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„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 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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ÚVODNÍ SLOVO 

 
 
Vážení a milí, 
nejen o Vánocích a Velikonocích si člověk uvědomí, jak rychle běží čas. Každoročně se 
nechávám vytrhnout ze své organizačně manažerské práce sestavováním výroční zprávy. 
Mohlo by se zdát, že se jedná o nezáživnou slohově matematickou práci, ale mě baví. 
Člověk je totiž přinucen se na pár dní zastavit, pořádně se ohlédnout a nastavit zrcadlo 
všemu, co se podařilo (nebo taky nepovedlo) v uplynulém roce. 
 
Pod záplavou administrativy, psaní žádostí, hodnotících zpráv a vyúčtování, v kolotoči 
příprav jednotlivých akcí a nebo jako vloni uprostřed staveniště (které se z naší budovy hned 
třikrát stalo) se někdy může ztratit širší nadhled na „samotnou věc“. A pak (naštěstí) přijde 
čas listování stovkami fotografií, vzpomínání, počítání a skoro se divíte, „kolik jsme toho za 
ten rok stihli“. Rád bych, aby podobný pocit radosti navštívil a potěšil i všechny ostatní, kteří 
na úspěších roku 2010 měli svůj podíl. A nebylo jich (vás) málo! 
 
Mohl bych teď statisticky vyjádřit počty hodin přímé péče u uživatelů naší osobní asistence, 
množství uskutečněných převozů klientů našich dopravních služeb, mohl bych vzpomínat na 
desítky akcí členů našeho klubu dětí nebo sportovního klubu. To se ale dopodrobna dočtete 
v samotné výroční zprávě. 
 
Místo toho bych chtěl vyslovit co nejhlasitěji: 
 

• děkuji našim pracovníkům za profesionální a empatický přístup ke všem, o které se 
starají a kterým pomáhají ke spokojenějšímu životu, 

• děkuji našim klientům za trpělivost a důvěru, s níž se nám svěřují do péče, 
• děkuji všem dobrovolným pracovníkům, zastávajícím některou z neplacených funkcí 

ve výboru a dalších orgánech sdružení, nebo nezištně pomáhajícím na pobytových a 
dalších integračních akcích i všem ostatním, kteří bez nároku na odměnu „přiložili 
ruku ke společnému dílu“ 

• děkuji všem finančním dárcům, nadacím, materiálním dárcům, sponzorům a všem 
dalším, kteří jakkoli podpořili naše sociální služby a aktivity určené lidem potřebujícím 
z důvodu svého zdravotního stavu nebo věku pomoc druhých, 

• děkuji, představitelům donátorských institucí – zejména MPSV, MŠMT, Zlínskému 
kraji, městu Otrokovice. Zvláště pak děkuji statutárnímu městu Zlín, které vedle 
dlouhodobé finanční podpory našich služeb navíc v roce 2010 zrealizovalo 
významnou rekonstrukci centra organizace. Tyto změny zvýší kvalitativně standard 
poskytovaných služeb a už v roce 2010 přinesly také kvantitativní rozšíření naší 
nabídky (zejména co se týká odpoledních zájmových volnočasových programů).  

 
„HANDICAP(?)“ Zlín se v tomto roce do čkal své „plnoletosti“. 
 
Je po osmnácti letech každodenní služby organizací,  která už má své „d ětské nemoci“ 
za sebou, „ví co chce“ a má velká o čekávání od „dosp ělosti“. Je institucí, která si 
v regionu hledá a snad i našla své pevné místo. Pop řejme jí jistý krok, co nejmén ě 
nejistot (nejen těch finančních) a hlavn ě, ať jsou její klienti se všemi jejími „výkony“ 
spokojeni. 
 
 
 
Mgr. Aleš Chudárek, 
předseda a ředitel. 
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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) 
DiS. Jakub Norek (místopředseda)  
Oldřich Martinko 
MUDr. Vladimír Řihák - do 20.4.2010   
Ludmila Sedláčková - od 20.4.2010   
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 2009 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  

SLUŽBY A AKTIVITY  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
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Projekt Dopravní služby pro osoby se zdravotním 
postižením ve Zlínsku jako sou část primární podpory rodin  
(dále „dopravní služby“ nebo „projekt“) byl (a je) zaměřen na 
pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich 
rodinám v regionu Zlína a Otrokovicka. Projekt je organizací 
kontinuálně realizován již od roku 1992 a jeho základní ideou je 
pomoc uživatelům, klientům v jejich nepříznivé životní situaci 
při začlenění do běžného života ve společnosti.  
 
Do cílové skupiny patřily osoby, především děti a mládež, se 
zdravotním postižením a v širším smyslu pak celé rodiny, které 
mají ve svém středu člověka s postižením. Dopravní službu 
potřebovali jako jeden z prostředků k zajištění nezávislého 
života. Služba přinášela odlehčení zátěže rodičům dětí, které 
byly denně přepravovány do školských a dalších zařízení ve 
Zlíně.  
 
Konkrétní podoba služby: jednalo se o způsob individuální 
přepravy imobilních osob s využitím vozidel 

vybavených nájezdovou rampou a speciálním kotvícím systémem, které tak umožňují i transport 
osob sedících na ortopedickém vozíku. Během přepravy byl uživatelům služby pro pomoc a dohled 
k dispozici kromě řidiče i asistent ve vozidle. 

 
• Organizace řešila zajištění potřebné mobility šesti desítek osob se zdravotním postižením 

regionu Zlínska (jako jednoho ze základních požadavků pro jejich společenskou integraci) ve 
stejné podobě a rozsahu 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, kdy to potřebují.  
• Služba umožňovala klientům dostupnost těchto zařízení: Rehabilitační stacionář Zlín - Nivy, 

Základní škola praktická a speciální Zlín, Hvězda o.s., Základní škola speciální a Praktická 
škola při Dětském domově Zlín, Netradiční centrum Slunečnice, chráněné dílny Ergo Lazy, 
Městský stacionář KlubÍčko, Hrádek Fryšták aj., dále dostupnost zaměstnání, chráněných 
dílen, zdravotnických zařízení, kulturních, zájmových a dalších aktivit dle vlastního výběru. 

