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„HANDICAP (?)“ Zlín je občanské sdružení, které bylo registrováno v roce 1992 z iniciativy osob se 
zdravotním postižením města Zlína. Už tehdy uvozovala stanovy organizace preambule, která platí 
doposud: 
 
„Aktivní životní styl je základním p ředpokladem úsp ěšného zapojení do života lidské 
spole čnosti. Pro lidi se zdravotním postižením to platí m nohonásobn ě. Každý z nich má právo 
vědět, že může dokázat totéž, co zdravý člov ěk – všechno jde, jen n ěkdy trochu jinak.“ 
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Občanské sdružení „HANDICAP(?)“ Zlín nabízí lidem se zdravotním postižením a seniorům ze Zlínska a 
Otrokovicka 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 a seniorům. 
2. Podporovat pracovní a společenskou aktivitu osob se zdravotním postižením. 
3. Podporovat a realizovat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a další aktivity členů. 
 
 
 

 
 

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY  
II. OSOBNÍ ASISTENCE 
III. KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
IV. SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  
VI. OSTATNÍ ČINNOST  
 

 
 
 
 
 

Název organizace: „HANDICAP (?)“ Zlín  
Právní forma: ob čanské sdružení 
Adresa:  Pad ělky 1367, 760 01 Zlín 
IČ:   46277633, DIČ: CZ46277633 
Tel.:   +420 577 211 475 
Bankovní spoj.: ČS, a.s. – č.ú.: 1400055339/0800 
Sbírkové konto: Raiffeisenbank - 2531036001/5500 
Registrace:  u MV ČR VSC/1-15058/92-R 
E-mail, URL:  handicap@handicap.cz   -   www.handic ap.cz 
 
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) 
Ing. Tomáš Šácha  
Oldřich Martinko 
Ludmila Sedláčková 
JUDr. Zdeňka Skácelová 
Martin Pavlík 
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 2011 pracovala v nezměněném složení: 

Ing. Miroslav Tománek, předseda RK 
Ing. Svatava Křivinková 
Marie Konečná 

SUPERVIZOR 
K dispozici byl pro průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům nezávislý supervizor Mgr. Jan 
Vodák, PhD. 

POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE 

SDRUŽENÍ PROVOZOVALO TYTO AKTIVITY A SLUŽBY 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
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• Organizace řešila zajištění potřebné 
mobility sedmi desítek osob se 
zdravotním postižením regionu 
Zlínska (jako jednoho ze základních 
požadavků pro jejich společenskou 
integraci) ve stejné podobě jako 
předcházející léta. 

• Nezbytnou součástí dopravního 
systému pro významnou část 
zdravotně postižených byla i nadále 
speciální přeprava za přítomnosti a 
pomoci asistenta (který pomáhal 
např. při oblékání klienta, 
přesednutí na ortoped. vozík, 
přemístění z bytu do vozu, ukládání 
věcí osobní potřeby, asistence a 
dohled během přepravy i bezprostředně po jízdě, doprovod uživatele služby). 

• Základní myšlenkou je umožnit postiženým dopravu v čase a místě, kdy a kam potřebují.  
• Služba umožňovala klientům dostupnost těchto institucí: Základní škola praktická a Základní 

škola speciální Zlín, Základní škola praktická a ZŠ speciální Otrokovice, Rehabilitační stacionář – 
Zlín Nivy, Speciální školy Zlín – Lazy, Městský stacionář Klub Íčko, UTB Zlín, Hvězda Zlín, 
Netradiční centrum Slunečnice a centrum města Zlína. 

• Dále služba umožňovala klientům dostupnost zaměstnání, chráněných dílen, zdravotnických 
zařízení, kulturních, zájmových a dalších aktivit dle vlastního výběru. 

• Vozový park „stavěl“ na třech upravených vozidlech (nájezdová rampa, kotvící systémy) a také 
čtvrtém - záložním vozu.  

• Na závěr roku nahradila organizace  po čtrnácti letech používání stávající Ford Transit za vozidlo 
o 10 let mladší (vzhledem k vysoké korozi karoserie, časté poruchovosti a tedy i vysokým 
nákladům na servis).  

 
Spln ěné cíle - p řínos získaný poskytováním dopravních služeb: 
- dopravní služby usnadnily klientům možnost používání veřejných míst a služeb, pomohli jim při 

udržení zaměstnání a vzdělání a zpřístupnili jim kontakt s komunitou i zájmovými aktivitami, 
- rodiče pravidelně přepravovaných dětí získali uspořeným časem prostor a podmínky pro 

uplatnění na trhu práce, příp. pro péči o ostatní členy rodiny, příp. pro velmi důležité odlehčení 
v enormním zatížení, které na nich při každodenní péči o dítě se zdrav. postižením leží apod. 

- klienti dopravních služeb využívající pomoc nepravidelně měli technicky a organizačně 
zpřístupněnu dosažitelnost individuální rehabilitace, lázeňské péče, sportovních aktivit, 
zájmových, kulturních a podobných aktivit, rodinných zájmů apod. 

 
      Vymezení cílové populace: 

Cílovou skupinou pro poskytování služeb byly imobilní osoby ze Zlínska, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Realizace projektu pomohla uživatelům služeb samostatně žít v jejich přirozeném sociálním prostředí. 
Klienty služby tvořily osoby s tělesným postižením, s mentálním postižením, s kombinovaným 
postižením a senioři. 
 
1. klienti dopravní služby pravidelné (využívané 1 – 10 krát týdn ě) 

• žáci školských a p ředškolních za řízení, klienti stacioná řů a 
jiných center, klienti sociálních služeb 

• zaměstnanci chrán ěných dílen Ergo Lazy atd. 

31 osob 

2. klienti dopravní služby nepravidelné  41 osob + 4 instituce 
 72 osob + 4 instituce 

       
    ad 1 Členění po čtu pravidelných klient ů dopravních služeb podle cílového místa dopravy: 

Cílové místo Počet osob  
Základní škola praktická a speciální Zlín  8 
Základní škola praktická a speciální Otrokovice  1 

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY 
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Rehabilita ční stacioná ř – Zlín Nivy 6 
Speciální školy Zlín - Lazy 6 
CSP, o.p.s. – chrán ěné dílny Ergo Lazy ul. Mostní 2 
Netradi ční centrum Slune čnice 1 
UTB Zlín JS 1 
Městský stacioná ř KlubÍ čko  1 
Hvězda Malenovice (Zlín) 2 
Hrádek Fryšták 1 
Centrum m ěsta 2 
Celkem 31 

 
       Členění po čtu pravidelných klient ů dopravních služeb podle místa trvalého bydlišt ě: 

