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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 v ědět, že může dokázat totéž, co zdravý člov ěk – všechno jde, jen n ěkdy trochu jinak.“ 
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Vážení a milí, 
právě jste otevřeli výroční zprávu občanského sdružení „HANDICAP(?)“ Zlín, která stručně přibližuje 
dění v organizaci v roce 2009. Byl to hektický a náročný rok, ale troufáme si tvrdit, že se nám podařilo 
realizovat mnoho dobrého. Ve srovnání s ostatními roky bude patřit rok 2009 jistě mezi ty velmi 
úspěšné. Celý rok se nesl sice ve stínu všudypřítomné finanční krize ale nám zůstala i přesto 
převážná většina partnerů, finančních dárců a institucí věrná. Podařilo se nám úspěšně oslovit i řadu 
partnerů nových. A nejen to, realizovali jsme mnoho nových nápadů a zaznamenali několik 
významných úspěchů. Největším z nich bylo to, že jsme úspěšně absolvovali Inspekci kvality 
sociálních služeb, konkrétně služeb osobní asistence. Tato kontrola zjišťovala do jaké míry 
naplňujeme velmi náročné standardy kvality. Kdo pracuje v ‘registrovaných službách‘ moc dobře ví, 
jak náročné je tyto standardy vůbec splnit a při vědomí tohoto musí vyniknout o to více fakt, že jsme 
tyto standardy splnili s hodnocením „výborně“. Rád vyslovuji pochvalu všem pracovníkům za toto 
prestižní ocenění naší společné práce a úsilí. 
 

Přiblížili jsme se veřejnosti během čtyř benefičních projektů – dva měly charakter hudební, jeden 
taneční a jeden sportovně exhibiční. Jednalo se o velmi dobré zkušenosti, které přinesly do 
organizace jak důležité finanční prostředky, tak zvýšení povědomí o smyslu našich aktivit určených ve 
prospěch lidí se zdravotním postižením a seniorů. Rezervy máme v propagaci naší dárcovské 
„SMSky“ s názvem DMS KLIKA. Během roku byla ukončena tříletá etapa celostátní SBÍRKY pro 
HANDICAP a nás může těšit, že jsme i pro další tříleté období splnili podmínky pro pokračování obou 
aktivit. 
 

Našim sportovcům se zrakovým postižením se kromě dílčích úspěchů ve všech třech sportech, ve 
kterých soutěží, podařil „husarský kousek“, postoupili v kuželkách do 1. národní ligy. Gratulujeme. 
 

Tradičně jsme poskytovali služby osobní asistence, dopravní služby imobilním osobám, bezplatně 
půjčovali kompenzační pomůcky a pořádali integrační akce pro děti a mládež. Jsou to služby v regionu 
ojedinělé a doplňují významně regionální síť potřebné péče o osoby se zdravotním postižením a 
seniory. 
 

Slova uznání z úst našich uživatelů služeb a trvající přízeň našich donátorů a dárců jsou nám 
potěšující vzpruhou a odměnou za vynaložené úsilí a velkým závazkem do další náročné práce. 
Děkuji našim partnerům a všem pracovníkům organizace za to, že loni „HANDICAP(?)“ Zlín 
„neklopýtal ale kráčel“, zkrátka že i přes významně narůstající administrativní zátěž a nejednu 
překážku je toto ohlédnutí za rokem 2009 pozitivní. 
 
Mgr. Aleš Chudárek, 
předseda a ředitel. 

ÚVODNÍ SLOVO 



 2  

 
 
 
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 
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 ORGANIZACE 

SDRUŽENÍ PROVOZOVALO TYTO AKTIVITY A SLUŽBY 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
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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 
přilehlých spádových obcích. 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 patří 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 pak potřebují jako jeden 
z prostředků k zajištění nezávislého života. Služba přináší odlehčení 
zátěže rodičům dětí, které jsou 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 Základní školy praktické a speciální Zlín, 

Rehabilitačního stacionáře - Zlín Nivy, Speciální školy Zlín - Lazy, Městského stacionáře 
KlubÍčko Zlín Hvězda Zlín, Slunečnice, 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 populace: 
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 2009 
klienti dopravní služby pravidelné  (využívané 1 – 10 krát týdně) 
• Žáci školských a předškolních zařízení (Základní škola praktická 

a speciální Zlín, Rehabilitační stacionář - Zlín Nivy, Speciální 
školy Zlín – Lazy, Hvězda, Slunečnice, Hrádek Fryšták atd. 

• zaměstnanci chráněných dílen Ergo Lazy atd. 

34 

klienti dopravní služby nepravidelné   32 osob a 6 organizací  
 66 + 6 organizací 

 

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  

2009 POČET PŘEPRAVNÍCH KM POČET OSOB, 
kterým služba pomohla 

Vozidlo Za rok Průměr za měsíc Za rok Průměr za měsíc 
VW Transporter 1 29 726 2 477 2 435 203 
VW Transporter 2 27 952 2 329 1 553 129 
Ford Transit 28 935 2 411 2 067 172 
Renault Kangoo 8 197 683 302 25 
Celkem 94 810 7 900 6 357 529 
 
Přehled obsluhovaných obcí a místních částí v rámci pravidelné dopravní asistence čítá: Zlín centrum, 
Zlín - Jižní svahy, Jaroslavice, Otrokovice, Malenovice, Podhradí, Žlutavy, Želechovice, Štípu aj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt osobní asistence zabezpe čovali: 

• ředitel: Mgr. Aleš Chudárek 
• účetní: Ivana Bedna říková 
• dispe čerka: Alena Pálková 
• řidiči: Pavel Rozmahel, Ivan Opavský, Old řich Martinko, Mgr. Vladimír Foukal (DP Č), 

Martin Pavlík (DPP), Mgr. Karel Vondrá ček (DPP) 
• doprovod a dopomoc b ěhem p řepravy: PhDr. Darina Zuzaníková, Marta Staníková 

 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU:  

• Dopravní služby se opíraly v roce 2009 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. 
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 

II. OSOBNÍ ASISTENCE 
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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 15 uživatel ů. 
 