• Vozový park „stavěl“ na třech upravených vozidlech, které se neobejdou bez nájezdových 
lyžin nebo plošiny a také čtvrtém - záložním vozu. 

 
Vymezení cílové skupiny: 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb byly imobilní osoby ze Zlínska a Otrokovicka, 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.  
 
Osoby se zdravotním postižením: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením a 
osoby s kombinovaným postižením    
 

Uživatelé dopravních služeb počet v roce 2010 
klienti dopravní služby pravidelné  (využívané 1 – 10 krát týdně) 
a)  Žáci školských a předškolních zařízení: Rehabilitační stacionář Zlín - Nivy, 

Základní škola praktická a speciální Zlín, Hvězda o.s., Základní škola 
speciální a Praktická škola při Dětském domově Zlín, Netradiční centrum 
Slunečnice, Městský stacionář KlubÍčko, Hrádek Fryšták, UTB ve Zlíně aj. 

b)  zaměstnanci chráněných dílen Ergo Lazy atd. 

36 osob 

klienti dopravní služby nepravidelné   46 osob a  
4 instituce 

 82 osob + 4 instituce 

I. DOPRAVNÍ SLUŽBY 
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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 vozy a „záložní“ speciálně upravené auto.  

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: 
 

2010 POČET PŘEPRAVNÍCH KM POČET OSOB, 
kterým služba pomohla 

Vozidlo Za rok Průměr za měsíc Za rok Průměr za měsíc 
Ford Transit 28 429 2 369 2 100 175 
VW Transporter 1 36 227 3 019 2 539 212 
VW Transporter 2 23 699 1 975 1 215 101 
Renault Kangoo 9 250 771 100 8 
Celkem 97 605 8 134 5 954 496 

 
Přehled obsluhovaných obcí a místních částí v rámci pravidelné dopravní asistence čítá: Zlín centrum, 
Zlín - Jižní svahy, Vizovice, Otrokovice, Malenovice, Podhradí, Žlutavy, Želechovice, Štípa aj. 
 
Projekt osobní asistence zabezpe čovali: 

• ředitel: Mgr. Aleš Chudárek 
• účetní: Ivana Bednaříková 
• dispečerka: Alena Pálková 
• fundrasing a PR: Lenka Špendlíková 
• řidiči: Pavel Rozmahel, Ivan Opavský, Oldřich Martinko, Mgr. Vladimír Foukal (DPČ) 
• doprovod a dopomoc během přepravy: PhDr. Darina Zuzaníková, Marta Staníková, Martin 

Pavlík, Jitka Cachová (DPP), Jiří Weinhönig (DPP), Karel Vondráček (DPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU:  

• Dopravní služby se opíraly v roce 2010 o stabilní p ersonální zdroje (zkušený tým 
pracovníků se nijak neměnil) a o stabilizované materiální zdroje (vyjma nejstaršího vozidla, 
které si vyžádalo zvýšené náklady na servis).  

• Dopravní služby jsou pevn ě etablovány v systému služeb, které jsou poskytován y 
znevýhodn ěným ob čanům v regionu. V p řípadě ukon čení smluvního vztahu s n ěkterými 
z klient ů (z důvodů např. ukončení docházky do zařízení, přestěhování, zlepšení zdravotního 
stavu nebo sociální situace klienta atd.) byly uspokojovány požadavky z po řadníku 
čekatelů.   

• Provoz vozidel se obešel bez nehod. Plánované cíle byly napln ěny.  

Přínos 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 zdravotním postižením leží apod. 

• uživatelé 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. 
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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 

 

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. 

II. OSOBNÍ ASISTENCE 
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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 17 uživatel ů. 
 
Počet poskytnutých hodin osobní asistence v roce  11 279 hod.  
Počet návšt ěv/setkání s uživateli služby  3 024 
Průměrná doba 1 setkání s uživatelem služby  3,7 hod.  
Počet dalších kontakt ů s uživateli služby nebo zájemci o službu  183  
 
Projekt osobní asistence zabezpe čovali: 

• ředitel: Mgr. Aleš Chudárek 
• účetní: Ivana Bednaříková 
• sociální pracovnice: Bc. Marie Bačůvková 
• pracovníci v sociálních službách – osobní asistenti: 

a) HPP - Bc. Marie Bačůvková, Erika Gubová, Blanka Hronková, Andrea Kopečková, Lenka 
Matulová, Eva Miškaříková, Lenka Novotná, Světlana Píšová, Veronika Viktorová,  
b) DPČ – Tereza Dufková, Mgr. Lenka Houšková, Jana Kovanová, Martin Pavlík, Josef Piňos,  
Miluše Tománková, Ing. Ján Zábranský 
c) DPP - Martin Mokroš, Dita Neudeková, Lenka Špendlíková 

 
Organizace je členem celostátní st řešní organizace Asociace pro osobní asistenci (APOA ) – 
www.apoa.cz. 
 
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 
děti 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. 
 
Osmnáctým rokem pořádal klub dětí řadu akcí rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku. 
Přítomným postiženým d ětem a mládeži byli k dispozici dobrovolníci - asist enti, s p řisp 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. 
 
Klub po řádal a organizoval v roce 2010: 
* tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem zdravotního postižení *zážitkové programy a 
pobytové akce * integrační akce - společně se zdravými dětmi 
 
 

III.  KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
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Cílová skupina: 90 d ětí ve v ěku od 6 do 26 let 
* děti s dětskou mozkovou obrnou  * vozíčkáři * děti s mentálním postižením * děti s epilepsií * děti s 
kombinovanými vadami * děti bez postižení - sourozenci a vrstevníci postižených dětí 

 
 
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. 

