„HANDICAP (?)“ Zlín je dobrovolné občanské sdružení, které bylo registrováno
v roce 1992 z iniciativy postižených občanů města Zlína. Už tehdy uvozovala
stanovy organizace preambule, která platí doposud:
„Aktivní životní styl je základním předpokladem úspěšného zapojení do
života lidské společnosti. Pro lidi se zdravotním postižením to platí
mnohonásobně. Každý z nich má právo vědět, že může dokázat totéž,
co zdravý člověk – všechno jde, jen někdy trochu jinak.“
__________________________________________________________________

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
Poslání:
Občanské sdružení „HANDICAP(?)“ Zlín nabízí lidem se zdravotním postižením ze Zlína a okolí
pomoc v jejich nepříznivé osobní situaci a poskytuje podporu při jejich začleňování do běžného života.
Hlavní cíle:
1. Usilovat o zlepšení životních podmínek osob se zdravotním postižením.
2. Podporovat pracovní a společenskou aktivitu osob se zdravotním postižením.
3. Podporovat a realizovat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a další aktivity členů.

ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ CÍLŮ PROVOZOVALO SDRUŽENÍ
V ROCE 2007 ZEJMÉNA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

OSOBNĚ ASISTENČNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍCÍ:
A.
OSOBNÍ ASISTENCI TERÉNNÍ - U OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
B.
OSOBNÍ ASISTENCI DOPRAVNÍ - SPECIÁLNÍ PŘEPRAVA IMOBILNÍCH
KLUB HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ
SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH KUŽELKÁŘŮ
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
PRESENTAČNÍ A VYDAVATELSKÉ AKTIVITY
OSTATNÍ ČINNOST

ČLENOVÉ A KLIENTI ORGANIZACE V ROCE 2007
Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín sdružovalo v roce 2007 celkem 126 členů, převážně
zdravotně postižené děti a mládež, pro které připravovalo integrační, především aktivizační,
volnočasové, kulturní a sportovní aktivity.
Kromě této klasické spolkové činnosti realizovalo sdružení především sociální služby lidem se
středním a těžkým zdravotním postižením a lidem s kombinovanými vadami. Jádro služeb tvořila
osobní a dopravní asistence. Speciální služby využívalo periodicky či nárazově 62 klientů a řada
organizací a institucí, které pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Název:
Právní forma:
Adresa:
IČ:
Tel.:
Bankovní spoj.:
Sbírkové konta:
Registrace:
E-mail:
URL:

„HANDICAP (?)“ Zlín
občanské sdružení
Padělky 1367, 760 01 Zlín
46277633, DIČ: CZ46277633
+420 577 211 475
ČS, a.s. – č.ú.: 1400055339/0800
2531036001/2400
u MV ČR VSC/1-15058/92-R
handicap@handicap.cz
www.handicap.cz
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Statutárním zástupcem organizace je předseda Mgr. Aleš Chudárek.

VÝBOR SDRUŽENÍ
Sedmičlenný výbor sdružení se podílel na koncepční, koordinační a hodnotící činnosti organizace
v následujícím složení:
Mgr. Aleš Chudárek (předseda)
DiS. Jakub Norek (místopředseda)
Oldřich Martinko
MUDr. Vladimír Řihák
JUDr. Zdeňka Skácelová
Ing. Tomáš Šácha
Irena Gougelová

REVIZNÍ KOMISE
Revizní komise dohlíží na to, aby organizace vyvíjela činnost v souladu se zákony a stanovami
sdružení a platným právním řádem ČR. Revizní komise dohlíží na správnost hospodaření a účelné
nakládání s finančními prostředky. V roce 2006 pracovala v nezměněném složení:
Ing. Miroslav Tománek, předseda RK
Ing. Svatava Křivinková
Marie Konečná

SUPERVIZOR
K dispozici byl pro podporu klientům a průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům nezávislý
supervizor. Supervizi zajišťoval Mgr. Jan Vodák.

1. OSOBNĚ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Cílovou skupinou pro poskytování služby byly osoby se
zdravotním postižením ze Zlína, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu postižení a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby (a to v míře vyžadující i celodenní
přítomnost poskytovatele této pomoci v domácnosti klienta).
Realizace projektu pomohla uživatelům služeb samostatně žít
v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín zajišťovalo služby
osobní asistence (pomoc člověku se zdravotním postižením
zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by
dělal sám, kdyby neměl postižení) a fakultativní dopravní
služby u 53 osob se zdravotním postižením ze zlínského
regionu pravidelně a u dalších 19 osob nárazově.
V průběhu roku došlo k registraci sociální služby osobní
asistence pod identifikátorem 6283429.
V rámci projektu byly realizovány podle § 39 zákona o sociálních
službách následující aktivity:
Osobní asistence - pomoc při zvládnutí běžných životních úkonů zdravotně postižených
v jejich samostatných domácnostech a v terénu, která zahrnovala:

Formy poskytovaných služeb:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podání stravy a pití,
oblékání, samostatném pohybu, přesunu na vozík či lůžko, polohování)
•
pomoc při osobní hygieně (běžné úkony osobní hygieny, hygiena, pomoc při použití WC)
•
pomoc při zajištění stravy (přípravu jídla, dopomoc při stravování)
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•
•
•
•

pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s
úklidem, nákupy, praním, údržbou prádla)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím (doprovody při cestě do zaměstnání, na
kulturní a společenské akce, na úřady apod.)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí

Jako fakultativní byla realizována také služba zajištění
dopravy osobám se zdravotním postižením
•

•
•

zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím (pomoc při zajištění transportu do škol a
do zaměstnání, na kulturní a společenské akce, na
úřady apod.)
pomoc při pohybu (doprovody, přesuny apod.)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí.