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.  

 
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, Renata 
Rafajová, Marta Staníková, Veronika Viktorová 
b) DPČ - Mgr.  Lenka Houšková, Jana Kovanová, Martin Pavlík, Tereza Seiferová, Miluše 
Tománková, Ing. Ján Zábranský 
c) DPP – Jarmila Gajdůšková, Monika Holíková, Bc. Aneta Chmelařová, Světlana Píšová 
Píšová, Bc. Antonín Sedláček, Mgr. Karel Vondráček. 

 
 

 
Ve dnech 19.10. - 21.10.2009 proběhla v našem zařízení hloubková inspekce kvality 
poskytovaných služeb osobní asistence, kdy bylo ověřováno naplňování Standardů kvality 
a dalších zákonných podmínek jak u samotných uživatelů služeb osobní asistence, tak u 
pracovníků přímé péče. Prověrkou prošlo také vedení služby, ředitel, sociální pracovnice a 
veškerá potřebná dokumentace. 
 
S potěšením oznamujeme, že výsledkem této kontroly je následující hodnocení: 
STANDARDY KVALITY SPLN ĚNY VÝBORNĚ. 
 
Vedení organizace vyslovuje pochvalu všem zaměstnancům za toto prestižní ocenění 
jejich práce a úsilí. 
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Zdravotn ě a sociáln ě postižené d ěti a mládež 
patří do svého p řirozeného 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. 
 
Sedmnáctým rokem pořádal klub dětí řadu akcí 
rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku. Přítomným postiženým d ětem a mládeži byli 
k dispozici dobrovolníci - asistenti, 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 2009: 
• tématické aktivity pro děti a mládež s různým druhem zdravotního postižení 
• zážitkové programy a pobytové akce  
• integrační akce - společně se zdravými dětmi 

 
 
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 

III.  KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
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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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letní integrační tábor byl i letos vyvrcholením celoroční činnosti a i tentokrát se realizační tým věnoval 
v přípravách každému detailu při vymýšlení motivace a programu, včetně rekvizit, kostýmů a 
doprovodné hudby.   
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. Z metod byly použity prvky 
zážitkové pedagogiky nechyběly tradiční i zcela nové zkoušky a hry. Děti se musely denně potýkat s 
množstvím překážek, jejichž překonávání je aktivizovalo a přineslo sebepoznání. Program byl 
připraven tak, aby měl v týmu každý z členů své nezastupitelné místo a aktivně se podílel na výsledku 
skupiny.  
 

Počet dětí  Termín Místo konání 
Počet členů doprovodu 

Délka 
pobytu ve dnech 

39 dětí a mládeže 
13.8. – 22.8.2009 

RS Revika Vizovice 
„Povalašsku po 
Valašsku“ 

19 vedoucích a asistentů 
10 

 

Specifika programu: jednalo se o klasický tábor s ubytováním v pevné budově 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: 
Nedávno jsme se vrátili z nezapomenutelného letního integračního tábora, kde si mohly čtyři desítky dětí nejen 
užít "valašských a lidových" tradic, hudby a řemesel při spoustě her … I když pro ně pořádáme řadu akcí po celý 
rok, bylo pro mnohé premiérou například řezání lupénkovou pilkou, trhání jablek "trháčkem", hnětení těsta a 
pletení vánočky, zametání, hrabání sena, dojení kozy, celotáborová starost o ovečky atd. Nezapomenutelná byla 
Svatojánská noc, tradiční Vánoce i s řadou neznámých i tradičních zvyků, zpívání i tančení v stylových krojích, 
praní na valše, …(konec ukázky). 

Pro cílovou skupinu d ětí a mládeže p řipravil klub v  roce 2009:  
• 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)  
• 16 nepobytových aktivit (D) 
• klubovou činnost ve 4 kroužcích (E) 
• 2 akce v rámci vzd ělávacích aktivit personálu (F) 
• a také presenta ční činnost – aktualizace webových stránek, akce ur čené pro 

veřejnost, vydávání ú čelových médií klubu, tiskové zprávy atd.  (G)  

A) LETNÍ TÁBOR 
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Akce probíhala jako aktivizační zájezd s ubytováním 
v bezbariérovém středisku Nodus v Jeseníku s  
vyjížděním autobusem opatřeným nájezdovou 
rampou hvězdicovitým způsobem do předem 
vytipovaných lokalit a míst a dále s rehabilitačním 
programem. Byl sestaven z  individuální rehabilitace, 
aplikovaných sportů, arteterapie atd. Na místo i zpět 
jeli všichni účastníci vlakem a každý den absolvovali 
nejméně tři „etapy“ plné zážitků (prožitých většinou 
poprvé v životě).  
 

Termín Místo konání Počet účastníků  
+ doprovodu 

Délka pobytu ve dnech 

20.7. – 26 .7.2009 Nodus v Jeseníku 
20 
11 

7 

 
ukázka z článku z akce: 
Kladete si otázku: „S vozíčkáři do hor?“ No právě. Protože se sem většinou běžně nedostanou, rozhodli jsme se 
jim zprostředkovat tento zážitek na celý život…. 

- „vyškrábali“ jsme se na Praděd a měli štěstí na výjimečnou viditelnost i z vyhlídky vysílače. Nahoře jsme 
byli zpocení, ale věřte že šťastní, 

- konečně jednou zažili prohlídku jeskyní (Na Špičáku). Pro vozíčkáře šlo o životní premiéru svého druhu, 
- prošli osadu Rejvíz a došli dobrodružnou cestou i přes notně poškozený laťový chodník až 

k Mechovému jezírku, 
- navštívili Karlovu Studánku a její aquapark plný zajímavých vodních atrakcí, 
- rýžovali zlato v Zlatorudných dolech ve Zlatých Horách, 
- vyzkoušeli svou odvahu na bobové dráze 

v Petříkově, 
- obdivovali ruční papírnu ve Velkých Losinách, 
- viděli v akci skláře Sklárny Jakub v Mnichově a 

také si zkoušeli foukat sklo, 
- prošli Červenohorské sedlo a setkali se s členy 

horské služby, 
- viděli veterány v muzeu v České Vsi, 
- koupali se v termálních lázních, 
- nechali se unášet krásnými výhledy 

z jesenických hřebenů, 
- zažili exkurzi po přečerpávající elektrárně Dlouhé stráně, 
- odpočinuli si procházkou po lázeňském Priessnitzově okruhu v Jeseníku atd. 