 
Každoro ční programy klubu   
* motivované tábory * víkendové pobytové akce * sportovní a kulturní aktivity * zájmové kroužky - 
výtvarný, taneční, arteterapeutický, zábavně – herní, keramický, dramaterapeutický 
 
Obsah programu klubu 
V programu akcí jsou zařazovány prvky 
hipoterapie, arteterapie, muzikoterapie a 
dramaterapie, výlety, plavání, herní 
aktivity, currling, boccia, 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, 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.   
 
 
Pro cílovou skupinu d ětí a mládeže p řipravil klub: 

• 1 letní integra ční tábor (A) 
• 1 aktiviza ční zájezd pro mládež (B) 
• 2 pobytové akce - zimní pobyt a jarní pobyt s hipor ehabilitací (C) 
• 14 nepobytových aktivit (D) 
• klubovou činnost ve 6 zájmových kroužcích (E) 
• 2 vzdělávací akce personálu (F) 
• a také presenta ční činnost – aktualizace webových stránek, akce ur čené pro 

veřejnost, vydávání ú čelových médií klubu, tiskové zprávy (G) 
 
A) letní integra ční tábor 
 

Počet dětí  Termín Místo konání 
Počet členů doprovodu 

Délka 
pobytu ve 

dnech 
39 dětí a mládeže 9.8. – 

18.8.2010 
RS Revika Vizovice 
Filmové léto 
WHOLLYWOOD 

20 vedoucích a asistentů 
10 
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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“. 
 
ukázka z článku z akce – popis části jednoho táborového dne: 
… je čas utrácet ty miliony dolarů, které děti získaly za své celotáborové zásluhy. A že ty miliony opravdu 
lítaly…bar, „gumicuk, barelzorbing, střelnice, vařená kukuřice, tetovací studio“… A už tady máme nejočekávanější 
událost celého tábora, GALAVEČER s předáváním Oskarů! Dámy si přepudrovaly nosy, pánové utáhli motýlky a 
už se čekalo jen na příjezd limuzíny, která nás všechny povozila po okolí Vizovic…a musím dodat, že tak 
obrovský zážitek nečekal NIKDO z nás! Z limuzíny jsme se pak po červeném koberci přemístili do velkého sálu, 
kde už na nás čekalo samotné předávání Oskarů, doprovodný program světových celebrit jakými jsou například 
Mr. Bean, Hannah Montana, Eva a 
Vašek…. Slavnostně jsme rozkrojili 
Oskarův dort… po diskotékové 
Afterpárty nesměl chybět velkolepý 
ohňostroj, kdy nejedno oko nezůstalo 
suché a taky Alešovo rozloučení a 
poděkování všem za skvělé filmařské 
výkony, ale především za radost, 
laskavost a spokojenost, které nás 
doprovázely od první do poslední 
minuty tábora!  
(Pavlína Žluťásek Seiferová) 

 
 
B) aktiviza ční zájezd 
Akce probíhala jako aktivizační zájezd s ubytováním v bezbariérovém středisku Zámeček 
Hodonín u Kunštátu 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.  
 

Termín Místo konání Počet účastníků  
+ doprovodu 

Délka pobytu 
ve dnech 

10. – 16.7.2010 VYSOČINA A MORAVSKÝ KRAS 
Zámeček Hodonín u Kunštátu 

18 
11 

7 

 
ukázka z článku z akce – popis části jednoho z pobytových dní: 
… Měli jsme nakvap, protože na nás čekaly prohlídky punkevních jeskyní a hlavně nakládání na lodičky a jízda – 
VŠECH, včetně vozíčkářů – po Punkvě. Nebylo snadné všechny nalodit, jenže my jsme měli ochotné a šikovné 
kluky jako je Bob, Karel a Tony, takže se podařilo i tohle. Projížďka i krápníková výzdoba jeskyní byly super 
zážitkem. … A chvíli nato Ještě jeden jeskynní zážitek nás čekal v nedalekém bunkru Vypustek, který byl pro 
veřejnost teprve druhým rokem otevřený. Procházeli jsme po desetiletí přísně utajovaným systémem chodem, 
kam byly umístěno zázemí pro 250 
členů velení v případě války. No že by 
stavěli architekti takové stavby 
bezbariérově se zrovna dvakrát říct 
nedá :-) , ale i tohle jsme i s električáky 
zvládli. Prošli jsme kasárenskými 
ložnicemi (s tříposchoďovými 
postelemi), řídícím centrem, prohlídli si 
čističku vody, i místní ošetřovnu, až 
jsme se dostali do obrovské jeskynní 
„haly“, kde by mohly projíždět i 
náklaďáky. (Martin Hrtůs) 

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

Termín Místo konání Druh akce Počet dětí  
+ doprovodu 

Délka pobytu 
ve dnech 

3.2. – 7.2.2010 RS Revika 
Vizovice 

Zimní pobyt 
ZIMNÍ HAVAJ 

26 
14 

5 

22.5. – 26.5. 
2010 

Hucul club 
Francova Lhota 

Jarní tábor s ozdravnou 
jízdou na koních 

24 
13 

5 

 
 
ukázka z článku z akce Zimní Havaj – 
popis části jednoho z pobytových dní: 
… Ráno třetího dne nás opět z peřin 
vyhnalo sluníčko. Takže všichni rychle 
posnídali a hurá do sněhu. Dnes to na 
sněhu svištělo ještě víc. Bez rozdílu 
zdravotního handicapu, jezdili úplně 
všichni, kteří chtěli. Nadšení bylo slyšet 
a vidět na každém kroku. Siláci vedoucí 
a asistenti tahali sáňkaře nahoru na 
kopec a všelijak improvizovali, aby 
každému našli ten nejlepší a 
nejbezpečnější způsob jízdy. Někteří sáňkovali poprvé třeba i po deseti letech (nebo třeba poprvé v životě!). Ve 
sněhu se objevilo i pár andělíčků, děti se pustily do stavění sněhuláků, někteří obětavci šli postavit iglú (no, iglú to 
bylo opravdu velké – v pohodě se dovnitř vešlo čtrnáct dospělých osob!). Celé odpoledne pak probíhalo v duchu 
různých havajských hrátek, pinkání s plážovým míčem, krocení žraloků, ale také sálového fotbálku a dalších 
legrácek. Večer pokračoval havajsky. To jsme si polehali na lehátka, nechali se potěšit havajskými tanečnicemi, 
ale také před našimi zraky umíchanými drinky, pro oslavenkyni Míšu jsme přinesli obrovský třípatrový polárkový 
(sněhový) dort, ale vrchol večera měl teprve přijít: „Pošta pro Tebe“ … (Honza Hota Hotařík) 
 