1. Vyžadované úkony byly poskytovány dle objednávky klienta na základě smlouvy o poskytování
služby. V dohodnutý čas po příchodu osobního asistenta ke klientovi si klient řídil práci osobního
asistenta sám. Osobní asistentky pomáhaly v nepřetržitém provozu dvěma těžce tělesně postiženým
osobám (s muskulární dystrofií) žijící nedaleko sebe každé v jeho samostatné domácnosti (Zálešná –
Drofa), příp. v terénu. Klient má dlouhodobě specifikované požadavky; po upřesnění asistentky
vykonávaly požadovanou pomoc jako např. pomoc při hygieně, oblékání, přesunech na ortopedický
vozík, nákupy, úklid, praní, doprovod, pomoc při vaření a stravování atd. Tito těžce zdravotně
postižení klienti žijí ve své domácnosti sami a neobejdou se bez pomoci jak během dne tak během
noci - zejména vzhledem k potřebě polohování. S využitím této pomoci měli klienti vytvořeny
podmínky mj. pro výkon zaměstnání a pro realizaci řady společenských aktivit podle svého výběru.
2. Další klienti nevyžadovali službu celodenně ale k zabezpečení svého životního stylu a rytmu
potřebovali službu osobní asistence nárazově nebo periodicky. Na základě smlouvy a specifikovaného
požadavku vycházely terénní osobní asistentky k výkonu osobní asistence – zejména byla
vyžadována pomoc při osobní hygieně, oblékání, přesunech na ortopedický vozík, také nákupy, úklid
bytu, praní, doprovody na úřady, pomoc při vaření, doprovody do školských zařízení atd. Takto
využívalo opakovaně osobní asistenci osm uživatelů.
3. Ostatním klientům pomáhali osobní asistenti při vyžadovaných přesunech na místa souvisejícího
s jejich vzděláváním, léčebnou, pracovní a sociální rehabilitací. Pomoc asistentů probíhala během
fakultativní přepravní služby a představovala pomoc při nástupu do vozidla, ukotvení ortopedického
vozíku nebo složení vozíku do vozidla, uložení
kompenzačních pomůcek a věcí osobní potřeby. Dále
osobní asistenti zajišťovali dohled nad bezpečím klientů
v průběhu přepravy (vzhledem k případné hyperaktivitě,
epilepsii atd.), pomoc při vysednutí, doprovod do cílového
místa atd. Samotnou dopravní službu zajišťovali další 3
řidiči jako techničtí pracovníci. Osobní asistenci dopravní
využívalo během roku celkem 43 uživatelů pravidelně.
Dalších 19 osob a 5 institucí využívalo služby nepravidelně.
Služba zprostředkovala klientům dostupnost zejména
Speciálních škol pro žáky s více vadami ve Zlíně,
Rehabilitačního stacionáře - Zlín Nivy, Dětského centra Zlín,
Dětského domova a Speciálních škol Zlín - Lazy, UTB ve
Zlíně, Městského stacionáře KlubÍčko Zlín, dále dostupnost
zaměstnání, chráněných dílen, zdravotnických zařízení,
kulturních, zájmových a dalších aktivit osob se zdravotním
postižením.
Vozový park stavěl na čtyřech upravených vozidlech,
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opatřených systémy pro bezpečný a pohodlný převoz i osob na ortoped. vozících (nájezdové rampy,
kotvící systém).
Níže uvádíme celkový přehled ujetých km a učiněných převozů osob se zdravotním postižením
jednotlivými vozidly o.s. „HANDICAP (?)" Zlín:

Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů
2007
Vozidlo
VW Transporter 1
VW Transporter 2
Ford Transit
Renault Kangoo
Celkem

POČET PŘEPRAVNÍCH KM
Za rok
34 125
27 139
31 430
10 275
102 969

Průměr za měsíc
2 844
2 262
2 619
856
8 581

POČET OSOB,
kterým služba pomohla
Za rok
Průměr za měsíc
2 748
229
1 813
151
2 235
186
311
26
7 107
592

Přehled obsluhovaných obcí a místních částí v rámci pravidelné dopravní asistence čítal: Zlín
centrum, Zlín - Jižní svahy, Jaroslavice, Otrokovice, Malenovice, Podhradí, Žlutavy, Tlumačov,
Želechovice, Štípu a Březůvky.
Místo poskytování a materiálně technické
zabezpečení služby
Služba osobní asistence je terénní formu
sociálních služeb, je tedy poskytována
v přirozeném prostředí uživatelů. Přesto mají
asistenti k dispozici místnost (využívanou hlavně
při pohotovosti během nočních služeb) - Zálešná
I/4057, 760 01 Zlín. Osobní asistenti ke své práci
využívají kompenzační a jiné pomůcky klienta
(například mechanický vozík, zvedák do vany
apod.). Osobním asistentům jsou poskytovány
ochranné pomůcky, jednorázové rukavice apod.
Pro vedení účetnictví, agend, fungování
koordinátora a sociálního pracovníka je využíváno
jako kancelář a dispečink sídlo organizace: Adresa: „HANDICAP(?)“ Zlín, Padělky 1367, 760 01 Zlín
Popis a umístění objektu: zděný bezbariérový objekt, je dobře dostupný pro osoby se sníženou
možností pohybu. V dosahu jsou zastávky autobusů MHD, vjezd do kanceláře je přímo z ulice bez
nutnosti překonat převýšení. Prostory zahrnují kanceláře, chodbu, bezbariérové WC a sklad.
Činnosti k zabezpečení projektu Osobně asistenčních služeb zajišťovalo:
12 pracovníků jako osobní asistenti (úvazek 9,0),
4 řidiči (2,7), 1 dispečer (0,8), ekonom (1,0) a personalistka (0,2), sociální pracovník (0,1) a
ředitel (1,0).
V průběhu roku se organizace stala členem Asociace pro osobní asistenci (APOA) a
spolupracovala při zajišťování osobní asistence zejména s těmito institucemi:
MPSV ČR, Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský kraj, Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, Speciální a základní školy pro žáky s více vadami Zlín, Rehabilitační stacionář - Nivy
Zlín, Pomocná škola a Praktická škola - Lazy Zlín, CSP, o.p.s. - Ergo Lazy. Významnými partnery pak
byly nadace, firemní dárci a dobrovolníci, kteří pomáhali při zajištění veřejné sbírky.
Obecné cíle projektu, čili pomoc osobám se zdravotním postižením v jejich nepříznivé osobní
situaci, a to zejména při začlenění do běžného života ve společnosti, se podařilo naplnit.
Podařilo se naplnit i konkrétní cíle projektu:
1. Pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením k zajištění nezávislého života a k zajištění
soběstačnosti, a to v míře vyžadující i celodenní přítomnost poskytovatele této pomoci v domácnosti.
2. Pomoc klientům i při sociální komunikaci, včetně kontaktů s institucemi.
3. Setrvání klientů v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.
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2. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
Od roku 1992 pořádá Klub dětí a mládeže řadu akcí rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku.
Přítomným postiženým dětem a mládeži jsou k dispozici dobrovolníci - asistenti, kteří tak umožňují, aby s dětmi
nemuseli jezdit jejich rodiče jako doprovod. Klub tak mimo jiné odlehčuje ve vybraných dnech v zátěži rodinám,
které mají ve svém středu dítě se zdravotním postižením.