Obec, místní část obce Počet osob  
Hvozdná 1 
Lípa 1 
Neubuz 1 
Otrokovice 3 
Tlumačov 1 
Vizovice 2 
Zlín – centrum nebo Jižní svahy 10 
Zlín - Kudlov 1 
Zlín - Malenovice 1 
Zlín - Štípa 2 
Zlín - Velíková 1 
Želechovice 4 
Žlutavy 2 
Celkem 31 

       
       ad 2 Členění po čtu nepravidelných klient ů podle trvalého bydlišt ě 

 Počet osob 
Zlín 33 
Otrokovice 6 
Neubuz, Lukov, Trnava 2 
Celkem 41 

 
       Způsob realizace díl čích aktivit 

doba poskytování služby vlastní způsob realizace 

dopravní služby 
pravidelné  

 

Po – Pá, 

a to 7,00 – 16,30 hod 

Klient, př. zákonný zástupce klienta, objednal přepravu u dispečerky, po 
vzájemném konsensu se vytvořil roční grafikon jízd všech vozů. Na základě 
dohodnutých podmínek zajišťovali asistenti ve spolupráci řidičem převoz – 
naložení klienta, složení vozíku, dohled při přepravě (vzhledem 
hyperaktivitě, epilepsii, agresivitě aj. klientů) a předání do cílového místa 
souvisejícího s jeho vzděláváním, léčebnou, pracovní a sociální rehabilitací. 
Aktuální změny v grafikonu apod. zaznamenávala a vyřizovala dispečerka. 
K dispozici byly klientům tři „kyvadlově“ jezdící a další „záložní“ speciálně 
upravené vozy.  

dopravní služby  
nepravidelné 
Po – Ne, celodenně 

dtto, možno vyhovět v časových a kapacitních „oknech“ mezi a po 
pravidelných klientech. K dispozici byly klientům tři speciálně upravené vozy 
a záložní vozidlo. 

 
      Přehled realizovaných p řevozů a přepravních kilometr ů  

2011 POČET PŘEPRAVNÍCH KM POČET OSOB, 
kterým služba pomohla 

Vozidlo Za rok Průměr za měsíc Za rok Průměr za měsíc 
VW Transporter 1 35 026 2 918 2 562 214 
VW Transporter 2 23 577 1 965 1 493 125 
Ford Transit 27 423 2 285 1 716 143 
Renault Kangoo 10 493 874 234 20 
Celkem 96 519 8 042 6 005 500 
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Úvazky zam ěstnanc ů dle vykonávaných funkcí 
Řidiči – 4 pracovníci na HPP (úvazek 2,84) + 1 pracovník DPP + 1 pracovník DPČ (0,16) 
Asistence během dopravy – 2 pracovníci na HPP (2,0) + 4 DPP  
Dispečerka – 1 pracovník na HPP (0,75)  
Fundraiser a PR - 1 pracovník na HPP (0,375)  
Ředitel – 1 pracovník na HPP  (0,5) 
Účetní –  1 pracovník na HPP  (0,625) 
1 pracovník – rodičovská dovolená + 1 pracovník – PN + dlouhodobé neplacené volno ze zdr. důvodů 

 
HODNOCENÍ:  
• Dopravní služby jsou pevně etablovány v systému služeb, které jsou poskytovány 

znevýhodněným občanům města Zlína. V případě ukončení smluvního vztahu s některými 
z klientů (z důvodů např. ukončení docházky do zařízení, přestěhování, zlepšení zdravotního 
stavu nebo sociální situace klienta atd.) byly ihned uspokojovány požadavky z pořadníku 
čekatelů. 

• Plánované kvantitativní cíle byly naplněny. 
• Provoz vozidel se obešel bez nehod.  
• Organizace musela vynaložit velké úsilí, aby zajistila náhradu za opotřebovaný (14 let starý) Ford 

Transit, resp. aby zajistila prostředky ke koupi vozidla novějšího. 
 
 
 

 
 
 
Posláním služeb osobní asistence o.s. „HANDICAP(?)“  Zlín  je podpora a pomoc směřovaná 
tělesně postiženým, chronicky nemocným a seniorům (ve věku od 19 let) tak, aby mohli žít ve 
svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným 
způsobem života srovnatelným s vrstevníky.  
 
Cíle služby osobní asistence: 

1. umožnit uživatelům služby žít ve svém  domácím prost ředí – a to i při zhoršujícím se 
zdravotním stavu (pokud se sami nerozhodnou využít pobytové služby),  

2. spokojenost uživatel ů s naplňováním vlastních osobních cílů 
 
Zásady, které respektovali pracovníci b ěhem výkonu služeb osobní asistence:  

• Respekt  – respektovali jsme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. 
Dodržujeme pravidla Etického kodexu. 

• Individuální p řístup – zohledňovali jsme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáhali 
jsme a podporovali je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačovaly. Zachovávali jsme 
svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů. Stavěli jsme na aktivní spolupráci 
uživatele. 

• Sociální za čleňování  – umožňovali jsme a podporovali udržení stávajících kontaktů uživatelů a 
zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností  a schopností. 

• Doprovázení  – spolu s uživateli jsme hledali optimální řešení jejich nepříznivé situace.  
• Partnerství a komunikace –  vztah mezi uživatelem a osobním asistentem byl založen na 

vzájemné spolupráci. 
• Pružnost –  služba se vyvíjela tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů. 

 
Osobní asistence zahrnovala:  

• 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, celková hygiena, pomoc při použití WC) 
• pomoc při zajištění stravy (přípravu jídla, dopomoc při stravování) 
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem, nákupy, praním, údržbou prádla apod.) 
• 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 

 

II. OSOBNÍ ASISTENCE 
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1. Vyžadované úkony byly poskytovány dle 
objednávky uživatelů na základě smlouvy o 
poskytování služby. V dohodnutý čas po příchodu 
osobního asistenta k uživateli si uživatel řídil práci 
osobního asistenta sám. Osobní asistentky 
pomáhaly v nep řetržitém provozu dv ěma těžce 
tělesn ě postiženým osobám  (s muskulární 
dystrofií) žijící nedaleko sebe každému v jeho 
samostatné domácnosti (Zálešná – Drofa), příp. v 
terénu. Uživatelé mají 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 uživatelé služeb 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 m ěli uživatelé vytvo řeny podmínky mj. pro výkon zam ěstnání a 
pro realizaci řady spole čenských aktivit podle svého výb ěru.         
 
2. Další uživatelé služeb nevyžadovali službu celodenn ě 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 dalších 16 uživatel ů. 
 
Organizace byla členem celostátní st řešní organizace Asociace pro osobní asistenci (APOA ) – 
www.apoa.cz. 
 