ukázka z článku z akce Jarní tábor  – popis části jednoho z pobytových dní 
 
… Někteří se s radostí přitiskli na koňský krk a vychutnávali teplo sálající z hladké srsti, jiní se nebáli položit se na 
záda a pozorovat podmračenou oblohu, další si pohrávali s dlouhou koňskou hřívou a všem se na tvářích usadil 
spokojený úsměv. K uším jezdců sem tam zabloudily zvuky kytary, zpěvu a smíchu od těch, kteří si zpěvem a 
hrami krátili čekání na svou jízdu. A 
protože jízdou na čerstvém vzduchu 
notně vytráví, následovala po jízdě 
obvyklá svačinka ve formě báječných 
závinů. Když jsme zrovna nejezdili na 
koních, hráli jsme spoustu veselých her, 
sledovali filmové pohádky, vyráběli 
květinové prázdninové kalendáře, stavěli 
věže z křupek nebo jsme uspořádali 
velký turnaj ve florbalu. A samozřejmě 
nemohla chybět diskotéka …  (Radka 
Strixie Prusenovská) 

 
 
 

ad D) Akce jednorázové  
- sportovní, kondi ční, rekrea ční pohybové aktivity akce 

 

ad E) vzdělávací aktivity asistent ů a vedoucích *  

ad F)  
Zájmové 
kroužky 

12.4. Handicap v Galaxii 1 Zábavní rodinné centrum Galaxie Zlín 
20.4.  Členská schůze Aula Střední zdrav. školy Zlín  

17. – 18.4.* Přípravně školící akce 
dobrovolníků 

Mladcová C.V.AK. - Zlín 

4.5. Kuličkiáda Zlín 
10.6. vystoupení Orientálek nám. Míru Zlín 
12.6. Sobotěnka - Maminec Mladcová C.V.AK. - Zlín 

 
 

ZETKO 
 
 

NENUDA 
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18. –19.6. * Přípravně školící akce 
dobrovolníků  

Mladcová C.V.AK. - Zlín 

26 – 27.6. Výlet „Otevřená obloha“  
+ Safari 

Letiště Hradec Králové  
+ ZOO Dvůr Králové 

11.9. Sobotěnka - Tatinec Mladcová C.V.AK. - Zlín 
22.9. Den bez aut Zlín 
2.10. Výlet – termální lázně  SK - Bešeňová 
7.10. Den otevřených dveří Zlín 
5.11. 14. Videosetkání – 

promítání z léta 
BESEDA Otrokovice  

22.11. Handicap v Galaxii 2 Zábavní rodinné centrum Galaxie Zlín 
5.12. Mikulášská besídka Čepkov Zlín  
 9.12. 8. PARAPARÁDA – 

závody  
SPŠ Zlín  

 

 
ÁČKO 

 
 

ORIENTÁLKY  
 
 

KERAMIKA 
 
 

KLÍČEK 
 

 
ad F) zájmové kroužky 

ZETKO 
 

hrov ě aktiviza ční kroužek  - sdružuje děti se zájmem o hraní si 
všeho druhu. Střídají se hry na hřišti, v místnosti, i ve městě, hry 
sebepoznávací i jen tak na pobavení, nejrůznější soutěže, 
celoroční hra atd. Kromě toho si děti najdou chvilky ke zpívání u 
kytary, drobným rukodělkám, nebo třeba rébusům a sportování 
všeho druhu. 

2 x 
měsíčně 

Handicap 

NENUDA výtvarný  kreativní kroužek.  Tradiční setkávání plná 
netradičních výtvarných technik, která kromě radosti z tvoření 
přináší radost ze setkání, povídání a sdílení všemožných zážitků 
a zkušeností. Vždy si děti vyrábí něco pro zkrášlení svého pokoje 
či sebe sama nebo něco, co poslouží jako originální dárek pro 
vaše blízké.  

2 x 
měsíčně 

Handicap 

ÁČKO 
 

arteterapií  k sebepoznání  – terapie prostřednictvím výtvarné 
tvorby, která užívá mimoslovních prostředků a proto je přístupná i 
těm dětem, pro které je slovní vyjadřování z různých důvodů 
těžké. Činnost není zam ěřena na výrobek,  ale na proces 
tvoření a radost z práce. 

2 x 
měsíčně 

Handicap 

ORIENTÁLKY taneční kroužek orientálních a b řišních tanc ů pro děvčata ke 
zlepšení kondice a pro radost.  

1 x týdně Taneční 
studio 
Jana  

HLÍNOTVORBA keramický kroužek – klasické zkoušení různých technik tvoření 
z hlíny pro všechny 

1x týdně Handicap 

KLÍČEK dramatický kroužek  - každý může být tak trochu herec a poznat 
co jsou „prkna, která znamenají SVĚT!“ Stačí navštěvovat 
kroužek divadelních „hokusů – pokusů“ plný jednoduchých 
pohybových, pantomimických i mluvních cvičení, krátkých scének 
a pohádek. Klíček otevírá brány ode „dveří“ i těch nejtišších dětí. 