Klub pořádal a organizoval v roce 2007:
•

•
•

tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem zdravotního
postižení
zážitkové programy a pobytové akce
integrační akce - společně se zdravými dětmi

Cílová skupina: 95 dětí ve věku od 6 do 26 let
•
•
•
•
•
•
•

děti s dětskou mozkovou obrnou
vozíčkáři
děti s mentálním postižením
děti s epilepsií
děti se zrakovým postižením
děti s kombinovanými vadami
děti bez postižení - sourozenci a vrstevníci postižených dětí

Přínos klubu pro děti a jejich rodiny
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc dětem s postižením a jejich rodinám při řešení jejich tíživé
životní situace
nalézání cesty k jejich integraci (začlenění) do běžné společnosti
příležitost pro mladé lidi s postižením jak trávit smysluplně volný čas
příležitost pro rodiče dětí k jistému odpočinku a nabití potřebné energie, zejména psychické
prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže
posilování sebevědomí, komunikačních dovedností
pomoc dětem při orientaci v různých sociálních skupinách, chápání různých sociálních rolí, hierarchie
osobních hodnot
rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, kreativity
rehabilitace, příležitost ke zlepšení zdravotního stavu dětí
prostředek k rozšíření jejich kulturně poznávacích obzorů, ekologického cítění, sebepoznání apod.
cesta k vymanění děti z případné samoty a sociální izolace atd.

Každoroční programy klubu
•
•
•
•

motivované tábory
víkendové pobytové akce
sportovní a kulturní aktivity
zájmové kroužky - výtvarný, hudební, jízda na koních

Obsah programu klubu
V programu akcí jsou zařazovány prvky hipoterapie, arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie, výlety, plavání,
herní aktivity, currling, boccia, ekodny, závody na vozících, karnevaly, výtvarná činnost, dětské dny, promítání,
táboráky, diskotéky, besídky, hudební odpoledne a akce i pro veřejnost.
Díky tomu mohou i klienti klubu zažít stejné okamžiky a vybrat si z podobné nabídky zájmových, sportovních
aktivit, které jsou běžně dostupné dětem zdravým.

Personál klubu:
Kolektiv výchovných a rehabilitačních pracovníků, který o děti pečuje, je složený z lékaře nebo zdravotníka,
hlavního vedoucího, speciálního pedagoga, vedoucích jednotlivých kroužků a především z asistentů u dětí. Tito
pracovníci jsou k dispozici zdravotně postiženým dětem pro zajištění jejich sebeobsluhy, stravování a při
přesunech na vozík. Zajišťují dětem doprovody, pomáhají jim při oblékání, hygieně, toaletě atd.

Konkrétní přehled akcí v roce 2007:
• 1 letní tábor (A)
• 3 vícedenní pobytové akce (B)
• 18 nepobytových aktivit (C)
• klubovou činnost ve 3 kroužcích (D)
• v rámci vzdělávacích aktivit personálu 3 akce (E)
• a nakonec presentační činnost, především aktualizace webových stránek, dále
vydávání účelových médií klubu, DVD atd. (F)
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ad A) Letní tábor
Termín Název akce
11. - 23.8.2007 LETNÍ TÁBOR

místo konání
Vizovice

Účastníků
38 + 19

Letní integrační tábor byl i letos vyvrcholením celoroční pravidelné činnosti a i
tentokrát se realizační tým věnoval v přípravách každému detailu při vymýšlení
motivace a programu, včetně rekvizit, kostýmů a doprovodné hudby. Opět se
snažili o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím k druhu a míře jeho
postižení a jeho schopnostem. Proto museli připravit hned několik variant
provedení a způsobů hodnocení třeba jen jediné hry, soutěže či jiné části
programu.
Tábor byl integrační, tzn. že se jej účastnily jak děti s různým druhem postižení
(16 vozíčkářů a dále 10 dětí buď s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií,
s mentálním postižením nebo s kombinovanými vadami), tak i 12 dětí zdravotně
oslabených nebo bez postižení. Tábor se programově a motivačně nesl v duchu
knihy O. Sekory: Kocourkov
Děti byly vtaženy do děje prostřednictvím
zážitkových metod, formou her a překonávání překážek. Tábor navštívil mimo jiné
osobnosti i hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš.

ad B) Akce pobytové - vícedenní
Aktivity (s ubytováním v pronajatých střediscích) s komplexním výchovným a rehabilitačním programem – např.
aplikované pohybové a sportovní aktivity a cvičení, plavání, boccia, nácvik sebeobsluhy u dětí s poruchami
hybnosti, arteterapie, výtvarná činnost, muzikoterapie, ergoterapie, ozdravná jízda na koních, perličková lázeň,
hry a soutěže v kolektivu, ekologické hry atd.

Termín
28.2. – 4.3.2007
5. - 9.6.2007

Název akce
Zimní pobyt na horách – „BigVyvolení“
Jarní tábor s hipoterapií

14. – 22.7.2007

Aktivizační zájezd

místo konání
RS Valaška Chvalčov
Huculclub Francova Lhota
+ Ranč u Zvonu
Praha; ubytovna Tapky
Jedličkův ústav

Účastníků
27 + 12
25 + 12
21 + 11

Zimní pobyt na horách
I přes nepřízeň počasí uskutečnil klub dětí zimní pobytovou akci. Celý týden byl inspirován motivy Vyvolených a
BigBrother ve „vile“ na Chvalčově. Prostor celé chaty jsme si uzpůsobili mnoha detaily potřebám reality show,
nesměly chybět kamery, kolo (veselých) trestů, tajné úkoly, splněná
přání, zúčtovací tabule, ale místo vylučování jsme odměňovali nejlepší.
V tělocvičně nebo na terase jsme zvládli mnoho her, s míčem,
s duhovou plachtou, malý karneval, také jsme zařadili několik tvůrčích
workshopů, promítání, diskotéku, zpívání s kytarou apod.

Jarní tábor s hipoterapií
Jako každoročně vyjel klub i tentokrát na tábor s ozdravným ježděním
na koních, premiérově do nového střediska ve Francově Lhotě. Kromě
celodenního programu měli účastníci možnost každý den nasednout na
hřbet koně, protáhnout si tělo a osvěžit duši. Několik účinků, které
ježdění na koních pro lidi s postižením přináší: normalizace svalového
napětí, zlepšení rovnováhy a koordinace pohybu, ovlivnění svalových
dysbalancí, mobilizace kloubů, utváření nových pohybových stereotypů, posílení sebedůvěry atd.