Počet poskytnutých hodin osobní asistence v roce  11 989 hod.  
Počet návšt ěv/setkání s uživateli služby  3 439 
Průměrná doba 1 setkání s uživatelem služby  3,5 hod.  
Počet dalších kontakt ů s uživateli služby nebo zájemci o službu  173  
 
Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín zajiš ťovalo služby osobní asistence na základ ě registrace 
sociální služby osobní asistence pod identifikátorem 6283429.  

 
 

 
 
 

 
Zdravotn ě a sociáln ě postižené d ěti a mládež pat ří do svého 
přirozeného prost ředí, a to nejen rodinného, vzd ělávacího, ale 
i zájmového (volno časového).  Projekt si kladl jako cíl zapojit 
zdravotn ě postižené d ěti a mládež do rozmanité nabídky 
zájmových a pobytových aktivit. 
 
Devatenáctým rokem pořádal klub dětí řadu akcí rovnoměrně 
rozložených do průběhu celého roku. Přítomným postiženým 
dětem a mládeži byli k dispozici dobrovolníci - asist enti, 
s přisp ěním čeho tak s d ětmi nemuseli jezdit jejich rodi če jako 
doprovod.  Klub tímto způsobem mimo jiné odlehčil ve vybraných 
dnech v zátěži rodinám, které mají ve svém středu dítě se 
zdravotním postižením. 
 
Cíle projektu 
Zdravotně a sociálně postižené děti patří do svého přirozeného 
prostředí, a to nejen rodinného, vzdělávacího, ale i volnočasového.  
 
 

III.  KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
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Proto si klub vyty čil tyto cíle:   
1. vytvořit program aktivního a kvalitního využití volného času pro děti a mládež se zdravotním nebo 

sociálním handicapem především regionu Zlínska a zapojit tuto skupinu do rozmanité nabídky 
takových aktivit. 

2. zpřístupnit tuto nabídku co nejširší skupině takto handicapovaných dětí, včetně zajištění 
dopomoci účastníkům 

3. nabízet tento program v rámci vzájemné integrace i dětem bez postižení. 
4. program, obsah i formu „přibližovat“ co nejvíce tomu, aby se neodlišovala od běžné nabídky 

existující pro děti bez postižení. 
Tyto cíle se poda řilo naplnit. 
 
 
Cílová skupina:  
• Na akcích pořádaných Klubem dětí a mládeže se vedle sebe setkávala velmi různorodá skupina 
dětí – věkově i druhem postižení: děti s dětskou mozkovou obrnou, vozíčkáři, děti s epilepsií, s mentálním 
handicapem, také děti se zrakovým postižením a děti s kombinovanými vadami. 
• Klub dětí se snažil o co nejširší integraci postižených dětí a mládeže, zapojení do běžné 
společnosti zdravých, proto zval k účasti na akcích i sourozence postižených dětí a děti z dětských 
domovů. 
• Jednotlivých akcí se účastnilo od 5 do 60 dětí a mládeže - a to ve věku od 6 let.  
 

 
Přínos klubu pro d ěti 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. 

 
Klub po řádal a organizoval: 
* tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem 
zdravotního postižení *zážitkové programy a pobytové akce * 
integrační akce - společně se zdravými dětmi 
 
   PŘEHLED AKCÍ KLUBU: 
 

• letní integra ční tábor (A) 
• aktiviza ční zájezd (B) 
• 2 další vícedenní akce (C) 
• 12 nepobytových akcí  a 7 prezenta čních a benefi čních akcí (D) 
• 3 vzdělávací aktivity personálu (E) 
• klubovou činnost v 6 kroužcích – 1. pololetí, a v 4 kroužcích  2. pololetí (F) 
• a doprovodná činnost (aktualizace webových stránek, vydání výro ční zprávy a ú čelových 

médií klubu, po řádání besed, zasílání tiskových zpráv atd. (G). 
 
 
 

Kategorie počet dětí a mládeže 
s těžkým tělesným nebo zrakovým postižením 23 
s kombinovanými vadami 13 
s mentálním nebo smyslovým postižením 32 
zdravotně oslabení a chronicky nemocní +  bez postižení 17 
 85 
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ad A) letní integra ční tábor 
Počet dětí  Termín Místo konání 

Počet členů doprovodu 
Délka 

pobytu ve dnech 
40 dětí a mládeže 11.8. – 20.8.2011 RS Revika Vizovice 

NA OSTROVĚ 19 vedoucích a asistentů 
10 

Specifika programu: jednalo se o klasický tábor s ubytováním v pevné budově a v chatkách s 
motivovanou celotáborovou hrou a komplexním výchovným programem. Děti byly rozděleny do třech 
integrovaných koedukovaných oddílů, ve kterých navzájem soutěžily. Děti se nepoměřovaly navzájem, 
ale spíš „překonávaly samy sebe“. 
Během tábora byly realizovány následující formy programu: edukační programy, prvky arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie, rekondiční plavání a cvičení, sportovní aktivity, výtvarná činnost, herní a 
soutěžní aktivity, ale zejména běžné táborové prvky jako výlety, diskotéky, táboráky, velká motivovaná 
hra s mnoha etapami rozdělenými do každého dne, pouť, rozcvičky atd. 
 
ad B) aktiviza ční zájezd 

Termín Místo konání Počet 
účastníků  

+ doprovodu 

Délka pobytu ve dnech 

9. – 15.7.2011 KRKONOŠE 
Tedec Prostřední Lánov – u Vrchlabí 

18 
10 

7 

Akce probíhala jako aktivizační zájezd s ubytováním v bezbariérovém středisku Tedec Prostřední Lánov 
s vyjížděním autobusem opatřeným nájezdovou rampou hvězdicovitým způsobem do předem 
vytipovaných lokalit a míst a dále s rehabilitačním programem. Byl sestaven z individuální rehabilitace, 
skupinové rehabilitace, aplikovaných sportů, arteterapie atd. Na místo i zpět jeli všichni účastníci vlakem 
a každý den absolvovali nejméně tři „etapy“ plné zážitků prožitých často i poprvé v životě.  
 
 
ad C) akce pobytové - vícedenní a víkendové 

Termín Místo konání Druh akce Počet dětí  
+ doprovodu 

Délka 
pobytu ve 

dnech 
12.2. – 16.2.2011 RS Revika Vizovice Zimní pobyt 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
24 
12 

5 

21.5. – 25.5. 2011 Hipocentrum HUCUL CLUB 
Francova Lhota 

Jarní pobyt  
s ozdravnou jízdou na 

koních 

25 
13 

5 

Aktivity (s ubytováním v pronajatých střediscích) s komplexním výchovným a rehabilitačním programem – 
např. aplikované pohybové a sportovní aktivity a cvičení, plavání, boccia, nácvik sebeobsluhy, 
arteterapie, výtvarná činnost,  muzikoterapie, ergoterapie, ozdravná jízda na koních, hry a soutěže 
v kolektivu, ekologické hry atd. 
 