1 x týdně Handicap 

 
G) Presenta ční a ostatní aktivity Klubu d ětí a mládeže 

• Pravidelná aktualizace webových stránek 
• Vytvoření propagačního letáčku klubu 
• Vytvoření CD ROM – foto aj. z letního integračního tábora 2010 (50 kusů) 
• Vytvoření CD ROM – foto aj. z aktivizačního zájezdu (30 kusů) 
• Vytvoření DVD s filmem –  dokumentujícím letní pobytový tábor (40 kusů) 
• Vytvoření DVD s filmem –  dokumentující aktivizační zájezd (20 kusů) 
• Články v tisku a regionálních televizních zpravodajstvích 
• Vydání účelové brožury z edice Handicapu Všeználek - Bezpečnost práce s dětmi  
• Vydání Zpěvníku č. 14 – 120 ks 
• Kalendář „HANDICAP(?)“ Zlín 2011 – 600 ks 
• Prezentace při Barum rallye, během jarmarku v Otrokovicích, Den otevřených dveří 
• Vydání propagačních materiálů klubu (500 ks)  
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Činnosti klubu zajiš ťovali: 
 
Koordinátor projektu: Mgr. Aleš Chudárek 
Zdravotníci:   Magdalena Chochruňová  

Mgr. Lenka Chudárková 
 
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 desítek nadšených lidí. Velkou část tvořili studenti a absolventi speciálních, 
pedagogických nebo zdravotnických oborů a škol. 
 
Vedoucí kroužk ů a osobní asistenti: 
Nenuda: Mgr. Lenka Chudárková 
Zetko:  Ludmila Sedláčková 
Áčko:  Bc. Lenka Smažinková 
Orientálky: Marie Vaněčková, Petra Matyášová, Andrea Zedníčková 
Klíček:  Jana Čížková 
Keramika: MgA. Mariana Velčovská 
 
 
Táboroví asistenti, oddíloví vedoucí a ostatní dobr ovolníci: 
Adam Atarsia, Bc. Jana Behancová, Rostislav Behanec, Jana Běhulová, David Bělůnek, Josef Dolský, 
Marek Gougela, Bc. Tomáš Hlavica, Bc. Iva Hlavicová, Mgr. Eva Horáková, Jan Hotařík, Tomáš 
Hradil, Mgr. Lenka Chudárková, Veronika Janíčková, Jiří Kasáček, Bc. Kristina Literová, Kateřina 
Ludvová, Jitka Machalová, Romana Morávková, Zuzana Michálková, Martin Mokroš, Leona 
Neubauerová, Dan Novák, Martin Pavlík, Kateřina Ordeltová, Roman Pastorčák, Hana Peprníčková, 
Ivana Požárová, Bc. Antonín Sedláček, Ludmila Sedláčková, Pavlína Seiferová, Martina Semerádová, 
Helena Sieglová, Petr Skácel, Michaela Slováčková, Bc. Lenka Smažinková, Mgr. Kateřina Strojilová, 
Lucie Strojilová, Radka Suchánková, Darina Ševčíková, Petra Škubalová, František Štěbra, Veronika 
Štěpánková, Veronika Švecová, Mgr. Karel Vondráček, Jiří Weinhönig, Kristýna Zábojníková, Michal 
Zubík. 
 
Děkujeme všem za ob ětavost a vynaložené úsilí. 

 
 
 

 
 
 
Sportovní klub  zrakov ě postižených sportovc ů se jako tradi čně účastnil řady turnaj ů a 
zápasů ve třech sportovních odv ětvích.  
 
 
 
6.2.2010 – Zlín – utkání 1. ligy: SK „HANDICAP(?)“ 
Zlín - SKK Rokycany     4:8 
 
13.2.2010  – Brno – utkání 1. ligy: LOKOMOTIVA 
Brno - SK „HANDICAP(?)“ Zlín   10:2 
 
24.2.2010  – Ostrava – utkání 1. ligy: TJ 
Michálkovice - SK „HANDICAP(?)“ Zlín   8:4 
 
6.3.2010  – Zlín – utkání 1. ligy: SK „HANDICAP(?)“ Zlín - TJ Ústí nad Orlicí   10:2 
 
14.3.2010  – Zlín – utkání 1. ligy SK „HANDICAP(?)“ Zlín - SK SLAVIA Prah „A“   2:10 
Družstvo SK „HANDICAP(?)“ Zlín obsadilo v 1. lize 6. místo a sestoupilo do 2. ligy. 
 
24.4.2010 – Opava – Velikonoční turnaj 

IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

1. KUŽELKY 
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Družstvo 9. místo, v kategorii B2 Pálka 10. místo, v kategorii B3 Hradilová 2. místo  
29.5.2010 – Ostrava – Michálkovická kuželka 
V soutěži mužů Sekanina 17. místo, Pálka 34. místo, Hradil 35. místo, v soutěži žen 
Hradilová  4. místo, Bartoníková 12. místo 
 
6.6.2010 – Ratíškovice – MORAVSKOSLEZSKÝ PŘEBOR 
18. místo, Sekanina 21. místo, Bartoníková 23. místo 
 
21.8.2010 – Blansko – BLANENSKÝ TURNAJ 
V soutěži mužů Hradil 27. místo, v soutěži žen Hradilová 3. místo 
 
17.10.2010 – Opava – utkání 2. ligy TJ ZRAPOS Opava - SK „HANDICAP(?)“ Zlín   12:0 
 
24.10.2010 – Brno – utkání 2. ligy TJ LOKOMOTIVA Brno - SK „HANDICAP(?)“ Zlín   10:2 
 
13.11.2010 – Ratíškovice – utkání 2. ligy TJ JISKRA Kyjov - SK „HANDICAP(?)“ Zlín   10:2 
 
3.-4.12.2010 – Praha – MIKULÁŠSKÝ TURNAJ - Pálka 20. místo, Hradilová 23. místo 
 
 

 
 

9.1.2010 – Ostrava – Memoriál J. Kikty; v soutěži mužů Hradil 4. místo, Sekanina 7. místo, 
Pálka 10.místo, v soutěži žen Hradilová 3.místo 
 
20.2. 2010  – Přerov – Přerovský ZUBR; v soutěži mužů Hradil 2. místo, Pálka 19. místo, 
Sekanina 20. místo, v soutěži žen Hradilová 4. místo, Bartoníková 5.místo 
 
20.3. 2010  – Praha – Něžné tóny jarní střelby; v soutěži mužů Hradil 1.místo, Pálka 19. 
místo, v soutěži žen Bartoníková 3. místo, Hradilová 4. místo 
 