Aktivizační zájezd
Akce probíhala jako aktivizační pobyt s ubytováním v
bezbariérovém zařízení Jedličkova ústavu Tapky v Praze
s každodenním vyjížděním metrem nebo autobusem
opatřeným nájezdovou rampou hvězdicovitým způsobem do
předem vytipovaných lokalit a míst. Na místo i zpět jeli všichni
vlakem. Každý den absolvovali účastníci dvě až tři „etapy“,
nezřídka plné zážitků prožitých poprvé v životě. Účastníci
navštívili mimo památky v centru Prahy také Vyšehrad,
Pražský hrad, Loretu, Staroměstské náměstí, Židovské staré
město, Národní muzeum, Týnský chrám.
Součástí programu byly také návštěvy ZOO v Tróji, aquaparků,
kina, Křižíkovy fontány, výlet do Kladna a exkurze na Letiště
v Ruzyni.
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ad C) akce jednorázové - sportovní, kondiční, pohybové a zábavné aktivity
24.4. Aprílkros - závody na vozících pro zlínské vozíčkáře
Městská hala - Zlín
a středoškoláky
24. – 26.5. Bambiriáda – prezentační akce (hry a rukodělné
náměstí Míru Zlín
činnosti ve stáncích - pro veřejnost)
13.6. Tvořivá dílna pro Handicap 1 – vyrábíme dárky
Zlín
sponzorům
8.9. Kabaret pod Hradem – den pro rodinu plný soutěží a Areál VLW Zlín
zábavy (včetně vytvoření českého rekordu)
19.9. Tvořivá dílna pro Handicap 2 – vyrábíme dárky
Zlín
sponzorům
2.11. Videosetkání – promítání letní činnosti
Masters of Rock za účasti náměstka paní primátorky p. Kašného
Čepkov Zlín
23.11. Uvedení DMS KLIKA – hokejisté RI Okna Zlín
stadion L. Čajky Zlín
9.12. Mikulášská „Frístajlová“ besídka – s pódiovými
Masters - Čepkov Zlín
vystoupeními a nadílkou
7.12. PARAPARÁDA - závody na vozících
SPŠ Zlín
30.11. – 2.12. 9x TESCO vánoční sbírka
HM Tesco
6.12. – 8.12.
14.12. – 16.12.

50
25
12
350
+ 50
11
90
10
125
35
60

ad D) Pravidelná zájmová činnost - kroužky
Kromě pobytových a jednorázových akcí využívaly děti nabídky zájmové činnosti v těchto kroužcích:

NENUDY – arteterapie
Výtvarně kreativní kroužek zvaný „Nenudy“ byl určený zejména k seznámení
s různorodými tradičními i netradičními rukodělnými činnostmi. Jednalo se o
„arteterapii pro každého“ formou odborně vedených čtyřhodinových bloků.
Tato setkání proběhly 12krát a zúčastnilo se jich celkem 162 účastníků.

HIPOTERAPIE – rekondiční kroužek
Tento rekondiční kroužek byl zaměřen na ozdravnou jízdu na koních
doplněný hrovými aktivitami a sportovní činností. Probíhal v jízdárnách
v Jaroslavicích a v Kostelci, a to celkem během osmi odpolední, kterých se
zúčastnilo celkem 91 účastníků.

HUDEBNÍ - Muzikus
Výuka hry na hubení nástroje a volné zpívání pro děti, jejichž součástí byly
také muzikoterapie a hry s Orffovým instrumentářem. Celkem 9 schůzek.

ad E) vzdělávací a přípravná soustředění personálu klubu
Termín konání Název
Místo
5.5.2007 Školící „Eliška“
Zlín
22. - 24.6.2007 Školící „Eliška – předtáborová“
Fara Zádveřice
16.-18.11.2007 ARTE víkend
Oldřichovice

Počet účastníků
26
20
11

V rámci nich si dobrovolní vedoucí a asistenti prohlubovali své vědomosti v tématech jako bezpečnostní předpisy
při práci s dětmi, základy první pomoci, oftalmopedie, muzikoterapie, směrnice zotavovacích akcí, výchovná
práce na zotavovacích akcích dětí atd.
Kromě toho probíhaly desítky pracovních schůzek realizačního
týmu, kde se konala programová a materiální příprava akcí.

F) Presentační a ostatní aktivity Klubu dětí
•
•

•
•
•
•

Pravidelná aktualizace webových stránek
Vytvoření CD ROM – foto aj. z letního integračního
tábora 2007 (50 kusů)
Vytvoření CD ROM – foto aj. z aktivizačního zájezdu
(30 kusů)
Vytvoření videokazety a DVD – dokumentující letní
pobytový tábor (40 kusů)
Vytvoření videokazety a DVD –
dokumentující
aktivizační zájezd (40 kusů)
Články v tisku
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•
•
•
•
•
•

Vydání vlastního Zpěvníku – 120 ks
Kalendář „HANDICAP(?)“ Zlín 2008 – 600 ks
Rozhovory pro televizi, tisk a rozhlas atd.
Sestavení fotoprezentace do CD ROMu
Prezentace během propagačních akcí dárcovské SMS - projektu DMS KLIKA
Prezentace během konání sbírky v prosinci 2007

Publicita projektu a významných partnerů byla zajištěna také za pomocí
výroční zprávy organizace, zprávy o realizaci projektu jednotlivým donátorům a v rámci akcí organizace určených
i pro veřejnost (Bambiriáda, Kabaret pod hradem, Paraparáda, Videosetkání).

Místo realizace a materiálně technické zabezpečení projektu
Jako kancelář pro přípravu akcí klubu sloužilo sídlo organizace (Padělky 1367, Zlín), které je velmi dobře
dostupné MHD nebo pěšky, objekt je dobře uspořádán a materiálně i technicky vybaven nejnutnějším vybavením.
Jednotlivé klubové činnosti probíhali buď přímo v sídle sdružení nebo v pronajatých prostorách – viz přehled
činnosti. Vždy byl kladen důraz na nezbytnou bezbariérovost prostředí.

Činnosti k zabezpečení projektu zajišťovali:
Koordinátor projektu: Mgr. Aleš Chudárek (na dohodu o pracovní činnosti – úvazek 0,5)
Zdravotníci:
Magdalena Chochruňová, Mgr. Lenka Chudárková, Daniel Novák
Osobní asistenti, oddíloví vedoucí, vedoucí kroužků a ostatní
dobrovolníci:
Dufková Tereza, Filípek Lukáš, Grácová Kateřina, Bc. Hlavica Tomáš, Bc.
Horáková Eva, Hradil Tomáš, Ing. Chmela Tomáš, Bc. Chochruň Robert,
Kraftová Olga, Ing. Kučerová Zuzana, Lažová Markéta, Literová Kristina,
Ludvová Kateřina, Machalová Jitka, Mertová Iva, Morávková Romana,
Nekoranec Petr, Ordeltová Kateřina, Pastorčák Roman, Peprníčková Hana,
Plandorová Šárka, Požárová Ivana, Řiháková Veronika, Sedláček Antonín,
Sedláčková Ludmila, Semerádová Martina, Sieglová Vladislava, Skácel Petr,
Slováčková Michaela, Solař Josef, Solařová Markéta, Strojilová Kateřina,
Strojilová Lenka, Strojilová Lucie, Suchánková Radka, Tomanovi Marek a Jana,
Ševčíková Darina, Ševčíková Jana, Štěbra František, Karel Vondráček, Ing.
Vrajová Jitka, Ing. Zábojník Ladislav, Zapletal Michal, Zubík Michal.

