASISTENCE
Posláním služby je podpora a pomoc směřovaná osobám s tělesným postižením, chronickým onemocněním a
seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít
běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.
Cíle služby:
 umožnit uživatelům služby žít ve svém domácím prostředí i při zhoršujícím se zdravotním stavu (pokud se sami
nerozhodnou využít pobytové služby)
 zachování dosavadního způsobu života uživatelů – jejich životního stylu, zvyklostí a potřeb.
 spokojenost uživatelů s naplňováním vlastních osobních cílů.
Cílová skupina:
služba je určena osobám ve věku od 19 let s tělesným postižením, chronickým onemocněním a seniorům, kteří
z důvodu věku či zdrav. stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života. Z této cílové
skupiny služba není určena pro úkony nad rámec odbornosti a možností pracovníka v sociálních službách (např. k
úkonům zdravotnickým).
Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně
 při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Okamžitá kapacita – max. 6 uživatelů

2. DOPRAVNÍ SLUŽBY
Poslání služby: pomoc uživatelům v jejich nepříznivé životní situaci při začlenění do běžného života ve společnosti
zabezpečením dopravní dostupnosti vztahové sítě.
Forma a význam služby: Individuální přeprava imobilních osob tzv. „ode dveří ke dveřím“ s využitím vozidel
vybavených nájezdovou rampou a speciálním kotvícím systémem, které tak umožňují i transport osob sedících na
ortopedickém vozíku. Dopravní služby zvyšují u uživatelů možnost používání veřejných míst a služeb, pomáhají při
udržení zaměstnání a vzdělání a zpřístupňují kontakt s lékaři, zájmovými aktivitami atd. Dopravní služby také
odlehčují rodičům přepravovaných dětí v enormním zatížení, které na nich při každodenní péči o dítě se zdravotním
postižením leží (pro uplatnění na trhu práce, k péči o ostatní členy rodiny atp.).
Cíle: odlehčení v zátěži rodinám přepravovaných osob (především dětí a mládeže).
Cílová skupina, kapacita: imobilní osoby – držitelé průkazu mimořádných výhod anebo osoby s přiznaným určitým
stupněm závislosti – od 3 let, které chtějí přepravit z regionu, uvnitř regionu nebo do regionu Zlína a přilehlých
spádových obcí. Denní kapacita 35 osob, počet uživatelů ročně min. 65.
Podmínky – respektování smluvních podmínek, přepravního řádu a sazebníku.

3. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
Klub organizuje tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem zdravotního postižení (zájmové kroužky),
zážitkové integrační programy a pobytové akce (motivované tábory, zájezdy, sportovní a kulturní aktivity,
jednorázové akce, soutěže i akce určené pro veřejnost. Klub využívá především pomoci dobrovolných pracovníků.
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Poslání: pomoc dětem a mládeži s postižením a jejich rodinám při řešení jejich tíživé životní situace nabídkou
volnočasových příležitostí.
Cíle:
1. Připravit v roce letní integrační tábor, aktivizační zájezd pro mládež, zimní pobyt, jarní pobyt s hiporehabilitací,
min. 10 nepobytových aktivit, dále klubovou činnost v zájmových kroužcích (výtvarný – Nenuda, arteterapeutický –
Áčko, taneční, keramický apod.) a 2 akce v rámci vzdělávacích aktivit personálu
2. Zabezpečit presentační činnost – aktualizace webových stránek, tiskové zprávy, vydávání účelových médií
(kalendáře, DVD z akcí) atd.
Cílová skupina, kapacita:
Děti a mládež s tělesným postižením, s mentálním postižením, s chronickým onemocněním, s kombinovanými
vadami a děti bez postižení - sourozenci a vrstevníci postižených dětí ve věku od 6 do 26 let, max. denní kapacita 45 osob, celkový počet min 80 osob.

4. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
Handicap Zlín, z.s. sdružuje zrakově postižené sportovce, kteří soutěží na domácí i evropské úrovni, především
v kuželkách, bowlingu a ve zvukově naváděné střelbě. Pravidelně trénují a účastní se úspěšně řady turnajů a
zápasů národní ligy v kuželkách.
Poslání: Nabídnout zrakově postiženým dospělým aktivní naplnění volného času pravidelnou sportovní činností.
Cíle: během roku se sportovci zúčastní:
 6 utkání ligy v kuželkách
 2 turnaje v kuželkách
 4 turnaje v bowlingu
 7 turnajů ve zvukové střelbě
 Mistrovství ČR v kuželkách
 Mistrovství ČR ve zvukové střelbě
 Mistrovství ČR v bowlingu
Cílová skupina, kapacita:
Registrovaní sportovci se zrakovým postižením v kategoriích B1, B2, B3 (nad 18 let) a jejich doprovod.
Kapacita – 8 sportovců a 5 členů doprovodu, kteří sportovcům pomáhají.

5. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Handicap Zlín, z.s. nabízí zájemcům bezplatné půjčování ortopedických vozíků, chodítek a dalších pomůcek.

6. DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ
Myšlenka tohoto obchodu se opírá o zavedený zahraniční model tzv. „charity
shopů“. Lidé či firmy mohou darovat sdružení věci, které již nepotřebují a
které by ještě mohly být užitečné někomu jinému, a sdružení je v tomto
obchodě nabízí k prodeji. Projekt má i ekologický rozměr (věci najdou další
využití). Zisk z dobročinného obchodu podporuje udržení rozsahu
poskytovaných služeb a vyvíjených aktivit spolku.

7. OSTATNÍ AKTIVITY
Handicap Zlín, z.s. organizuje a zajišťuje ještě zejména:
 Veřejnou sbírku – organizace má registrovánu (u Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUSP 74936/2012PŽÚ) veřejnou sbírku a zřízen sbírkový účet 2531036001/5500, který je veden u Raiffeisenbank jako
transparentní. Účel – na dofinancování činnosti
 Projekt DMS KLIKA - organizaci je možné přímo podpořit odesláním dárcovské SMS zprávy ve tvaru
DMS(mezera)KLIKA na tel. číslo 87 777 nebo každý měsíc, tzn. 12x/za rok jednorázovým odesláním hesla
DMS(mezera)ROK(mezera)KLIKA tel. číslo 87 777. Provozovatelem projektu je Fórum dárců. Účel: další forma
financování aktivit sdružení.
 Aktivizační programy pro dospělé a seniory
 Prezentační akce
 Benefiční akce – koncerty, festivaly apod.
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