 

ad D) akce jednorázové - sportovní, kondi ční, rekrea ční pohybové aktivity akce 
 
ad E) vzd ělávací aktivity asistent ů a vedoucích *  

29. – 30.1.2011* Aktivizační kurz – Hry (a jejich význam) C.V.AK lanové centrum Mladcová 
13.3.2011 Pejskohrátky – loutkové divadlo Kino Květen Malenovice 

5.4.2011 Handicap v Galaxii 1 Rodinné centrum Galaxie Zlín 
19.4. 2011 Festival Skládanka – výstava a vystoupení hala Euronics (Novesta) Zlín 

15. – 17.4. 2011* Přípravně školící akce dobrovolníků Fara Zádveřice 
5.5. 2011 Členská schůze Aula Střední zdrav. školy Zlín  
7.5. 2011 Sobotěnka – den pro rodiny s dětmí  C.V.AK lanové centrum Mladcová 

17.5. 2011 Kuličkiáda Zlín 
17. – 19.6. 2011 * Přípravně školící akce dobrovolníků  (vč. 

školení první pomoci) 
C.V.AK lanové centrum Mladcová 

23.9. 2011 HERNOBRANÍ – den s hrami a turnaji  Zlín 
15.10. 2011 Výlet – termální lázně  Györ 
25.10. 2011 Handicap v Galaxii 2 Galaxie Zlín 
11.11. 2011 15. Videosetkání – promítání z léta Kino Květen  
11.12. 2011 Mikulášská besídka MOR Café Čepkov Zlín  
8.12. 2011 8. PARAPARÁDA – závody  SPŠ Zlín  
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ad F) zájmové kroužky 
NENUDA výtvarný kreativní kroužek 2 x měsíčně Handicap 

ÁČKO arteterapií k sebepoznání  2 x měsíčně Handicap 
ORIENTÁLKY taneční kroužek orientálních a břišních tanců  1 x týdně Studio Oriana  

HLÍNOTVORBA keramický kroužek  1 x týdně Handicap 
KLÍČEK dramatický kroužek  1 x týdně Handicap 
ZETKO herně aktivizační kroužek  2 x měsíčně Handicap 

 
ad G) Doprovodné a ostatní aktivity  
Pravidelná aktualizace webových a Facebook stránek, vydání 
vlastního Zpěvníku – 120 ks, vytvoření CD ROM – foto aj. 
z letního integračního tábora 2011 (50 kusů), vytvoření CD ROM 
– foto aj. z aktivizačního zájezdu (30 kusů), vytvoření 
videokazety –  dokumentující letní pobytový tábor (40 kusů), 
vytvoření videokazety –  dokumentující aktivizační zájezd (20 
kusů), články v tisku, kalendář „HANDICAP(?)“ Zlín 2012 – 400 
ks atd. 
 
 
Úvazky pracovník ů dle vykonávaných funkcí 

• 1 - vedoucí KDM – DPČ  
• 1 - fundraiser a PR pracovník – HPP – úvazek 0,375  
• 7 - vedoucí zájmových kroužků – 11x DPP  (celkem 328 

hodin) 
• 1 - zdravotník na pobytových akcích – 2x DPP (50 

hodin) / DPČ (140 hodin) 
• 3 - sazba pro tisk, administrativa – 3x DPP (175 hodin) 

 
 
 
HODNOCENÍ: 

- Pracovníci Klubu d ětí a mládeže „HANDICAP(?)“ Zlín p řipravili pro d ěti pestrý program 
podle plánu.  

- Akce se obešly bez vážn ějších zdravotních problém ů a úrazů. 
- Přínos klubu pro d ěti 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 psychické energie  
• posilování sebevědomí, komunikačních dovedností 
• rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, kreativity 
• rehabilitace, příležitost ke zlepšení zdravotního stavu dětí, prostředek k sebepoznání  
• cesta k vymanění děti z případné samoty a sociální izolace atd. 
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Sportovní klub  zrakov ě postižených sportovc ů se jako tradi čně účastnil řady turnaj ů a 
zápasů ve třech sportovních odv ětvích.  
 
 
 
a) ligová soutěž 

• 9.1. SK „HANDICAP(?)“ Zlín – TJ JISKRA Kyjov   4:8 
• 13.2. SK „HANDICAP(?)“ Zlín – TJ LOKOMOTIVA Brno“B“  8:4 
• 20.2. SK „HANDICAP(?)“ Zlín – TJ ZRAPOS Opava  4:8 
• V sezóně 2010/2011 obsadilo naše družstvo 4. místo. 

 
• 8.10. TJ LOKOMOTIVA Brno – SK „HANDICAP(?)“ Zlín  12:0 
• 29.10. TJ JISKRA Kyjov – SK „HANDICAP(?)“ Zlín 10:2 
• SK „HANDICAP(?)“ Zlín – SK Michálkovice  0:12 
• 11.12. SK „HANDICAP(?)“ Zlín  - SK SLAVIA Praha „B“  10:2 

 
b) turnaje 

• 30.4. – Velikonoční turnaj – Opava; družstvo obsadilo 5. místo, v soutěži jednotlivců obsadil 
Hradil 4. místo v kategorii B1. Pálka 9. místo v kategorii B2 a Hradilová 3. místo v kategorii B3 

• 7.5. – Lázeňský turnaj – Karlovy Vary; družstvo obsadilo 6. místo, v soutěži jednotlivců v kategorii 
B1 obsadil Hradil 3. místo, v kategorii B2 Pálka 9. místo a v kategorii B3 Sekanina 5. místo. 

• 14.5. – Mistrovství ČR jednotlivců 
Brno; v kategorii B3 obsadila 
Hradilová 6. místo. 

• 4.6. – Moravskoslezský turnaj 
Bohumín; v soutěži jednotlivců 
obsadila Hradilová 2. místo a Pálka 
22. místo 

• 2.-3.9. – Michálkovická kuželka – 
Ostrava; v soutěži jednotlivců obsadil 
Pálka 19. místo. 

• 9.-10.12. – Mikulášský turnaj – Praha; 
v soutěži jednotlivců obsadil Pálka 21. 
místo 

 
 
 

 
 

Zvuková střelba je tradičně naším nejúspěšnějším sportem, zejména díky výborným výkonům Milana 
Hradila. 

• 15.1. – Novoroční trefa – Ostrava; v soutěži mužů obsadil Hradil 2. místo, Pálka 13. místo, 
v soutěži žen obsadila Hradilová 3. místo, Bartoníková 4. místo. 

• 19.2. – Přerovský ZUBR – Přerov; v soutěži mužů zvítězil Hradil, Sekanina obsadil 4. místo, 
Pálka 18. místo, v soutěži žen obsadila Hradilová 5. místo a Bartoníková 7. místo.B 

• 19.3. – Něžné tóny jarní střelby – Praha; v soutěži mužů obsadil Hradil 2.  místo a Hradilová 
v soutěži žen také 2. místo. 