Žádná nestátní nezisková organizace se neobejde bez lidí s velkým
srdcem, kteří z vnitřního přesvědčení pomáhají při naplňování jejího
poslání. Jsme rádi, že se náš Klub dětí mohl opřít o dobrovolnou pomoc
pěti desítek nadšených lidí. Velkou část tvořili studenti a absolventi speciálních, pedagogických nebo
zdravotnických oborů a škol.
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3. ČINNOST ODDÍLU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ
KUŽELKY
•
•
•

3.2.2007 – Zlín; SK „HANDICAP(?)“ Zlín 2 397b. - TJ ZORA Praha „B“ 2 287 b.
4.2. – Zlín; SK „H(?)“ Zlín 2 300 b. - TJ ZORA Praha „A“ 2 609 b.
24.2. – Ústí nad Orlicí – Přebor Pardubického kraje
V absolutním pořadí obsadil Pálka 4.místo, Sekanina 6.místo a Hradil 12.místo.
4.3. – Opava; TJ ZRAPOS Opava 2 098 b. - SK „H(?)“ Zlín 2 289 b.
11.3. – Ratiškovice; TJ JISKRA Kyjov 2 195 b. - SK „H(?)“ Zlín 2 453 b.
13. – 15.4. – Karlovy Vary – Lázeňský turnaj
Družstvo obsadilo 4. místo, v jednotlivcích Hradil v kategorii B1 2. místo , v kategorii B3
Hradilová 5.
místo, Sekanina 8. místo, Bartoníková 9. místo.
13. – 15.4. – Opava – Velikonoční turnaj – Pálka obsadil 5. místo, v kategorii B2
28.4. – Ratíškovice – Mistrovství České republiky
Hradil 7. místo v kategorii B1, Pálka 10. m. v kategorii B2, Hradilová 7. m. v kategorii B3
15. – 17.6. – Ostrava – Michálkovická kuželka
V. Pálka obsadil 14. m., v soutěži žen Hradilová 3. místo, Bartoníková 14. místo.
22. – 24.6. – Praha – SLAvIA CUP
V soutěži družstev obsadil „H(?)“ Zlín 7. místo, v soutěži jednotlivců Hradil 4. místo v kategorii
B1, Pálka 2. místo v kategorii B2, Sekanina 6. místo v kategorii B3.
25. – 26.8. – Brno – Brněnský turnaj
Družstvo obsadilo 5. místo, v v absolutním pořadí - Hradilová 5. místo, Pálka 10. m.
14.10. – Praha – utkání 2. ligy - TJ ZORA Praha 2 174 b. - SK „H(?)“ Zlín 2 261b.
27.10. – Rokycany – O putovní pohár Města Rokycan - Pálka obsadil 2. místo v kategorii B2
4.11. – Zlín – utkání 2.ligy - SK „H(?)“ Zlín 2 289 b. - TJ LOKO Brno „B“ 2 394b.
10.11. – Ostrava – Moravskoslezský přebor - Pálka obsadil 8.místo.
18.11. – Zlín – utkání 2.ligy - SK „H(?)“ Zlín 2 407 b. - TJ ZRAPOS Opava 2 544 b.
24.11. – Ústí n. Orlicí – utkání 2.ligy - TJ JISKRA Ústí nad Orlicí 2 286 b. - SK „H(?)“ 2 252 b.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZVUKOVÁ STŘELBA
•

8.1. – Ostrava – Memoriál J. M. Kikty
V soutěži žen obsadila Bartoníková 2. místo, Hradilová 7. místo, v soutěži mužů Hradil
3. místo, Sekanina 8. místo, Pálka 13.místo.
17.3. – Praha – Něžné tóny jarní střelby
V kategorii mužů zvítězil Hradil, Pálka obsadil 5. místo, Sekanina 12. místo, v kategorii žen
Bartoníková, 4. místo a Hradilová 6. místo.
13. – 15.4. – Karlovy Vary – Lázeňský turnaj
Družstvo obsadilo 3. místo, v soutěži jednotlivců Hradil 2. místo, Sekanina 3. místo
2.6. – Olomouc – Tvarůžková střela
V kategorii žen obsadila Bartoníková 3. místo, Hradilová 5. místo, v kategorii mužů Hradil
2. místo, Sekanina 9. místo, Pálka 10. místo.
21.7. – Libeř – ALPINACUP - V soutěži mužů zvítězil Hradil, v soutěži žen obsadila Hradilová
4. místo.
13.10. – Praha – Mistrovství České republiky
V soutěži žen zvítězila Hradilová, Bartoníková obsadila 9.místo. Soutěži mužů zvítězil Hradil,
Sekanina obsadil 12. místo a Pálka 13. místo
1.12. – Praha - Turnaj na Střední policejní škole
Hradil obsadil 2.místo, Pálka 12. místo

•
•
•
•
•
•

BOWLING
•

31.3. – Praha – Přebor České republiky
V kategorii B1 obsadil Hradil 2. místo, v kategorii
B2 Sekanina 5. místo, v kategorii B3 Hradilová
3. místo.
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KABARET pod hradem
Jako oslavu 15. výročí od založení organizace zorganizoval „HANDICAP(?)“ Zlín den pro rodinu v areálu VLW
v Malenovicích. Přes třista účastníků bylo při českém rekordu, garantovaném pelhřimovskou agenturou Dobrý
den, v utvoření velkého obrazu z lidských rukou. Na podiu se vystřídalo několik vystupujících jako břišní
tanečnice, žongléři, ohňová show. Na děti čekala olympiáda v klasických i netradičních disciplínách, karaoke,
projížďka v historickém kočáře ke hradu, prohlídka vozidla rychlé záchranné služby atd.

SBÍRKA pro HANDICAP
Od října 2006 nabízíme všem, které oslovuje naše činnost a kteří by ji chtěli podpořit poskytnutím finančního
daru, také speciální konto. To bylo zřízeno za účelem sbírky na činnost, registrované u Krajského úřadu
Zlínského kraje č.j.: KUZL 72535/2006.
Sbírkový účet 2531036001/2400 je veden u eBanky jako transparentní, takže je možno sledovat jednak kolik
prostředků a od koho přichází a jednak, na co jsou prostředky používány. Tento přehled naleznete na
http://www.ebanka.cz/tran_uct/2531036001.html. Za rok 2007 bylo na účet vloženo celkem 159 214,50 Kč:
•
Nejvíce prostředků - celkem 113 664,50 Kč - bylo na sbírkovém kontě shromážděno s přispěním šesti
desítek dobrovolníků, kteří pomáhali během TESCO vánoční sbírky, kde prodávali ve zlínském
hypermarketu Tesco po devět předvánočních dní drobné vánoční ozdoby.
•
Finanční dary jednotlivců, příjem z reklamy a výtěžek sbírky SPOŠ a VOŠ, s.r.o. Kroměříž - 30 800 Kč.
•
Zbylou část, celkem 12 750 Kč tvořilo vstupné přijaté z akce Kabaret pod hradem.