Ale hlavně, všude jsme poznávali opravdové přátelství, učili se překonávat překážky, hledali a posouvali své 
hranice, zpívali při kytaře, smáli se, nebo třeba jenom trhali borůvky. Prostě jsme na chvíli zapomněli na těžkosti 
všedních dní. 
Máme nadlouho na co vzpomínat a z čeho žít! Nebylo snadné překonávat všechny terénní i další bariéry; 
dobrovolníci – pečovatelé si „dali do těla“, ale stálo to zato! (konec ukázky). 

 
 
 
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. 
 

Termín Místo konání Druh akce Počet dětí  
+ doprovodu 

Délka pobytu 
ve dnech 

6.3. – 10.3.2009 RS Revika Vizovice Zimní pobyt  
„DO TĚLA“ 

21 
10 

5 

23.5. – 27.5. 2009 Hucul club 
Francova Lhota 

Jarní tábor  
s ozdravnou jízdou na koních 

24 
12 

5 

 

B) AKTIVIZAČNÍ ZÁJEZD 

C) AKCE POBYTOVÉ - VÍCEDENNÍ 
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ukázka z článku z akce: 
… Kamarádi z Hucul clubu perfektně koníky připravili; 
takže byli na slovo poslušní, stáli kdy měli, šli, kdy měli. 
Navíc ze všech vyzařoval klid a pohoda. A to je při 
hipoterapii opravdu veledůležité. Nahoru i dolů (a že je 
to vysoko!) jsme si navzájem pomáhali, někdo využil 
raději rampy, někdo měl raději jistotu nasednutí ze židle, 
jinému jsme pomohli silou medvědí „do živých“. Většina 
z nás jezdila bez sedla jen s oporou o madla, a cítila tak 
každičký pohyb koníka bez sedla. Spojení koně s 
člověkem tak bylo mnohem užší. Na koních jsme nejen seděli klasicky, ale některým z nás dovolili na nich „ležet“ 
na břiše, na zádech… Houpavý rytmus koňské chůze působil blahodárně nejen na ztuhlé svaly dětí, ale i na 
rovnější držení těla, posílení zdravého sebevědomí dětí, a na jejich znatelné zklidnění. Během čekání na koníky s 
dětmi hráli vedoucí vpovzdálí jízdárny spoustu drobných hrátek a soutěží... (konec ukázky). 

 
 
 

 
27.3. Pohádková diskotéka – karneval se 

soutěžemi 
Masters Čepkov 

23.4. 13. Aprílkros – netradiční závody Sportovní hala Bartošova čtvrť 
5.5. Bez hranic – závody na vozíčcích ZŠ Otrokovice Trávníky 
13.5. Špěkáčkování a Bingo Březnice 
15.5. Kuličkiáda  Kancelář „H“  
5.6. Prezentace při Výstavě hraček hala Novesta Zlín 
9.6. Vystoupení při Akci Cihla nám. Míru 

20.6. 
Výlet „OLOMOUC“ Mezi námi – 
Dny zdravotně postižených  

Prezentace kompenzačních 
pomůcek + doprovodné programy 

22.9. Den bez aut  Zlín - Tyršovo nábř. 
26.9. Výlet „HRANICE“ Aquapark + Helfštýn 
17.10. Výlet „BRNO“  Planetárium a histor. centrum 
6.11. Videosetkání  – promítání z léta BESEDA Otrokovice  
1.9. - 
6.11. 

Výtvarná a literární soutěž o ceny  
„HANDICAP(?)“ mýma očima 

Zlín 

3.12. 7. PARAPARÁDA - závody  SPŠ Zlín  
8.12. Tenisová exhibice Novák - Tabara hala Růmy Zlín 

13.12. Předvánočně mikulášská besídka Čepkov Zlín 

 
ad E) 

Zájmové 
kroužky  

 
 

NENUDA 
 
 

ÁČKO 
 
 

ORIENTÁLKY 
 
 

 ZETKO 
 

 
 

 
 
 

Orientálky 

taneční kroužek orientálních a b řišních tanc ů pro maminky a jejich dívčí 
ratolesti ke zlepšení kondice a pro radost. Kromě  kladného vlivu na zlepšení 
zdravotního stavu, vytvarování postavy, slouží tanec taktéž k zlepšování 
estetického cítění tanečnic. Orientální tanec se naprosto liší od moderních či 
společenských tanců. Po fyzické i psychické stránce získávají nové 
zkušenosti (uvolnění svalstva, posilování těla bez činek a nástrojů, posilování 
sebevědomí atd.). V druhé polovině roku rozšířila děvčata repertoár o 
španělské tance. Vystupovala celkem na 5ti vystoupeních. 

1 x týdně 

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. Např. vyrábění z hmoty FIMO, netradiční rámečky, 
podzimní vazba, práce s korálky, předvánoční ANDĚLÉ,  a další překvapení. 

2 x 
měsíčně 

ÁČKO 
 

arteterapií  k sebepoznání  – terapie prostřednictvím výtvarné tvorby je ve 
speciální pedagogice nejvíce používanou terapií. Výtvarná tvorba totiž užívá 
mimoslovních prostředků, proto je přístupná i těm dětem, pro které je slovní 
vyjadřování z různých důvodů těžké.   
Nálady, pocity, dojmy či strachy  mohou být prostřednictvím arteterapie 
přirozeně a bezpečně vyvedeny na povrch, sdíleny s okolím a následně 

2 x 
měsíčně 

D) AKCE JEDNODENNÍ – sportovní, rekreační a poznávací aktivity 

E) ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
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s pomocí terapeutky zpracovány či uzavřeny. Spontánní výtvarná tvorba 
obohacuje fantazii a tvořivost, uvolňuje, pomáhá při uvědomění si sebe 
samého, přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Tato činnost není zaměřena 
na výsledek či výrobek, ale na proces tvoření, radost z práce.  