• 23.4. – Plzeňský terč – Plzeň; v soutěži mužů zvítězil Hradil, v soutěži žen obsadila Hradilová3. 
místo. 

• 7.5. – Lázeňský turnaj – Karlovy Vary; v soutěži jednotlivců obsadil Sekanina 4. místo, Hradil 5. 
místo a Pálka 13. místo. 

• 4.6. Tvarůžková střela – Olomouc; v soutěži mužů obsadil Sekanina 8. místo, v soutěži žen 
Bartoníková 3. místo. 

• ALPINACUP – Libeř; V soutěži mužů zvítězil Hradil, v soutěži žen obsadila Hradilová 4. místo. 
• 17.9. Kyjov; V soutěži mužů zvítězil Hradil, Sekanina obsadil 5. místo, v soutěži žen obsadila 

Hradilová 4. místo. 

IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

2. ZVUKOVĚ NAVÁDĚNÁ STŘELBA 

1. KUŽELKY 
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• 15.10. – Mistrovství ČR – Ostrava; v soutěži mužů obsadil Hradil 3. místo, Sekanina 7.místo, 
v soutěži žen obsadila Hradilová 3.místo a Bartoníková 5. místo. 

• 10.12. – závod na Policejní škole – Praha; v soutěži jednotlivců obsadil Hradil 3. místo.  
 
 
 
 

• 23.1. 2010  – Zlín turnaj Mistrovství ČR 
• 27.3. 2010  – Veselí nad Moravou – turnaj Mistrovství ČR  
• 22.5. 2010 – Brno závěrečný turnaj Mistrovství ČR; v konečném pořadí obsadil v kategorii B1 

Hradil 3. místo, v kategorii B3 Sekanina 4. místo, Bartoníková 5. místo, Hradilová 6. místo 
• 25.9. 2010 – Veselí nad Moravou. Bartoníková 9. místo, Sekanina 18. místo, Hradil 24. místo 
• 18.12. 2010 – Olomouc – 1. turnaj MČR 
 

 

 
 
 
 
Půjčovna nabízela základní kompenzační pomůcky pro osoby s tělesným či kombinovaným postižením 
(zejména ortopedické vozíky, chodítka, toaletní židli atd.). Cílem bylo zajistit maximální samostatnost a 
podpořit kvalitu života osob s postižením. Pomůcky byly určeny pro krátkodobou výpůjčku ve chvíli, kdy 
ještě nemá osoba se zdravotním postižením k dispozici vlastní pomůcku či pomůcka byla poškozena či 
zničena. Nabídka je také určena pro ty, kteří potřebují určitou pomůcku pouze nárazově v návaznosti na 
aktuální situaci. „HANDICAP(?)“ Zlín  evidoval v roce 2011 celkem 25 výpůjček – všechny byly bezplatné. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Od ledna 2010 začal nový tříletý cyklus konání naší veřejné sbírky. Nabízeli jsme všem, které oslovuje 
naše činnost a kteří 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 78008/2009. 
Sbírkový účet  2531036001/5500 je veden u Raiffeisenbank jako transparentní, takže bylo možno 
sledovat jednak kolik prostředků na konto přichází a jednak, na co jsou prostředky používány. V roce 
2011 bylo na účtu nashromážděno celkem 70 924 Kč. Získané finanční prostředky byly využity ve výši 
49 980 Kč na tyto položky: filmové dokumenty z aktivizačního pobytu Klubu mládeže z letního tábora Na 
Ostrově 2011, pronájem sálu na celý rok pro taneční kroužek, pneumatiky, havarijní pojištění montáž rampy na 
Ford Transit, supervize k osobní asistenci. Zůstatek na účtu je k 31.12.2011 - 36 673,39 Kč. 
 
 
 

 
Už pátým rokem patřilo o.s. 
„HANDICAP(?)" Zlín mezi 
organizace, které bylo možné přímo 
podpořit také odesláním dárcovské 
SMS zprávy, tzv. DMS zprávy 
(Donors Message Service). 
Provozovatelem projektu je Fórum dárců.  
 
Celkem bylo od dárců přijato 255 DMS zpráv, které 
představovaly celkovou částku 6 885 Kč. Tyto prostředky 
byly použity k úhradě části 
nákladů spojených se servisem 
vozidel dopravních služeb.  
 
 
 

 

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

VI.  OSTATNÍ ČINNOST 

SBÍRKA pro HANDICAP 

3. BOWLING 

DMS KLIKA 
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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“ přece 
znamená mít štěstí! 
 
 
 
 
8.12.2011 jsme se spolupodíleli s Fakultou multimediálních komunikací UTB ve 
Zlíně na devátém ročníku netradičních závodů na ortopedických vozících, 
určených 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. 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
21. – 26.2.2011 Život není zebra – účast na výstavě NNO 21. budova – Zlínský kraj 

19.4.2011 Jarní potěšení – prezentace klubu pro děti 
a učitele  1. ZŠ Holešov 

27.4.2011 BLACK & WHITE party – benefiční akce 
pro mládež Music Land ve Zlíně 

9.5. – 
30.6.2011 

CHCEME!!! MŮŽEME!!!  
- fotografická výstava Obchodní centrum Zlín - Kvítková 

7.6.2011 BENEFIČNÍ KONCERT – večer bez bariér 
Kongresové centrum Zlín – Bára 
Basiková + Filharmonie Bohuslava 
Martinů + F dur Jazzband 

25.10.2011 Domácí veletrh – prezentace klubu BVV Brno 
4.11.2011 Koncert pro KARLA – benefiční akce MOR Café Čepkov Zlín 

 
 
 
 
• celkem čtyřikrát se sešel výbor sdružení ke své koncepční a hodnotící činnosti 
• průběžně byla činnost i hospodaření organizace kontrolována revizní komisí 
• průběžně bylo na účetnictví organizace dohlíženo auditorem - SPOLEČNOST AUDIT DANĚ, s.r.o. 

(číslo licence 99), konkrétně Ing. Hana Krajčová (evid. číslo licence 361) - adresa: K Pasekám 
4086, 760 01 Zlín, tel.: 602 731 844, e-mail: sadzlin@zln.cz, 

• Na projektech spolupracoval a podporu zaměstnancům organizace zajišťoval supervizor, Mgr. Jan 
Vodák, PhD. - vodak@centrum.cz. 