DMS KLIKA
Od listopadu 2007 patří „HANDICAP(?)" Zlín mezi organizace, které je možné
přímo podpořit také odesláním dárcovské SMS zprávy, tzv. DMS zprávy (Donors
Message Service). Provozovatelem projektu je Fórum dárců.
Propagace dárcovských SMS zpráv byla realizována během prosincových
hokejových utkání HC RI OKNA Zlín, letáky v průběhu TESCO vánoční sbírky,
inzercí v Infoservisu apod., na webových stránkách, bannery atd.
Účel: další forma k financování aktivit sdružení a public relations organizace
A proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům sdružení pomyslné dveře k novým
příležitostem, protože je tak důležité „vzít za KLIKU“ a vykročit, a protože „mít KLIKU“ znamená mít štěstí!

PŮJČOVNA kompenzačních pomůcek
V regionu doposud schází půjčovna kompenzačních pomůcek. Organizace řešila absenci této potřeby
bezplatným zapůjčováním pomůcek, kterými disponovala, převážně mechanických vozíků a chodítek. Zejména
rodiny, kteří si chtějí na dočasnou dobu vzít do domácí péče své dlouhodobě nemocné členy umístěné
v ústavních zařízení, nebo lidé po úraze ocenili možnost tohoto přechodného zapůjčení kompenzačních
pomůcek. Handicap evidoval v roce 2007 celkem 28 bezplatných výpůjček.

PARAPARÁDA aneb spolu jedem světem
8.12.2007 zorganizoval „HANDICAP(?)“ Zlín ve spolupráci s Fakultou multimediálních
komunikací UTB ve Zlíně pátý ročník netradičních závodů na ortopedických vozících
určený jak pro zástupce organizací sdružujících lidi s postižením, tak zejména pro
veřejnost. Jízdu na vozících si mohli vyzkoušet jak úředníci Města Zlína nebo Zlínského
kraje, tak třeba zástupci zlínské univerzity, hasičského sboru či Městské policie.
Toto spíše happeningové setkání bylo sice plné zdravé soutěživosti, ale také plné
pochopení. A i když byly nakonec oceněni nejrychlejší týmy, největší odměnu – dobrý
pocit z příjemně stráveného času – si nakonec odnesli všichni, včetně desítek diváků.

WEBOVÁ prezentace
O aktivitách organizace, její historii i aktuálních plánech byla
informována veřejnost informacemi na webových stránkách
www.handicap.cz, součástí kterých je bohatý fotografický archív,
aktuální přehled našich partnerů atd.

OSTATNÍ ČINNOST
•
•
•
•
•
•

v březnu proběhlo školení a referentské zkoušky řidičů
celkem čtyřikrát se sešel výbor sdružení ke své koncepční a hodnotící činnosti
průběžně byla činnost i hospodaření organizace kontrolována revizní komisí
v dubnu proběhla Výroční členská schůze, nejvyšší orgán sdružení
ke konci června 2007 vydala organizace Výroční zprávu za rok 2006
firemním dárcům, spolupracujícím institucím a členům organizace byl zaslán další kalendář „Handicapu“
s aktuálními fotografiemi z činnosti
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31.12. 2007
Aktiva

stav
stav
k 1.1.2007 k 31.12.
2007
v tis. Kč v tis. Kč

66

A) Stálá aktiva
1. Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
2. Oprávky k 1
3. Dlouhodobý hmotný majetek
4.1 Oprávky k samostatným
movitým věcem
4.2 Oprávky k drobnému
dlouhodobému hmotn. majetku

B) Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek,
z toho
Pokladna
Bankovní účty
4. Přechodné účty aktivní

Úhrn aktiv

Pasiva

1
1
684

1
1
684

444

510

174
67
0
182

174
445
0
189

-139

245

12
-151
24

58
187
11

133

445

v tis. Kč

A) Vlastní zdroje celkem
1. Jmění
2. Hospodářský výsledek

B) Cizí zdroje
1. Dlouhodobé závazky
2. Krátkodobé závazky,
z toho
Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní závazky k zaměstn.
Závazky k institucím soc.
a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
3. Přechodné účty pasivní
z toho
výdaje příštích období
dohadné účty pasivní

Úhrn pasiv

v tis. Kč

-5
487
-492
138
0

197
487
-404
248
0

54
10
35
6

129
3
30
0

2
1

80
16

84
0
84
133

119
0
119
445

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních
neskladových dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNHM
Účtová třída "5" celkem

v tis. Kč
253
45

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje DNHM
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Účtová třída "6" celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po
zdanění

v tis. Kč
1200
0
0
14
0
732
13
2447
4406

253
116
2
2
680
2137
692
1
2
9
73
53
4318

88
0
88

K datu účetní závěrky vlastnila společnost dlouhodobý majetek, jehož stručný přehled je
uveden v následující tabulce (v Kč):
Druh majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

1 155,00
510 390,00
173 740,36
685 285,36

1 155,00
510 390,00
173 740,36
685 285,36

0
0
0
0
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ „HANDICAP (?)" ZLÍN
V ROCE 2007
Náklady podle jednotlivých středisek (v Kč)
Celkem
(A + B
+ C + D)

501.*** Spotřeba materiálu

252 532,14

A)
B)
C)
Osobně Klub dětí a Sportovní
asistenční
mládeže
klub
služby (Kč)
(Kč)
(Kč)

55 193,14 176 425,00

0

D)
doplňková
činnost sbírka,
reklama –
(Kč)
20 914,00
6 052,50

501.02 kancelářské potřeby

27 386,78

11 228,78

10 105,50

0

501.04 různý materiál

43 964,36

43 964,36

0

0

0

501.06 drogistické zboží apod.