ZETKO 
 

hrov ě hravý kroužek  - sdružuje děti se zájmem o hraní si všeho druhu. 
Střídají se hry na hřišti, v místnosti, v bazénu, ve městě, hry sebepoznávací i 
jen tak na pobavení, nejrůznější soutěže, program v duchu hesla „Kdo si 
hraje, nezlobí“. Kromě toho si děti najdou chvilky ke zpívání u kytary, 
drobným rukodělkám, nebo třeba rébusům a sportování všeho druhu.  

2 x 
měsíčně 

 
 
 
 

25.4. Eliška 1 Handicap Příprava letního tábora  + příprava zájezdu  (13 osob) 
26. – 28.6. Eliška 2 Fara Zádveřice Školení první pomoci 

 + příprava letního tábora  + příprava zájezdu (19 osob) 
 
 
 

• Pravidelná aktualizace webových stránek 
• Vytvoření CD ROM – foto aj. z letního integračního tábora 2009 (50 kusů) 
• Vytvoření CD ROM – foto aj. z aktivizačního zájezdu (30 kusů) 
• Vytvoření DVD  dokumentující letní pobytový tábor (40 kusů) 
• Vytvoření DVD  dokumentující aktivizační zájezd (20 kusů) 
• Články v tisku a regionálních televizních zpravodajstvích 
• Kalendář „HANDICAP(?)“ Zlín 2010 – 500 ks 
• Vydání vlastního Zpěvníku – 110 ks 
• Prezentace při Zimním Masters of Rock – hala Euronics Zlín  
• Prezentace při Orientální show – Velké kino Zlín 

 
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 
Hráček:  Ludmila Sedláčková 
Áčko:  Bc. Lenka Smažinková 
Orientálky: Romana Morávková 
 
Táboroví asistenti, oddíloví vedoucí a ostatní dobr ovolníci: 
Adam Atarsia, Jana Behancová, Rostislav Behanec, Jana Běhulová, 
David Bělůnek, Josef Dolský, Marek Gougela, Bc. Tomáš Hlavica, 
Iva Hlavicová, Mgr. Eva Horáková, Tomáš Hradil, Mgr. Lenka 
Chudárková, Bc. Kristina Literová, Kateřina Ludvová, Jitka Machalová, Romana Morávková, Leona 
Neubauerová, Zuzana Michálková, Martin Mokroš, Dan Novák, Martin Pavlík, Kateřina Ordeltová, 
Roman Pastorčák, Hana Peprníčková, Ivana Požárová, Antonín Sedláček, Ludmila Sedláčková, 
Martina Semerádová, Helena Sieglová, Petr Skácel, Michaela Slováčková, Bc. Lenka Smažinková, 
Kateřina Strojilová, Lucie Strojilová, Darina Ševčíková, Petra Škubalová, František Štěbra, Veronika 
Štěpánková, Veronika Švecová, Karel Vondráček, Jiří Weinhönig, Kristýna Zábojníková, Michal Zubík. 
 

Děkujeme všem za ob ětavost a vynaložené úsilí. 

F) VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ASISTENTŮ A VEDOUCÍCH 

G) PREZENTAČNÍ A OSTATNÍ AKTIVITY KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE 



 12  

 
 
 
 
 
 
 
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 psychické energie 
• posilování sebevědomí, komunikačních dovedností 
• 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. 

 
 
 
 

 
Ukázky z výtvarné soutěže „HANDICAP(?)“ Zlín mýma očima 

1. Karolína Sieglová - Kamarádi 
2. Eliška Marcaníková - Hipoterapie 
3. Julie Křivinková - Mozaika 
4. Roman Bětík – Výlet do Vyškova 

1 2 

3 4 

HODNOCENÍ: 
 

Pracovníci Klubu d ětí a mládeže „HANDICAP(?)“ Zlín p řipravili pro d ěti pestrý program podle 
plánu, a dokonce i 9 aktivit navíc. Akce se obešly bez vážn ějších zdravotních problém ů a 
úrazů. 
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Sportovní klub zrakově postižených sportovců se jako tradičně účastnil řady turnajů a 
zápasů ve třech sportovních odvětvích. Jeho členům se dokonce podařilo postoupit 
v kuželkách do 1. národní ligy.  
 
 

 
 
18.1.2009 – Praha - utkání 2. ligy 
TJ ZORA Praha“B“ – SK „HANDICAP(?)“ Zlín  2 374 b. : 2 144 b. 
 

8.2. – Ústí nad Orlicí – utkání 2. ligy 
TJ JISKRA Ústí nad Orlicí  - SK „HANDICAP(?)“ Zlín    2 304 b. : 2 110 b. 
 

28.2. – Zlín – utkání 2. ligy 
SK „HANDICAP(?)“ Zlín - TJ JISKRA Kyjov     2 078 b : 1 939 b.   
 

Družstvo SK „HANDICAP(?)“ Zlín postoupilo pro sezón u 2009/2010 do 1. ligy. 
 

1.-3.5.2009 – Karlovy Vary – Lázeňský turnaj; Hradil 
obsadil 2. místo v kategorii B1, Pálka 4.m. v kat. B2, 
Hradilová 5. m. a Bartoníková 8. m. v kat. B3. 
Družstvo obsadilo 5.m. 
 

16.5. – Česká T řebová – Mistrovství ČR; 
Hradilová obsadila 3. m. v kategorii B3. 
 

19.-21.6. – Praha – SLAVIA CUP; v soutěži 
jednotlivců obsadil Pálka 34. m.. 
 

4.-5.9. – Ostrava – Michálkovická kuželka; v soutěži žen obsadila Hradilová 2. m., Bartoníková 13. m., 
v soutěži mužů obsadil Pálka 12. m. a Hradil 15. m. 
 