• v květnu proběhla Výroční členská schůze, nejvyšší orgán sdružení 
• ke konci června 2011 vydala organizace Výroční zprávu za rok 2010 
• firemním dárcům, spolupracujícím institucím a členům organizace byl zaslán další kalendář 

„Handicapu“ s aktuálními fotografiemi z činnosti 
• vydali jsme portfolio – o činnosti organizace – určené pro nové dárce 
• vyšlo několik článků v regionálním tisku o činnosti 

PARAPARÁDA  aneb spolu jedem světem 

WEBOVÁ PREZENTACE 

… a dále 

BENEFIČNÍ A DOKUMENTÁRNÍ AKCE  
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Rozvaha k 31.12. 2011  

     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011 

 

Aktiva  

stav 
k 1.1.2011 

stav 
k 31.12. 

2011 
  v tis. K č v tis. K č 
    A) Stálá aktiva  0 244 
    1. Dlouhodobý nehmotný 
majetek  1 1 
    2. Oprávky k 1 1 1 
    3. Dlouhodobý hmotný majetek 684 958 
    4.1 Oprávky k samostatným 
movitým věcem 510 540 
    4.2 Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotn. majetku 174 174 
    B) Oběžná aktiva  456 317 
    1. Zásoby 0 0 
    2. Pohledávky 161 230 
    3. Krátkodobý finanční majetek, 
    z toho 279 56 

        Pokladna 3 78 
        Bankovní účty  276 -22 
    4. Přechodné účty aktivní 16 31 
Úhrn aktiv  456 561 

   
Pasiva  v tis. K č v tis. K č 
   
    A) Vlastní zdroje celkem  - 20 129 
    1. Vlastní jmění 487 727 
        Fondy 60 0 
    2. Hospodářský výsledek - 567 -598 
    B) Cizí zdroje  476 432 
    1. Dlouhodobé závazky 0 0 
    2. Krátkodobé závazky, 
    z toho 318 294 
        Dodavatelé 26 17 
        Zaměstnanci 144 164 
        Ostatní závazky k zaměstnan. 0 0 
        Závazky k institucím soc. 
        a zdrav. pojištění 105 98 
        Ostatní přímé daně 11 12 
        Jiné a ostatní závazky 32 3 
    3. Krátkodobá finanční výpomoc 35 0 
    4. Přechodné účty pasivní 
    z toho 123 138 
       výnosy příštích období 6 3 
       dohadné účty pasivní 117 135 
Úhrn pasiv  456 561 

Náklady - v tis. K č 
Spotřeba materiálu 265 
Spotřeba energie 24 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 293 
Opravy a udržování 169 
Cestovné 26 
Náklady na reprezentaci 8 
Ostatní služby 997 
Mzdové náklady 2 831 
Zákonné sociální pojištění 910 
Ostatní sociální náklady 13 
Ostatní daně a poplatky 1 
Ostatní pokuty a penále 0 
Odpis nedob. pohledávek 0 
Jiné ostatní náklady 69 
Odpisy  DNHM 31 
Účtová t řída "5" celkem 5 638 
 
 
  
Výnosy  - v tis. K č 
Tržby z prodeje služeb 1 633 
Jiné ostatní výnosy 30 
Přijaté příspěvky 721 
Přijaté členské příspěvky 6 
Provozní dotace 3 217 
Účtová t řída "6" celkem 5 607 
Hospodá řský výsledek p řed 
zdanění -31 
Daň z příjmů 0 
Hospodá řský výsledek po 
celkem -31 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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     Klub d ětí Dopravní  Osobní Sportovní  Ostatní 

Náklady  Popis ú čtu Celkem a služby asistence  klub 
správní, 
sbírka, 

     mládeže      benefice 

  kancelářské potřeby a různé 15 431,00 4 753,83 5 719,04 3 348,13 0,00 1 610,00 

  přísl. k PC 6 722,00 1 202,30 1 203,40 1 202,30 0,00 3 114,00 

  
materiál, vč. foto a drog. 
zboží 204 111,00 189 339,13 3 720,44 1 596,43 0,00 9 455,00 

  potraviny 38 503,00 38 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

501.*** Spot řeba materiálu 264 767,00  233 798,26 10 642,88 6 146,86 0,00 14 179,00 

502.*** Spot řeba energie 23 907,15  7 752,60 7 954,44 8 200,11 0,00 0,00 

503.*** Pohonné hmoty 292 829,00  7 322,00 285 507,00 0,00 0,00 0,00 

  údržba vozidel 169 444,00 0,00 169 444,00 0,00 0,00 0,00 

511.*** Údržba 169 444,00  0,00 169 444,00 0,00 0,00 0,00 

  jízdenky ke klientům 3 560,00 0,00 0,00 3 560,00 0,00 0,00 

  cestovné 22 803,00 12 489,00 3 837,00 6 477,00 0,00 0,00 

512.*** Cestovné 26 363,00  12 489,00 3 837,00 10 037,00 0,00 0,00 

513.*** Náklady na reprezentaci 7 833,00  2 106,00 380,00 0,00 0,00 5 347,00 

  telefonní poplatky 46 183,00 13 424,62 15 264,89 16 699,68 0,00 793,81 

  
poplatky různé + 
rozhlas+parkovné 31 454,00 23 619,00 2 090,00 926,00 4 640,00 179,00 

  poštovné, ceniny 10 942,00 7 219,00 2 184,00 1 342,00 0,00 197,00 

  služby různé 86 429,00 50 410,90 7 267,65 6 949,45 0,00 21 801,00 

  poplatky banka 16 024,75 4 669,75 5 448,00 5 548,00 0,00 359,00 

  
přeprava autobusy apod. - 
KDM 52 061,00 52 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ubytování a strava - KDM 365 840,00 365 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  akce KDM 2 380,00 2 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  vzdělávání zaměstnanců 19 408,00 998,00 1 948,00 16 296,00 0,00 166,00 

  kopírka 14 500,20 4 800,00 4 800,00 4 320,00 0,00 580,20 

  ekonom. a právní servis 16 800,00 3 360,00 6 720,00 6 720,00 0,00 0,00 

  služby kancelář  "H(?)" 103 506,00 36 227,10 36 227,10 31 051,80 0,00 0,00 

  nájem místnosti - keramika 10 104,00 10 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  nájem Drofa I - 918 a 919 27 013,55 0,00 0,00 27 013,55 0,00 0,00 

  Pronájem prostor 42 147,00 20 430,00 0,00 0,00 4 800,00 16 917,00 

  Zpracování mezd 60 960,00 12 192,00 24 384,00 24 384,00 0,00 0,00 

  Náklady benefic, honoráře  90 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 982,00 

518.*** Ostatní služby 996 734,50  607 735,37 106 333,64 141 250,48 9 440,00 131 975,01 