5.6. 2010  – Olomouc – TVARŮŽKOVÁ STŘELA; v soutěži mužů Sekanina 9. místo, 
Bartoníková 2. místo 
 
16.10. 2010  – Přerov – Mistrovství České republiky; v soutěži mužů Hradil 3. místo, 
v soutěži žen Hradilová 4. místo, Bartoníková 5. místo 
 
27.11. 2010  – Praha – soutěž na Policejní škole; v absolutním pořadí Hradil 2. místo, 
Hradilová 6. místo, Pálka 13. 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 
 

3. BOWLING 

2. STŘELBA 
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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 2010 celkem 26 
výpůjček – všechny byly bezplatné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Od ledna 2010 začal nový tříletý cyklus konání naší veřejné sbírky. 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  2531036001/5500 je veden u Raiffeisenbank jako transparentní, takže je možno 
sledovat jednak kolik prostředků na konto přichází a jednak, na co jsou prostředky používány. V roce 
2010 bylo na účtu nashromážděno celkem 14 699 Kč. Získané finanční prostředky budou využity 
v následujícím roce. 
 
 
 

 
Od roku 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.  
 
Celkem bylo od dárců přijato 137 DMS zpráv, které 
představovaly celkovou částku 3 699 Kč. Tyto prostředky 
byly použity k úhradě části 
nákladů spojených se servisem 
vozidel dopravních služeb.  
 
 
 

 
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! 
 
 
 
 
9.12.2010 organizoval „HANDICAP(?)“ Zlín ve spolupráci s Fakultou 
multimediálních komunikací UTB ve Zlíně sedmý 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.  

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

VI.  OSTATNÍ ČINNOST 

SBÍRKA pro HANDICAP 

DMS KLIKA 

PARAPARÁDA  aneb spolu jedem světem 
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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. 

 
 
 
 
Dne 7. října 2010 jsme "předali klíče" od centra naší organizace veřejnosti a uspořádali Den 
otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout naši novou keramickou dílnu a nedávno upravenou 
místnost, která se tak stala bezbariérovou (zmizelo totiž několik kubíků betonu z vysokého stupínku).  
 
Samozřejmě že si návštěvníci mohli prohlédnout i obě kanceláře, kde jsme jim promítali fotografie a 
videa z činnosti. Podle zájmu jsme rádi představovali detaily z nabízených služeb a pořádaných akcí a 
otevřeli vozidla našich dopravních služeb. Zaslechli jsme mnoho slov uznání našim pracovníkům. Byla 
to velmi milá příležitost pro zpětnou vazbu k naší práci. Nejen děti využily během dne připravené 
drobné soutěže a možnost jízdy na ortopedickém vozíku. Pěknou „tečku“ za programem dne udělala 
vystoupením orientálního tance děvčata z našeho tanečního kroužku. Přišli za námi nejen rodinní 
příslušníci našich zaměstnanců a uživatelů služeb, ale také zájemci o pomoc, představitelé zlínské 
radnice - pan náměstek Mgr. Miroslav Kašný, vedoucí sociálního odboru Ing. Jana Pobořilová, 
vedoucí ekonomického útvaru Ing. Jana Ryšková – a také novináři.  
 
Troufáme si tvrdit, že i když sídlíme v celku skromných podmínkách, cítili se návštěvníci u nás dobře. 
Snažili jsme se „odkrýt karty“ a přispět k tomu, aby bylo jasnější „co, pro koho a jak děláme“.  
 
 
 

 
Organizace sídlí dlouhodobě na základě bezplatné výpůjčky od statutárního města Zlína v prostorách, 
které prošly v průběhu roku významnou rekonstrukcí. Právě díky vstřícnosti majitele budovy, který do 
úprav investoval přes 1,2 milionu Kč, došlo k:  

o výměně oken v budově 
o celkové rekonstrukci sociálních zařízení 
o zrušení architektonických bariér v 3. místnosti  
o úpravě 4. místnosti na keramickou a arteterapeutickou dílnu 

Navíc jsme opatřili vstup do budovy elektronickým zamykáním (otevíráním). 
 
 
 
 
• 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 2010 vydala organizace Výroční zprávu za rok 2009 
• 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 

WEBOVÁ PREZENTACE 

… a dále 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVY CENTRA ORGANIZACE 
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Rozvaha k 31.12. 2010  

     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

 

Aktiva  

stav 
k 1.1.2010 

stav 
k 31.12. 

2010 
  v tis. K č v tis. K č 
    A) Stálá aktiva    
    1. Dlouhodobý nehmotný 
majetek  1 1 
    2. Oprávky k 1 1 1 
    3. Dlouhodobý hmotný majetek 684 684 
    4.1 Oprávky k samostatným 
movitým věcem 510 510 
    4.2 Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotn. majetku 174 174 
    B) Oběžná aktiva  442 456 
    1. Zásoby 0 0 
    2. Pohledávky 204 161 
    3. Krátkodobý finanční majetek, 
    z toho 223 279 

        Pokladna 162 3 
        Bankovní účty  61 276 
    4. Přechodné účty aktivní 15 16 
Úhrn aktiv  442 456 

   
Pasiva  v tis. K č v tis. K č 
   
    A) Vlastní zdroje celkem  12 - 20 
    1. Vlastní jmění 487 487 
        Fondy 0 60 
    2. Hospodářský výsledek - 475 - 567 
    B) Cizí zdroje  430 476 
    1. Dlouhodobé závazky 0 0 
    2. Krátkodobé závazky, 
    z toho 310 318 
        Dodavatelé 43 26 
        Zaměstnanci 175 144 
        Ostatní závazky k zaměstnan. 0 0 
        Závazky k institucím soc. 
        a zdrav. pojištění 80 105 
        Ostatní přímé daně 1 11 
        Jiné závazky 11 32 
    3. Krátkodobá finanční výpomoc 0 35 
    4. Přechodné účty pasivní 
    z toho 120 123 
       výnosy příštích období 6 6 
       dohadné účty pasivní 114 117 
Úhrn pasiv  442 456 