Utkání 1. ligy 
10.10.  TJ JISKRA Ústí nad Orlicí – SK „HANDICAP(?)“ Zlín   8:4 
1.11.  SK SLAVIA Praha – SK „HANDICAP(?)“ Zlín    12:0 
7.11.  SK „HANDICAP(?)“ Zlín – LOKOMOTIVA Brno    2:10 
15.11.  SK „HANDICAP(?)“ Zlín – SK Michálkovice    2:10 
22.11.  SK Rokycany – SK „HANDICAP(?)“ Zlín    10:2 
 

4.-6.12. – Praha – Mikulášský turnaj 
Družstvo obsadilo 8. m. V soutěži jednotlivců obsadila Hradilová 18. m. 
 

 
 

13.1. – Ostrava Memoriál J. M. Kikty 
V soutěži mužů obsadil Hradil 5. m., Sekanina 11. m., Pálka 19. m., v soutěži žen Hradilová 2. m. a 
Bartoníková 6. m. 
 

21.2. – Přerov – Přerovský ZUBR 
V soutěži mužů obsadil Hradil 2. m., Sekanina 4. m., Pálka 13. m., v soutěži žen Bartoníková 3. m. a 
Hradilová 4. m. 
 

21.3. – Praha – Něžné tóny jarní střelby 
V soutěži mužů zvítězil Hradil, Pálka obsadil 10. m. 
 

1.-3.5. – Karlovy Vary – Lázeňský turnaj 
V soutěži jednotlivců obsadil Hradil 2. m. , Pálka 13. m., Hradilová 26. m., Bartoníková 34. m. Družstvo 
obsadilo 5. m. 
 

6.6. – Olomouc – Tvarůžková střela 
V soutěži mužů obsadil Sekanina 2. m., Hradil 3. m., v soutěži žen Bartoníková 4. m. 
 

IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 

1. BOWLING 

2. STŘELBA 
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17.10. – Lovosice – Mistrovství ČR 
V soutěži mužů obsadil Hradil 6. m., Sekanina 13. m., v soutěži žen Bartoníková 4. m. 
 

28.11. – Praha – závod na Střední policejní škole 
V soutěži jednotlivců zvítězil Hradil a Hradilová obsadila 10. m. 

 
 
 
 
24.1. – Veselí nad Moravou – turnaj Mistrovství ČR 
Hradil obsadil 2. m. v kategorii B1, Bartoníková 3. m. a Sekanina 6. m. v kategorii B3 
 

15.3. – Praha – turnaj Mistrovství ČR 
Hradil obsadil 2. m. v kategorii B1, v kategorii B3 Sekanina 3. m. a Bartoníková 8. m. 
 

9.5. – Zlín – Mistrovství ČR 
Hradil obsadil 2. m. v kategorii B1, v kategorii B3 obsadil Sekanina 4. m. a  Bartoníková 7. m. 
 

26.9. – Veselí nad Moravou – Burčákový turnaj 
V kategorii B1 obsadil Hradil 2. m., v kategorii B3 zvítězila Bartoníková, Hradilová obsadila 4.m. a 
Sekanina 6.m. 
 

31.10. – Praha – turnaj Mistrovství ČR 
V kategorii B1 obsadil Hradil 3. m, Hradilová 5. m. v kategorii B3, Sekanina 7. m. 
 
 
 
 
 
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 2009 celkem 33 
výpůjček – všechny byly bezplatné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Od října 2006 nabízíme všem, které oslovuje naše činnost a kteří by ji chtěli podpořit poskytnutím 
finančního daru, také speciální konto.  To bylo zřízeno za účelem sbírky na činnost, registrované u 
Krajského úřadu Zlínského kraje č.j.: KUZL 72535/2006. 
Sbírkový účet  2531036001/5500 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 
2009 bylo na účtu nashromážděno celkem 40 324,53 Kč. Získané finanční prostředky byly využity 
k úhradě nákladů spojených s užíváním prostor centra organizace. 
 
 
 
Sbírkový účet byl vedený u Raiffeisenbank jako transparentní, takže bylo možné po celou dobu 
tříletého cyklu (v období od 23.11.2006 až 22.10.2009), na kterou platilo povolení ke konání sbírky, 
sledovat všechny pohyby na účtu přímo i „očima veřejnosti“. Na účtu se sdružovaly prostředky 
získané z pokladniček během obou TESCO vánočních sbírek, ze vstupného z Benefičního koncertu a 
Kabaretu pod hradem, prostředky z dárcovských SMS zpráv a finanční sbírkové dary od našich 
laskavých spřízněnců, včetně SPOŠ a VOŠ, s. r. o.  
Celkem bylo na sbírkovém účtu shromážděno 231 147,81 Kč. Tyto prostředky byly použity k 
dofinancování činnosti všech středisek sociálních služeb a činnosti Klubu dětí a mládeže. Celkem bylo 
využito (včetně části vkladu organizace při založení účtu) 231 293,59 Kč.  
 

V. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

VI.  OSTATNÍ ČINNOST 

SBÍRKA pro HANDICAP 

Celkové vyú čtování sbírky za období konání sbírky v letech 2006 – 2009 

3. BOWLING 
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Výnosy  
A1) Vklad organizace k založení ú čtu 1 000 
A2) Ostatní výnosy  231 147,81 
  
Náklady  
a) Nájemné - služby za kancelá ř a nebytové prostory o.s. "HANDICAP(?)" Zlín 67 114,20 
b) Úhrady servisu vozidel a další náklady dopravníc h služeb imobilních 38 860,99 
      Úhrada Fa2009104 - servis vozidla dopravních služeb imobilním VW Transporter 2 2 775,00 
      Úhrada Fa2009101 - servis vozidla dopravních služeb imobilním VW Transporter 1 4 196,00 
      Úhrada Fa2009099 - servis vozidla dopravních služeb imobilním VW Transporter 1 8 361,00 
      Úhrada Fa 2009110 - pneumatiky pro 3 vozy dopravních služeb VW Transp1 a 2 a Ford Tranzit 11 831,00 
      Úhrada Fa 2009111 - oprava vozu dopravních služeb Ford Tranzit ZLJ 2623 5 196,00 
      Úhrada Fa 2009112 - tisk Záznamů o provozu mot. vozidla - pro dopravní služby 999,6 
      Úhrada Fa 2009114 - část úhrady pojistného za vozidla dopravních služeb 5 502,39 