  HPP - mzdy  2 348 676,00 57 016,00 1 135 043,00 1 156 617,00 0,00 0,00 

  DPČ - mzdy  373 773,00 126 023,00 26 316,00 221 434,00 0,00 0,00 

  DPP - mzdy  108 547,00 70 500,00 19 486,00 18 561,00 0,00 0,00 

521.*** Hrubé mzdy 2 830 996,00  253 539,00 1 180 845,00 1 396 612,00 0,00 0,00 

524.*** 
Zák. zdrav. a soc. 
pojišt ění 910 613,00 63 991,00 393 276,00 453 346,00 0,00 0,00 

528.*** 
ostatní sociální pojišt ění 
PN 12 804,00 564,00 10 389,00 1 851,00 0,00 0,00 

538.*** Ostatní poplatky 1 500,00  0,00 1 200,00 0,00 0,00 300,00 

542.*** Ostatní pokuty a penále 156,00  0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 

544.*** úroky banka 1 529,32  458,72 535,30 535,30 0,00 0,00 

  zaokrouhlování 0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 

  pojistné Kooperativa 21 974,00 15 574,60 3 085,60 3 085,60 0,00 228,20 

  zákonné poj. vozidel 26 548,30 0,00 26 548,30 0,00 0,00 0,00 

PODROBNÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
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  zákonné poj. zaměstnanců 11 243,00 2 248,60 4 497,20 4 497,20 0,00 0,00 

  pojistné ČPP 7 495,35 2 995,35 0,00 4 500,00 0,00 0,00 

  
Nedaňové (odpis nedobyt. 
pohledávky) 2 020,00 0,00 0,00 2 020,00 0,00 0,00 

549.*** Jiné provozní náklady 69 281,10  20 818,55 34 131,55 14 102,80 0,00 228,20 

      551.*** odpisy NIM a HIM 30 090,50  0,00 30 090,50 0,00 0,00 0,00 

sou čet   5 638 847,57 1 210 574,50 2 234 566,31 2 032 081,55 9 440,00 152 185,21 

        
     Klub d ětí Dopravní  Osobní Sportovní  Ostatní 

Výnosy  Popis ú čtu Celkem a služby asistence  klub 
správní, 
sbírka, 

     mládeže      benefice 

  příspěvky od klientů DS 358 092,00 0,00 358 092,00 0,00 0 0,00 

  zveřejnění reklamy 308 463,00 35 000,00 103 177,50 14 677,50 0 155 608,00 

  kopírování 328,00 0,00 0,00 0,00 0 328,00 

  pobytové akce KDM 326 550,00 326 550,00 0,00 0,00 0 0,00 

  příspěvky od klientů OA 483 209,00 0,00 0,00 483 209,00 0 0,00 

  pronájem 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

  příspěvky - akce KDM 400,00 400,00 0,00 0,00 0 0,00 

  Veřejná sbírka + benefice 156 608,00 67 733,40 22 577,80 22 577,80 0 43 719,00 

602.*** Tržby z prodeje služeb 1 633 650,00  429 683,40 483 847,30 520 464,30 0 199 655,00 

  úroky - běžný účet 25,86 0,00 0,00 0,00 0 25,86 

  úroky - sbírkové konto 100,00 0,00 0,00 0,00 0 100,00 

644.*** Úroky banky 130,00  0,00 0,00 0,00 0 130,00 

  Výnos z odpisu 29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 0 0,00 

  Zaokrouhlení 0,71 0,00 0,71 0,00 0 0,00 

649.*** jiné ostatní výnosy 29 700,71  0,00 29 700,71 0,00 0,00 0,00 

  Sponzorské dary 703 123,09 442 138,00 149 491,00 103 621,09 0,00 7 873,00 

  Benefiční akce 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 

  dary na sbírkový účet 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 

682.*** 
Přijaté p říspěvky - 
sponzo ři 721 819,09 442 138,00 149 491,00 103 621,09 0,00 26 569,00 

684.*** přijaté členské p říspěvky 6 200,00  0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 

  dotace MPSV 1 123 000,00 0,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 

  dotace města Zlína 1 720 000,00 220 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

  dotace města Otrokovice 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

  dotace Zlínského kraje 229 000,00 32 000,00 0,00 197 000,00 0,00 0,00 

  dotace - ČSZPS 7 700,00 0 0,00 0,00 7 700,00 0,00 

  dotace ÚP 35 000,00 0,00 0 35 000,00 0,00 0,00 

  Nadace Děti kultura sport 31 970,00 31 970,00 0 0,00 0,00 0,00 

691.*** Dotace 3 216 670,00  283 970,00 1 570 000,00 1 355 000,00 7 700,00 0,00 

Celkem   5 608 169,80 1 155 791,40 2 233 039,01 1 979 085,39 7 700,00 232 554,00 

Rozdíl   -30 677,77 -54 783,10 -1 527,30 -52 996,16 -1 740,00 80 368,79 

        
Rozdíl – hospodá řský výsledek          - 30 677,77     
        

 
DS – dopravní služby;  OA – osobní asistence;  KDM – klub dětí a mládeže; 
HPP – hlavní pracovní poměr;  DPČ – dohoda o pracovní činnosti;   DPP – dohoda o provedení práce 
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Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a předložených 
dokladů týkajících se hospodaření organizace za období 1.1. 2011  – 31.12 2011 a zjistila 
následující: 

1. Peněžní částky podle účetního deníku a výpisů z běžného účtu u České spořitelny, a.s. 
a u transparentního účtu Raiffeisenbank k datu 31.12.2011 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, statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský kraj, Český svaz 
zrakově postižených sportovců, ČSTV, Nadace Děti-Kultura-Sport, Nadace Divoké husy, 
Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY. 

4. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami a byly náležitě vyúčtovány 
poskytovateli. 

5. Veřejná sbírka organizace, resp. její první rok trvání, byla řádně vyúčtována Zlínskému 
kraji. 

 
Revizní komise konstatovala, že se sv ěřenými prost ředky bylo nakládáno ú čelně a 
hospodárn ě v souladu s cíly organizace. 
 