Náklady - v tis. K č 
Spotřeba materiálu 253 
Spotřeba energie 25 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 277 
Opravy a udržování 104 
Cestovné 16 
Náklady na reprezentaci 9 
Ostatní služby 946 
Mzdové náklady 2 715 
Zákonné sociální pojištění 865 
Ostatní sociální náklady 11 
Ostatní daně a poplatky 1 
Ostatní pokuty a penále 1 
Odpis nedob. pohledávek 39 
Jiné ostatní náklady 68 
Odpisy  DNHM 0 
Účtová t řída "5" celkem 5 330 
 
 
  
Výnosy  - v tis. K č 
Tržby z prodeje služeb 1 260 
Jiné ostatní výnosy 6 
Přijaté příspěvky 571 
Přijaté členské příspěvky 8 
Provozní dotace 3 393 
Účtová t řída "6" celkem 5 238 
Hospodá řský výsledek p řed 
zdanění - 92 
Daň z příjmů 0 
Hospodá řský výsledek po 
celkem -92 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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  Osobní 

asistence 
Klub d ětí a 

mládeže 
Dopravní 

služby 
Sportovní 

klub 
Správní+ 

Sbírka CELKEM 

A) MZDOVÉ  1 737 993,00 299 587,00 1 550 255,00 0,00 1 985,00 3 589 820,00 

Mzdy - HPP 1 162 071,00 29 809,00 1 128 246,00 0,00 0,00 2 320 126,00 

         - OON (DPČ, DPP) 149 927,00 216 855,00 27 727,00 0,00 0,00 394 509,00 

Pojistné SP, ZP, PN 425 995,00 52 923,00 394 282,00 0,00 1 985,00 875 185,00 

              

B) PROVOZNÍ  208 182,84 889 167,88 541 776,25 8 840,00 92 527,41 1 740 494,38 

Spotřební materiál, z toho 13 177,25 193 553,25 22 614,00 0,00 23 599,50 252 944,00 

        - kancelářské potřeby  2 431,00 5 547,00 6 660,00 0,00 3 864,00 18 502,00 

        - ostatní 10 746,25 18 269,25 15 954,00 0,00 19 735,50 64 705,00 

        - materiál, potraviny KDM 0,00 169 737,00 0,00 0,00 0,00 169 737,00 

El. energie 8 144,66 6 890,66 6 890,66 0,00 3 270,82 25 196,80 

Pohonné hmoty 0,00 4 580,00 272 773,00 0,00 0,00 277 353,00 

Autoúdržba 0,00 0,00 103 025,01 0,00 0,00 103 025,01 

Údržba různá 0,00 1 268,00 0,00 0,00 0,00 1 268,00 

Cestovné – jízdenky 8 256,00 7 624,00 0,00 0,00 0,00 15 880,00 

Spoje - telefony 15 068,10 21 631,77 14 267,77 0,00 5 080,91 56 048,55 

Spoje - poštovné 44,00 6 241,00 475,00 0,00 3 984,00 10 744,00 

Služby spojené s užíváním prostor 44 808,30 25 074,00 25 074,00 0,00 12 536,00 107 492,30 

Pojistné vozidel 0,00 0,00 26 202,51 0,00 0,00 26 202,51 

Pojistné ostatní 9 616,22 18 195,82 9 616,22 0,00 3 966,94 41 395,20 

Služby různé 11 949,40 55 039,40 18 626,40 0,00 21 939,80 107 555,00 

Vzdělávání zaměstnanců  55 324,00 5 150,00 0,00 0,00 4 688,00 65 162,00 

Ekon. a právní servis (zprac. mezd) 30 060,50 17 486,40 30 885,10 0,00 0,00 78 432,00 

Poplatky + úroky banka 5 393,47 5 493,47 5 393,47 0,00 1 697,83 17 978,24 

Kopírka 3 649,11 3 649,11 3 649,11 0,00 2 656,37 13 603,70 

Poplatky rozhlas a jiné   692,00 25 207,00 674,00 5 250,00 540,00 32 363,00 

Různé 1 999,83 39 553,00 1 610,00 0,00 8 567,24 51 730,07 

Ubytování a strava na akcích KDM 0,00 452 531,00 0,00 3 590,00 0,00 456 121,00 

CELKOVÉ NÁKLADY (A+B) 1 946 175,84  1 188 754,88 2 092 031,25 8 840,00 94 512,41 5 330 314,38 
       

Příjmy podle jednotlivých st ředisek (v K č)     
       

PŘÍJMY Osobní 
asistence 

Klub d ětí a 
mládeže 

Dopravní 
služby 

Sportovní 
klub 

Správní+ 
Sbírka CELKEM 

Zlínský kraj 195 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 

Statutární město Zlín 0,00 180 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 680 000,00 

Město Otrokovice 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 

Ministerstvo školství, mládeže a TV 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 

MPSV 1 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248 000,00 

Nadace Děti kultura sport 0,00 28 727,00 0,00 0,00 0,00 28 727,00 

Sponzorské dary 47 600,00 384 121,75 108 740,00 20 000,00 15 239,00 575 700,75 

Příspěvky ČSTV, ČSZPS 0,00 0,00 0,00 5 950,00 0,00 5 950,00 

Členské poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 7 800,00 

Příjmy od klientů  376 752,00 0,00 364 303,00 0,00 0,00 741055,00 

Účastnické poplatky z akcí KDM 0,00 332 150,00 0,00 0,00 0,00 332 150,00 

Zveřejnění reklamy 41 355,00 93 000,00 43 500,00 0,00 0,00 177 855,00 

Ostatní služby 0,00 0,00 0,01 0,00 4 705,00 4 705,01 

Jiné ostatní výnosy 4 650,83 0,00 0,00 0,00 1 696,37 6 347,20 

PŘÍJMY CELKEM 1 913 357,83  1 172 998,75 2 096 543,01 25 950,00 29 440,37 5 238 289,96 

Výsledek -32 818,01  -15 756,13 4 511,76 17 110,00 -65 072,04 -92 024,42 
 
DS – dopravní služby;  OA – osobní asistence;  KDM – klub dětí a mládeže (dříve také KHD); 
HPP – hlavní pracovní poměr;  DPČ – dohoda o pracovní činnosti;   DPP – dohoda o provedení práce 

PODROBNÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
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Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a 
předložených dokladů týkajících se hospodaření organizace za období 1.1. 2010  – 31.12 
2010 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 31.12.2010 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: MŠMT, MPSV, statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský 
kraj, Český svaz zrakově postižených sportovců, ČSTV, Nadace Děti-Kultura-Sport. 