c) Ostatní  122 556,60 
     Mzdová účtárna aktuálně - sborník -pro HANDICAP Zlín 3 608,00 
     Inzerce DMS KLIKA dne 6.12.08 v Náš Zlín.cz 6 188,00 
     Pojištění sociální služby osobní asistence - poj. smlouva 6604943 4 500,00 
     Účastnický poplatek za vzdělávací seminář Asociace pro osobni asistenci 600,00 
     Doplatek za rekondiční pobyt (aktivizační zájezd) v hotelu Nodus Jeseníky 37 357,00 
     Úhrada Fa2009096 - platba pojištění podnikatelských rizik o.s. ”HANDICAP(?)” Zlín 2 282,00 
     Úhrada Fa 99033 - provedení elektro-revizí přenosného nářadí a spotřebičů 1 714,00 
     Nákup kompenzačních pomůcek (2 ortoped. vozíky mechanické) a pojistné za zaměstnance 64 599,00 
     Kopírování (VII - IX/2009) - vyúčtování Konica Minolta 1 708,60 

d) Poplatky bance 2 761,80 
B) Náklady celkem 231 293,59 
  

rozdíl:     (B - A2)         231 293,59 Kč - 231 147,81 Kč mínus 146,59 Kč 

 

- uhrazeno z 
prvotního vkladu k 
založení účtu 

Všem, kteří přispěli do sbírky, DĚKUJEME!  
 
Dne 29.10.2009 zpracoval Mgr. Aleš Chudárek  
 
 
 
 

 
Od listopadu 2007 patří 
„HANDICAP(?)" Zlín mezi 
organizace, které je možné přímo 
podpořit také odesláním dárcovské 
SMS zprávy, tzv. DMS zprávy 
(Donors Message Service). 
Provozovatelem projektu je Fórum dárců.  
 
Celkem bylo od dárců přijato 633 DMS zpráv, které 
představovaly celkovou částku 17 091 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! 

DMS KLIKA 
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3.12.2009 zorganizoval „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.  
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. 

 
 
 
 
Rok 2009 byl výjimečný pro organizaci mj. tím, že (v obavách z dopadů finanční krize a z případné 
menší štědrosti sponzorů) se připojila anebo se podílela na čtyřech benefičních projektech. Charakter 
těchto akcí byl velmi různorodý. Činnost organizace jsme představili jak mladší generaci na 
hiphopovém večeru „HIP HOP 4 HANDICAP“, tak střední generaci na přehlídce šedesáti orientálních 
tanečnic během výpravné orientální show ve zlínském Velkém kině. Také jsme dokázali oslovit 
návštěvníky zimní verze hudebního festivalu Masters of Rock. Vyvrcholením roku pak byla benefiční 
tenisová exhibice, kterou předvedli bývalý tenisový zlínský odchovanec Jiří Novák a nadějný současný 
tenista Michal Tabara. Na všech akcích byly našim zástupcům předány šeky z rukou našich sponzorů 
nebo část výtěžku (na Orientální show jsme se o něj dělili s o.s. Šance pro život). Jednalo se většinou 
o první podobné zkušenosti svého druhu pro nás i pořadatele, ale podle vyjádření organizátorů, 
vystupujících i samotných návštěvníků se akce i naše spolupráce s pořadateli shledaly s uznáním.  
Děkujeme po řadatelům, sponzor ům, účinkujícím a divák ům za podporu, která p řinesla nejen 
významný finan ční zisk ale také výrazné zvýšení pov ědomí o aktivitách našeho sdružení. 
 

Datum 
konání 

Název 
akce 

Místo 
konání 

Výtěžek, vč. 
sponzoringu a 

reklamy 
Pořadatelé akce Hlavní partner / 

partne ři akce 

1.5.2009 

 
HIP HOP 

4 
HANDICAP 
 

Klub Golem 63 550 Kč 

  
IRON ONE,s.r.o.  

21.11.2009 
Orientální 

show 
 

Velké kino 
Zlín 

10 000 Kč 
Belly Dance Group 

Aphrodite 

 

28.11.2009 
Zimní 

Masters 
of Rock 

hala 
Euronics 

Zlín 
75 000 Kč 

 

8.12.2009 

Tenisová 
exhibice 
J. Novák 
versus 

M. Tabara 

tenisová 
hala Zlín 

Růmy 
114 741 Kč 

 

  

 
  

 

PARAPARÁDA  aneb spolu jedem světem 

WEBOVÁ PREZENTACE 

PREZENTAČNÍ A BENEFIČNÍ AKCE 
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• 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 projektu 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 2009 vydala organizace Výroční zprávu za rok 2008 
• firemním dárcům, spolupracujícím institucím a členům organizace byl zaslán další kalendář 

„Handicapu“ s aktuálními fotografiemi z činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… a dále 
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Rozvaha k 31.12. 2009  

     Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009 

 
K datu ú četní záv ěrky vlastnila spole čnost dlouhodobý majetek, jehož stru čný p řehled je 
uveden v následující tabulce (v K č): 
 

Druh majetku Po řizovací cena Oprávky Z ůstatková cena 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 155,00 1 155,00 0 

Samostatné movité věci 510 390,00 510 390,00 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 173 740,36 173 740,36 0 

Celkem 685 285,36 685 285,36 0 

Aktiva  

stav 
k 1.1.2009 

stav 
k 31.12. 