Ve Zlíně dne 17.04.2012 
 
Za revizní komisi Ing. Miroslav Tománek (předseda RK), Ing. Svatava Křivinková (člen RK),  
Marie Konečná (člen RK). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                               

 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ  

Za udržení a rozvoj služeb osobní asistence, doprav ních služeb, za úsp ěch 
akcí klubu d ětí a mládeže, sportovního klubu a benefi čních akcí v roce 2011 
vděčíme těmto institucím: 

VÝROK REVIZNÍ KOMISE 
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Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční  dar: 
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ADAMCOVÁ Marta - Určice  
ATON, spol. s r.o. – Horní Lhota  
AXON spol. s r.o. - Zlín  
AZ-TECHNIKA a.s. - Praha 3  
ČERVENKA Roman - Březůvky  
ČILLÍK Štefan, arch. a VYORALOVÁ Hana 
– ZLÍN 4  
D-DAY Prag s.r.o. - Praha 8  
DASTRANS s.r.o. - Zlín  
DOBEŠ Metoděj - Jaroslavice  
EPOS spol. s r.o. – Želechovice  
Fórum dárců 
HÁJKOVÁ Dagmar - Březolupy  
HOUŠKOVI Ilona a Čeněk - Zlín  
HUBÁČEK Vladimír  
HULEJOVI Olga a Honza - Zlín  
KALT Nina - Galerie KALT Mnichov  
KOUSALÍKOVÁ Zuzana, Ing. – Zlín 4  
KOLEK Miroslav – kovovýroba, zámečnictví  
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  
KUČERA Pavel - Praha  
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - Zlín  
LACHOVÁ Pavla – Zlín  

MÁDR Michal  
Mezihorákovi Marcela a Roman – Fryšták  
OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  
OPRAVIL a spol., společnost auditorů - 
Slušovice  
REDL Michal – Plzeň  
REMAQ, s.r.o. - Zlín 4  
Restaurace U BAĎURŮ – Jaroslavice 
SKÁCELOVI Vladimír, Ing. a Zdeňka, JUDr. 
- Otrokovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila – Zlín  
STALO, spol. s r.o. – Kolín  
STAR ZLÍN a.s. – Zlín  
STRNADOVÁ Miroslava  
SÝKORA Pavel, Ing. – Otrokovice  
ŠTĚPÁN Alois – Kašava 
ŠVACH Josef  
ŠENKEŘÍK Milan – Zlín  
ŠPENDLÍKOVÁ Milada - Vizovice  
VONDRÁČEK Karel – Vizovice  
VOZÁBAL Jaroslav - Zlín  
ZÁBRANSKÝ Rostislav  
ZICHOVI Milena a Zdeněk – Zlín  

 
 
 
 
 
 

ADAMCOVÁ Eva – Ostravice  
Agentura Devět měsíců - Otrokovice  
Agentura DIVJA – Zlín  
Agentura VELRYBA s.r.o. – Zlín  
AVONET s.r.o.  
Autosklo DARO, s.r.o. - Zlín 
BABÁČEK Jiří - Vizovice  
BASIKOVÁ Bára – Praha  
BORECKÁ Sabina  
CINDY rock  
Filharmonie Bohuslava Martinů – Zlín  
F-dur Jazzband  
Fórum dárců 
GALAXIE zábavní park - Zlín, manželé 
Růžičkovi a Valáškovi  
Golden Apple Cinema a.s.  
GRETA LIGHTING s.r.o. – Zlín  
GRETA PUBLIC s.r.o. - Zlín  
GURKOVI manželé - Zlín  
HERMAN Marek – Hvozdná  
HLAVÁČOVÁ Jana - Zlín  
HLAVICA Tomáš, Bc. – Brno  
HORVÁTH Ziggy  
HRBÁČEK SERVIS s.r.o.  
CHMELA Tomáš, Ing. – Zlín  
CHOCHRUŇ Robert, Bc. - Zlín  
JANÁLOVÁ Iva - Zlín  
JANČÍKOVÁ Iva - Zlín 4  
JANÍKOVÁ Drahomíra - Polešovice  
JANOUŠKOVI Eustach a Pavla – Bystřice p.H.  

JZD Slušovice s.r.o.  
KONEČNÁ Marie – Zlín  
LUKÁŠ Libor – stat. náměstek hejtmana ZK  
MACŮRKOVI Ludmila a František - Holešov  
MARCANÍKOVÁ Renata - Tečovice  
Mirečkovi Sekerášé - etnobigbeatová kapela  
MRP - Informatics, spol. s r.o.  
MUSIC LAND – Zlín  
NADACE CHARTY 77 – Konto BARIÉRY - 
Program TechSoup  
NEKORANEC Petr - Otrokovice  
NORKOVÁ Jana - orientální tance Jana  
Obchodní centrum Zlín, Kvítková  
ONDRA Lukáš - Otrokovice  
ORANGE & GREEN - pobočka Zlín  
OTTO BOCK ČR s.r.o.  
PASS - folkrocková kapela  
PÁŠMA Martin -  
PECHANEC Roman, Ing. - Zlín  
PEKÁRNA VEKA - Štípa  
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín  
POLEŠÁKOVÁ Hana - Zlín  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
SOVADINOVÁ Lýdie - Zlín  
SOKOLOVÁ Magdaléna - Zlín  
Střední zdravotnická škola a VOZŠ Zlín  
ŠTĚTKÁŘ Radek - Rytmus pro Život o.s.  
ŠTĚBROVI Marie a Rostislav - Polešovice  
TOMANOVI Ivan a Ludmila - Lípa  
TOMAN Marek - Zlín  

Dále děkujeme těmto jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další 
pomoc: 
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UNIHOLD s.r.o.  
VAJDÍK Martin - Zlín  
VONDRÁČEK Martin - Zlín  
VONDRÁKOVI Vladimír, MUDr. a Marcela – 
Kostelec  

ZÁBOJNÍK Ladislav - Zlín  
ZLÍN FILM FESTIVAL  
ZOUHAROVÁ Zdeňka - Zlín  
ZUBÍKOVY Marcela a Alena - Otrokovice  
ŽÁČEK Jan – Zlín 

 
 
a zvlášt ě také desítkám dobrovolník ů z Klubu d ětí a mládeže  

 
Bc. Jana Behancová, Josef Dolský, Monika Dvořáková, Bc. Tomáš Hlavica, Jan Hotařík, Mgr. 
Lenka Chudárková, Veronika Janíčková, Ing. Marie Kabátová, Kateřina Ludvová, Michaela 
Matěnová, Petra Matyášová, Romana Morávková, Martin Mokroš, Leona Neubauerová, Dan 
Novák, Martin Pavlík, Roman Pastorčák, Martina Picková, Bc. Antonín Sedláček, Ludmila 
Sedláčková, Bc. Pavlína Seiferová, Helena Sieglová, Michaela Slováčková, Bc. Lenka 
Smažinková, Bc. Lucie Strojilová, Radka Suchánková, Darina Ševčíková, František Štěbra, 
Bc. Veronika Švecová, Petr Špalek, MgA. Mariana Velčovská, Mgr. Karel Vondráček, Jiří 
Weinhönig, Kristýna Zábojníková, Andrea Zedníčková, Ing. Jana Zemanová, Michal Zubík. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva „HANDICAP(?)“ Zlín 2011 je přístupná v sídle společnosti. 

Zpracoval: Aleš Chudárek 

Autoři fotografií: Aleš Chudárek, František Štěbra, Roman Pastorčák 

K vydání schváleno výborem sdružení.  

… Děkujeme všem, kte ří se podíleli svým finan čním, materiálním  
nebo jiným p říspěvkem na úsp ěšném napl ňování poslání a cíl ů sdružení. 

 

… Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!     
 