19 569,00

0

19 569,00

0

0

107 139,00

0

107 139,00

0

0

54 473,00

0

39 611,50

0

14 861,50

31 877,33 13 661,70
249 223,50
3 771,00
115 910,50
0
2 284,00
289,00
1 916,50
0
210 715,31 444 695,59

0
0
0
0
0
18 783,00

0
0
0
0
0
5 758,00

501.08 materiál pro akce a kroužky
501.14 potraviny
502.*** Spotřeba energie

518.*** Ostatní služby

45 539,03
252 994,50
115 910,50
2 573,00
1 916,50
679 951,90

telefonní poplatky

503.*** Pohonné hmoty
511.*** Autoúdržba
512.*** Cestovné
513.*** Náklady na reprezentaci

52 470,74

40 255,74

11 815,00

400

0

518.02 služby různé

18 541,00

0

12 783,00

0

5 758,00

518.03 poštovné

15 031,50

9 558,00

5 443,50

30,00

0

518.04 služby různé

52 214,90

39 970,90

12 244,00

0

0

518.06 poplatky banka

15 763,07

15 672,07

91,00

0

0

518.08 přeprava KHD
518.09 ubytování - strava
518.11 leasing VW
518.16 kopírka

39 274,09

0

39 274,09

0

0

331 731,00

0

331 731,00

0

0

3 582,00

3 582,00

0

0

0

9 134,20

6 370,20

2 764,00

0

0

518.18 ekonom. a právní služby

17 850,00

17 850,00

0

0

0

518.19 vyúčtování turnajů a tréninků

18 275,00

0

0

18 275,00

0

518.20 poplatky rozhlas

540

540,00

0

0

0

518.21 nájem Handicap

71 640,00

50 148,00

21 492,00

0

0

518.22 nájem Drofa

15 128,40

15 128,40

0

0

0

518.23 nájem Drofa 2

11 640,00

11 640,00

0

0

0

0

7 058,00

0

0

1 961 840,00 175 175,00

0

0

518.41 pronájem prostor
521.*** Hrubé mzdy
521.01 mzdy - HPP
521.02 mzdy - DPC

7 058,00

2 137 015,00
1 746 395,00

1 746 395,00

0

0

0
0

90 767,00

90 767,00

0

0

521.03 DPP

124 678,00

124 678,00

0

0

0

521.04 KHD - DPČ

132 545,00

0

132 545,00

0

0

521.05 KHD - DPP
524.*** Zákonné soc a zdrav. pojistné
538.*** Ostatní poplatky
542.*** ostatní pokuty a penále
544.*** úroky banka
549.*** jiné ostatní náklady
549.03 pojistné Kooperativa
549.06 pojistné CPP
551.*** Odpisy NIM a HIM
Celkem

42 630,00

0

42 630,00

0

0

692 591,00
540
1 583,00
9 304,29
73 380,69

646 199,00
540,00
1 583,00
9 304,29
68 879,69

46 392,00
0
0
0
4 501,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 808,00

0

2 808,00

0

0

0

1 693,00

0

0

52 537,00
0
3 408 003,26 864 910,29

0
18 783,00

0
26 672,00

1 693,00

52 537,00

4 318 368,55

12

Výnosy podle jednotlivých středisek (v Kč)

1 314 614,50

654 483,00

329 050,00

0

D)
doplňková
činnost sbírka,
reklama –
(Kč)
331 081,50

343 982,00

343 982,00

0

0

0

309 414,00

309 414,00

0

0

0

Celkem
(A + B + C + D)

602.*** Tržby z prodeje služeb
příjmy z OA
příjmy z dopravních služeb
ostatní
602.05 zveřejnění reklamy
vstupné Kabaret pod
602.07 hradem
602.10 Účastnické poplatky
602.12 pronájem
602.13 výtěžek z Tesco sbírky
64.*** Jiné ostatní výnosy
682.*** Přijaté příspěvky
682.04 Sponzorské dary - finanční
682.05 dary nadaci
682.07 dary na eBanka
684.00 členské příspěvky
691.*** Provozní dotace
dotace Statutární město
691.02 Zlín
691.04 dotace Město Otrokovice
691.06 dotace Kraj, MPSV CR
691.07 dotace ČSZPS, ČSTV
691.09 dotace Úřad práce
Celkem

B)

C)

Osobně
Klub dětí a
asistenční mládeže (Kč)
služby (Kč)

Sportovní
klub
(Kč)

A)

1 087,00

1 087,00

0

0

0

176 377,00

0

0

0

176 377,00

12 750,00

0

0

0

12 750,00

329 050,00

0

329 050,00

0

0

28 290,00

0

0

0

28 290,00

113 664,50

0

0

0

113 664,50

13 987,17
745 310,00
697 800,00
31 000,00

13 696,50
315 100,00

0
400 800,00

0
4 000,00

290,67
25 410,00

305 200,00

375 800,00

4 000,00

12 800,00

6 000,00

25 000,00

0

0

3 900,00

3 900,00

0

0

0

12 610,00

0

0

0

12 610,00

2 446 637,00

2 328 805,00

105 000,00

12 832,00

0

980 000,00
65 000,00
1 138 450,00
8 382,00
254 805,00

900 000,00

80 000,00

0

0

60 000,00

5 000,00

0

0

1 114 000,00

20 000,00

4 450,00

0

0

0

8 382,00

0

254 805,00

0

0

0

4 520 548,67
202 180,12

3 312 084,50
- 95 918,76

834 850,00 16 832,00
- 30 060,29 - 1 951,00

356 782,17
330 110,17

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti „HANDICAP (?)" Zlín, humanitární
sdružení, tj. rozvahu k 31.12.2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2007 do 31.12.2007
a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a
zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené úmyslným zkreslením nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Naším úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí
na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné
nesprávnosti způsobené úmyslným zkreslením nebo chybou. Při posouzení těchto rizik
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auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace sdružení „HANDICAP(?)“ Zlín k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
Ve Zlíně dne 30. května 2008
SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o.,
číslo licence 99, T. G. Masaryka 2433 Zlín,
Ing. Hana Krajčová, auditor MF ČR, ev. č. 361, Přehradní 414, 763 16 Fryšták

VÝROK REVIZNÍ KOMISE
Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a
předložených dokladů týkajících se hospodaření organizace za období 1.1. 2007 – 31.12
2007 a zjistila následující:
1. Peněžní částky podle účetního deníku a výpisů z běžného účtu u České spořitelny, a.s.
a u transparentního účtu e-Banky k datu 31.12.2007 souhlasí se zápisy uvedenými
v účetním deníku.
2. Prvotní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury přijaté a vydané) jsou
vedeny chronologicky dle platných předpisů a obsahují všechny formální náležitosti.
3. Rozpočtová kázeň vůči institucím, které poskytly sdružení „HANDICAP (?)" Zlín dotace
byla za kontrolované období dodržena v plném rozsahu. Jedná se o následující instituce:
MPSV ČR, Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský kraj, Nadace Charty 77,
Nadace Děti – kultura – sport, Nadace pro radost, Nadační fond manželů Klausových.
4. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami a byly náležitě vyúčtovány
poskytovateli.
Revizní komise konstatovala, že se svěřenými prostředky bylo nakládáno účelně a
hospodárně v souladu s cíly organizace.
Ve Zlíně dne 28.4.2008

Ing. Miroslav Tománek
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PODĚKOVÁNÍ
„Cokoli jste učinili komukoli dobrého, to zůstává.“
Je pro nás velkým povzbuzením, když získáme finanční prostředky od institucí, firem
nebo individuálních dárců k zajištění pomoci, kterou zajišťujeme. Vážíme si ochoty a
vstřícnosti našich partnerů. Jejich zájem nám pomáhá neztrácet naději ve skutečné
hodnoty.