2009 
  v tis. K č v tis. K č 
    A) Stálá aktiva  1370 1370 
    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  463 442 
    1. Zásoby 0 0 
    2. Pohledávky 168 204 
    3. Krátkodobý finanční majetek, 
    z toho 277 223 

        Pokladna 129 162 
        Bankovní účty  148 61 
    4. Přechodné účty aktivní 18 15 
Úhrn aktiv  463 442 

   
Pasiva  v tis. K č v tis. K č 
   
    A) Vlastní zdroje celkem  44  
    1. Vlastní jmění 487 487 
        Fondy 134 0 
    2. Hospodářský výsledek - 577 -475 
    B) Cizí zdroje  419 430 
    1. Dlouhodobé závazky 0 0 
    2. Krátkodobé závazky, 
    z toho 297 310 
        Dodavatelé 17 43 
        Zaměstnanci 173 175 
        Ostatní závazky k zaměstn. 0 0 
        Závazky k institucím soc. 
        a zdrav. pojištění 98 80 
        Ostatní přímé daně 9 1 
        Jiné závazky 0 11 
    3. Přechodné účty pasivní 
    z toho 122  
       výnosy příštích období 0 6 
       dohadné účty pasivní 122 114 
Úhrn pasiv  463 442 

Náklady - v tis. K č 
hlavní 
činnost 

hospod
ářská 
činnost 

Spotřeba materiálu 295 0 
Spotřeba energie 28 0 
Spotřeba ostatních 
neskladových dodávek 232 

0 

Opravy a udržování 112 0 
Cestovné 5 0 
Náklady na reprezentaci 8 0 
Ostatní služby 767 0 
Mzdové náklady 2563 0 
Zákonné sociální 
pojištění 764 

 
0 

Ostatní sociální náklady 4 0 
Ostatní daně a poplatky 1 0 
Ostatní pokuty a penále 2 0 
Úroky 3 0 
Jiné ostatní náklady 95 0 
Odpisy  DNHM 0 0 
Účtová t řída "5" celkem  4879 0 
 
 
  

 

Výnosy  - v tis. K č   
Tržby z prodeje služeb 1088 193 
Pokuty a penále 0 0 
Úroky 0 0 
Zúčtování fondů 134 0 
Jiné ostatní výnosy 1 0 
Tržby z prodeje DNHM 0 0 
Přijaté příspěvky 652 0 
Přijaté členské příspěvky 8 0 
Provozní dotace 2905 0 
Účtová t řída "6" celkem  4788 193 
Hospodářský výsledek 
před zdaněním -91 

 
193 

Daň z příjmů 0 0 
Hospodá řský výsledek 
po zdan ění -91 

 
193 

Hospodá řský výsledek 
po celkem 102 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
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Náklady 
 

Celkem Klub d ětí 
a mládeže 

Dopravní 
služby 

Osobní 
asistence 

 
Ostatní 

 

kancelářské potřeby a různé 72 315,60 49 525,30 4 632,90 6 153,30 12 004,10 

přísl. k PC 3 148,00 944,40 944,40 944,40 314,80 

materiál, vč. foto a drog. zboží 182 459,00 179 568,60 1 137,60 1 422,60 330,20 

potraviny 37 448,50 37 448,50 0 0 0 

501.*** Spot řeba materiálu 295 371,10 267 486,80 6 714,90 8 520,20 12 649,10 

502.*** Spot řeba energie 27 737,57  7 185,98 7 185,98 8 128,46 5 237,15 

503.*** Pohonné hmoty 231 533,70 4 750,00 226 783,70 0 0 

údržba vozidel 112 506,80 285,00 112 221,80 0 0 

údržba ostatní 119,00 0 0 0 119,00 

511.*** Údržba 112 625,80  285,00 112 221,80 0 119,00 

jízdenky ke klientům 458,00 0 0 458,00 0 

cestovné 4 461,00 1 940,00 12,00 2 509,00 0 

512.*** Cestovné 4 919,00 1 940,00 12,00 2 967,00 0 

513.*** Náklady na reprezentaci 7 702,00  740,00 0 1 002,00 5 960,00 

telefonní poplatky 47 954,00 14 359,41 14 359,41 14 448,71 4 786,47 

poplatky různé 28 470,00 24 982,00 798,00 30,00 2 660,00 

poštovné, ceniny 12 996,50 10 295,50 0 26,00 2 675,00 

služby různé 61 907,00 56 407,10 6 746,10 7 848,10 -8 828,38 

poplatky banka 14 101,50 4 047,90 4 047,90 4 049,90 1 955,80 

přeprava autobusy apod. - KDM 57 142,60 57 142,60 0 0 0 

ubytování a strava - KDM 341 066,96 341 066,96 0 0 0 

vzdělávání zaměstnanců 19 011,00 914,00 2 763,00 15 334,00 0 

kopírka 10 839,70 3 251,91 3 251,91 3 251,91 1 083,97 

ekonom. a právní servis 9 520,00 1 904,00 3 332,00 3 332,00 952,00 
vyúčtování turnajů a tréninků SK 
kuželkářů 3 514,00 0 0 

0 3 514,00 

služby kancelář  "H(?)" 64 476,00 25 074,00 25 074,00 14 328,00 0 

nájem Drofa I - 918 a 919 26 767,15 0 0 26 768,40 -1,25 

pronájem prostor 14 496,00 11 306,00 0 0 3 190,00 

zpracování mezd 49 277,00 9 855,40 19 710,80 19 710,80 0 

služby pro benefici Zimní Masters 5 000,00 0 0 0 5 000,00 

518.*** Ostatní služby 766 805,33 560 606,78 80 083,12 109 127,82 16 987,61 

HPP - mzdy  2 146 321,00 0 1 045 528,00 1 100 793,00 0 

DPČ - mzdy  291 922,00 118 745,00 14 458,00 158 719,00 0 

DPP - mzdy  125 203,00 50 400,00 7 250,00 67 553,00 0 

521.*** Hrubé mzdy 2 563 446,00  169 145,00 1 067 236,00 1 327 065,00 0 

524.*** Zák. zdrav. a soc. pojišt ění 763 495,00 48 799,00 319 992,00 394 604,00 100,00 

528.*** Ostatní sociální pojišt ění  3 910,00 0 1 629,00 2 281,00 0 

538.*** Ostatní poplatky 645,00 162,00 189,00 294,00 0 

542.*** Ostatní pokuty a penále 1  574,44  0 0 0 1 574,44 

544.*** Úroky banka 2 958,83 887,65 887,65 887,65 295,88 

zaokrouhlování 0,28 0,04 0,30 -0,12 0,06 

pojistné Kooperativa 23 113,50 11 006,70  6 053,40 6 053,40 0 

zákonné poj. vozidel 24 912,59 0 24 912,59 0 0 

zákonné poj. zaměstnanců 8 589,00 1 717,80 3 435,60 3 435,60 0 

pojistné ČPP 1 701,40 0 0 0 1 701,40 
nedaňové (odpis nedobyt. 
pohledáv 37 571,40 0 0 