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 13.04.2011 
 
Za revizní komisi Ing. Miroslav Tománek (předseda RK), Ing. Svatava Křivinková (člen RK),  
Marie Konečná (člen RK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Ministerstvo školství, mládeže a sportu  
Statutární město Zlín 
Sociální fond statutárního města Zlína  

Zlínský kraj  
Město Otrokovice  
Nadace Děti - Kultura - Sport 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                              

 
 

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ  

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 2010 
vděčíme těmto institucím.  

VÝROK REVIZNÍ KOMISE 
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ADAMCOVÁ Marta - Určice  
AZ –TECHNIKA a.s. – Praha 3  
ČERNÍKOVÁ Zdeňka - Buchlovice  
ČILLÍK Štefan, Ing., arch. - Zlín  
DASTRANS s.r.o. - Zlín 
HÁJKOVÁ DAGMAR Ing. - Staré Město – 

 AMCiCO AIG Life 
HUBÁČEK Vladimír 
HULEJOVI Olga a Jan - Zlín 
KOUSALÍKOVÁ Zuzana, Ing. – Zlín 4 
KOVÁRNA VIVA a.s. - Zlín  
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  

KUČERA Pavel - Praha  
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. – Zlín 
MÁDR Michal  
MEZIHORÁKOVÁ Marcela – Fryšták 
OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  
OPRAVIL a spol, společnost auditorů - 
Slušovice  
REMAQ, s.r.o. - Zlín 4  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
SKÁCELOVI Zdeňka, JUDr. a Vladimír, 
 Ing. – Otrokovice 

2. Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční  dar 
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SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila – Zlín 
SÝKORA Pavel - Otrokovice  
ŠTĚPÁN Alois – Kašava 

ŠVACH Josef  
Veterinární klinika MVDr. Rudolf MAC  
VONDRÁČEK Karel – Vizovice  
W STŘECHY s.r.o. – Halenkovice 

 
 
 
 

Agentura DIVJA - Zlín 
AUTOMATERIÁL 95, s.r.o. - Otrokovice  
AVEX TRADE spol. s.r.o.  
Babáček Jiří - Vizovice  
Dětské centrum Zlín 
E.ON Česká republika, s.r.o.  
Faux Pas design studio - Zlín  
FOCUS rock  
Frýdková Dana - Svatobořice Mistřín  
GAJZLEROVÁ Leona - Zlín  
GALAXIE zábavní park - Zlín, manželé 
Růžičkovi a Valáškovi  
GOLDEN APPLE CINEMA - Zlín  
GRETA PUBLIC s.r.o. - Zlín  
Gurkovi manželé - Zlín  
HFC Zlín - www.hfczlin.cz  
Hlavica Tomáš, Bc. – Brno  
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  
HRBÁČEK SERVIS s.r.o.  
Hrdá Marcela - Zlín 
Chmela Tomáš, Ing. – Zlín  
Chochruň Robert, Bc. - Zlín  
Janálová Iva - Zlín  
Jančíková Iva - Zlín 4  
Janíková Drahomíra - Polešovice  
Jochová Jarmila a Martinko Oldřich - 
Zlín 
Junák - Brumov Bylnice  
Karkoška Jan - Klečůvka  
Kroulíková Bronislava – Zlín  
Lukáš Libor - Bojkovice  
Macůrkovi Ludmila a František - Holešov  
Mára Jiří - Přerov  

Marcaníková Renata - Tečovice  
MRP - Informatics, spol. s r.o.  
Musil Pepíno - Fryšták  
Muzeum JV Moravy ve Zlíně - Zlín  
Nekoranec Petr - Otrokovice  
Norková Jana - orientální tance Jana  
Novotný Pavel, RNDr. - Zlín  
Otáhal Roman - Hovorany  
Pechanec Roman, Ing. - Zlín  
Pekárna VEKA - Štípa  
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín  
PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.  
Radio Čas - Zlínsko  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
Smetana David a Holásková Martina - 
Zlín 
Skaunicová Irena - Zlín  
Slezák Jakub - Zlín  
Sokolová Magdaléna - Zlín  
Strojilová Vladimíra - Zlín  
Střední zdravotnická škola a VOZŠ 
Zlín  
Ševčíková Hana - Otrokovice  
Štěbrovi Marie a Rostislav - Polešovice  
Tigris spol. s r. o. - Zlín 
Tomanovi Ivan a Ludmila - Lípa  
Toman Marek - Zlín  
Vajdík Martin - Zlín  
Vaněčková Oriana Marie - Zlín  
Vondráček Martin - Zlín  
Zábojník Ladislav - Zlín  
Zubíkovy Marcela a Alena - Otrokovice 

 
 

 

a zvlášt ě také desítkám dobrovolník ů z Klubu d ětí a mládeže (viz str. 12) 

3. Děkujeme těmto jednotlivcům a společnostem za tolik důležitou další pomoc 

 

… Děkujeme všem, kteří se podíleli svým finančním, materiálním 
nebo jiným příspěvkem na úspěšném naplňování poslání a cílů sdružení. 

 

… Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010    

 
 
 

„HANDICAP (?)“ Zlín  

Padělky 1367 

760 01 Zlín 

 

Přístupná v sídle společnosti. 

 

Zpracoval: Aleš Chudárek 

 

Autoři fotografií: 

Aleš Chudárek, František Štěbra, Roman Pastorčák 

 

 

K vydání schváleno výborem sdružení. 

    
 