Mnohokrát děkujeme těmto institucím za dotaci nebo poskytnutý grant:

Český svaz zrakově postižených sportovců
Nadační fond manželů Klausových
Nadace Charty 77

Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční dar:

ADAMCOVÁ Marta - Určice
AGC FENESTRA, a.s. - Zlín Salaš
ATON, spol. s r.o. – Horní Lhota u Luhačovic
AVEX TRADE, spol. s r.o. - Zlín
ČALOUNICTVÍ Karel Žídek – Zlín Kostelec
BONAVIA servis, a.s. - Vsetín
ČERNÍKOVÁ Zdeňka - Buchlovice
DANĚK Alexandr - Napajedla
DEOS CZ, s.r.o. - Zlín
DĚDEK Ivo JUDr. - soudní exekutor - Zlín
DOBEŠ Metoděj - Jaroslavice
EPOS spol. s r.o. - Želechovice
FOR JOB PROTECT s.r.o. - Napajedla
GESOS, spol. s r.o. - Otrokovice
HÁJKOVÁ DAGMAR Ing. - Staré Město
HEXXA komunikační agentura s.r.o. - Zlín
HORÁČKOVÁ Marie - Koryčany
HULEJOVI Jan a Olga - Zlín
HÝŽĎAL Vojtěch - Zlín 4
KALINA Jan– výroba těsnění - Zlín
KAMENOLOM Žlutava s.r.o.

KOUSALÍKOVÁ Zuzana Ing. – Zlín 4
KRYŠTOF Miloslav, Ing. - Půchov
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa
KUČERA Pavel - Praha
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - Zlín
MANAG, a.s. - Zlín
MEDICCO – Vašíček, s.r.o.
MRP - Informatics, spol. s r.o.
LADOS, a.s. - Lípa
LOKART s.r.o. - Lípa
OPRAVIL a spol, společnost auditorů - Slušovice
OTROKOVICKÉ PAPÍRNY a.s. - Otrokovice
PARABEL s.r.o. – Lukov
PAULÍN CZ, s.r.o. - Zlín
POKART spol. s r.o. - Ostrava Poruba
PRECIZ, s.r.o. - Otrokovice
RI OKNA Zlín, s.r.o. - hokejový klub
RI OKNA Zlín - extraligoví hráči
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín
SKÁCELOVI Zdeňka, JUDr. a Vladimír, Ing. Otrokovice
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SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila - Zlín
SPOŠ a VOŠ, s.r.o. - Kroměříž
STAR ZLÍN a.s. - Zlín
SÝKORA Pavel, Ing. - Otrokovice
TAŠ - STAPPA beton, spol. s r.o.
TESTA PLUS s.r.o. - Otrokovice
TNS SERVIS, a.s. - Slušovice

TOMA, a.s. - Otrokovice
VALPO - Zlín, s.r.o.
VEČEŘOVI Libor, Ing. a Renata, Mgr. - Slušovice
WICKE CZ, s.r.o. - Zlín
W STŘECHY, s.r.o. – Halenkovice
ZIPS Radomír - Zlín Kostelec
ZUBÍKOVÁ Marcela - Otrokovice

Děkujeme těmto jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další pomoc:
Agentura „Babyloon“ - Motýl Erika – Zlín
Agentura Divja - Zlín
Atarsia Zuzana - Otrokovice
Atlantia II – Velikovský Fr. a Opavský Ivan - Zlín
Babáček Jiří - Vizovice
Baťa Zlín
Bukovjan Marek - Otrokovice
Čada Jan - Zlín
Černochovi Zuzana a Martin - Brno
Čunková Marta - Zlín
Domov mládeže Zlín
Filípek Lukáš - Otrokovice
Frýdková Dana - Svatobořice Mistřín
Galiová Alena - Otrokovice
HAFFO, sdružení dětí a rodičů - Tábor
Horákovi Miroslava a Pavel – Bystřice pod
Hostýnem
Hlavičkovi Petra a Radek - Zlín
Chochruň Pavel - Zlín 4
Chochruňovi Robert a Magdalena- Zlín
Chudárek Petr – Praha
JABLONEC GROUP a.s.
Janíková Drahomíra - Polešovice
Janoušková Libuše - Bystřice p. Hostýnem
Janoušek Eustach st. – Bystřice p. Hostýnem
Javora Jaromír - Hvozdná
Kochtová Jana st. - Malenovice
Konečná Marie – Zlín
Kovář Jan – Zlín
Kovonax spol. s r.o. - Bystřice p. Hostýnem
Krčálová Hana - Zlín
Křivinka Jiří, Ing. - Lípa
Lesní singulární společnost – Zlín, Vizovice
Lukáš Libor – hejtman Zlínského kraje

Macůrkovi Ludmila a František - Holešov
Míčková Jitka – projížďky v kočáře – Zlín
Mosazná Kateřina
Nekoranec Petr - Otrokovice
Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov
Novák Dan - Žeranovice
NWT Computer s.r.o. - Zlín
Pekárna Veka - Štípa
Pragokoncert Bohemia a.s. - Masters of Rock Café
– Zlín
Pražská organizace vozíčkářů
Slovák Milan - Zlín
Smetana David a Holásková Martina - Zlín
Stöhrová Karolína - Zlín
Střední zdravotnická škola a VOZŠ Zlín
Šerá Dana - Zlín
Ševčíková Hana - Otrokovice
Štefek Petr – Zlín
Štěbrovi Marie a Rostislav - Polešovice
TOM 19153 OYATE WOAPE Otrokovice
Toman Marek a Rakusová Jana - Zlín
Tomanovi Ivan a Ludmila - Lípa
Vajdík Martin - Zlín
Veteran car club - Zlín
VITAR s.r.o. - Zlín
VLW, spol. s r.o. – Zlín 4
Vondráček Karel - Vizovice
Vyoralová Hana - Malenovice
Vyoralová Květa – Zlín
Zapletal Jan - Praha
Zábojník Ladislav a spol. - Jaroslavice
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Zubíková Alena a Marcela - Otrokovice
Z studio spol. s r.o. – Zlín

… Děkujeme všem, kteří se podíleli svým finančním, materiálním nebo jiným příspěvkem na
úspěšném naplňování poslání projektů sdružení.
… Děkujeme členům výboru sdružení, revizní komise a supervizorovi
za jejich ochotu a obětavost.

… Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

16