0 37 571,40 

549.*** Jiné provozní náklady 95 888,17  12 724,54 34 401,89 9 488,88 39 272,86 

      551.*** odpisy NIM a HIM 0 0 0 0 0 

sou čet  4 878 611,94 1 074 712,75 1 857 337,04 1 864 366,11 82 196,04 

 

PODROBNÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
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Výnosy   Celkem Klub d ětí 

a mládeže 
Dopravní 

služby 
Osobní 

asistence Ostatní 

příspěvky od klientů - DS 415 388,00 0 415 388,00 0 0 

příspěvky od klientů - OA 349 701,00 0 0 349 701,00 0 

účastnické poplatky - KDM 313 750,00 313 750,00 0 0 0 

zveřejnění reklamy 190 305,00 25 000,00 104 000,00 50 000,00 11 305,00 

kopírování 354,00 0 0 0 354,00 

pronájem - volby 2 000,00 0 0 0 2 000,00 

činnosti pro Zimní Masters  5 000,00 0 0 0 5 000,00  

ostatní 4 212,00 0 0 0 4 212,00 

602.*** Tržby z prodeje služeb  1 280 710,00 338 750,00 519 388,00 399 701,00 22 871,00 

644.*** Úroky banky 459,95 0 0 0 459,95 

648.*** Zúčtování (sbírkového) fondu  133 586,51 52 098,74 53 434,60 28 053,17 0 

 Zaokrouhlení 0,25 0 0 0 0,25 

649.*** jiné ostatní výnosy 1 000,25 500,00 0 0 500,25 

sponzorské dary 642 259,82 374 541,00 180 168,82 85 550,00 2 000,00 

dary na sbírkový účet 9 400,00 0 0 0 9 400,00 

682.*** Přijaté p říspěvky 651 659,82 374 541,00 180 168,82 85 550,00 11 400,00 

684.*** Přijaté členské p říspěvky 8 300,00 0 0 0 8 300,00 

dotace MPSV - pro OA 1 386 000,00 0 0 1 386 000,00 0 

dotace Města Zlína 1 240 000,00 140 000,00 1 100 000,00 0 0 

dotace ČSTPS - pro SK 4 741,00 0 0 0 4 741,00 

dotace Města Otrokovice 48 000,00 0 48 000,00 0 0 

dotace Zlínského kraje 102 000,00 100 000,00 0 0 2 000,00 

dotace MŠMT - pro KDM 85 000,00 85 000,00 0 0 0 

nadace Děti kultura sport 39 303,00 39 303,00 0 0 0 

691.*** Dotace celkem 2 905 044,00 364 303,00 1 148 000,00 1 386 000,00 6 741,00 

Celkem  4 980 760,53 1 130 192,74 1 900 991,42 1 899 304,17 50 272,20 
Rozdíl  102 148,59 55 479,99 43 654,38 34 938,06 - 31 923,84 

 
Rozdíl – hospodá řský výsledek          102 148,59 
 
 
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 
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Revizní komise provedla na svých zasedáních kontrolu podvojného účetnictví a 
předložených dokladů týkajících se hospodaření organizace za období 1.1. 2009  – 31.12 
2009 a zjistila následující: 
 
Peněžní částky podle účetního deníku a výpisů z běžného účtu u České spořitelny, a.s. a u 
transparentního účtu Raiffeisenbank k datu 31.12.2009 souhlasí se zápisy uvedenými 
v účetním deníku. 
Prvotní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury přijaté a vydané) jsou vedeny 
chronologicky dle platných předpisů a obsahují všechny formální náležitosti. 
Rozpočtová kázeň vůči institucím, které poskytly sdružení „HANDICAP (?)" Zlín dotace byla 
za kontrolované období dodržena v plném rozsahu. Jedná se o následující instituce: MŠMT 
ČR, MPSV ČR, Statutární město Zlín, Město Otrokovice, Zlínský kraj, ČSZPS, Nadace Děti-
kultura-sport. 
Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami a byly náležitě vyúčtovány 
poskytovateli. 
 
Revizní komise konstatovala, že se svěřenými prostředky bylo nakládáno účelně a 
hospodárně v souladu s cíly organizace. 
 
Ve Zlíně dne 12.04.2010 
 
Za revizní komisi 
 
Ing. Miroslav Tománek, předseda RK. 
Ing. Svatava Křivinková, člen RK. 
Marie Konečná, člen RK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                              Český svaz zrakov ě 

                                             postiž ených sportovc ů 
 

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 2009 
vděčíme těmto spole čnostem, institucím a individuálním dárc ům.  

VÝROK REVIZNÍ KOMISE 

1. Mnohokrát děkujeme těmto institucím za dotaci nebo poskytnutý grant 
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ADAMCOVÁ Marta - Určice  
ANDRAŠOVSKÝ Dušan - Zlín  
AXON, spol. s r.o. - Zlín  
COUFAL Miloslav - Nový Jičín  
ČERNÍKOVÁ Zdeňka - Buchlovice  
ČILLÍK Štefan, Ing., arch. - Zlín  
ČÍŽEK Aleš - Zlín  
DANĚK Alexandr - Napajedla 
DOBEŠ Metoděj - Jaroslavice  
Euro C.T.S., s.r.o. - Zlín  
HÁJKOVÁ DAGMAR Ing. - Staré Město – 

 AMCiCO AIG Life 
HIP HOP 4 HANDICAP  
IRON ONE, s.r.o. - Holič  

KAMENOLOM Žlutava s.r.o.  
KOUSALÍKOVÁ Zuzana, Ing. – Zlín 4  
KOVOKARD s.r.o. - Prostějov  
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  
KUČERA Pavel - Praha  
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - Zlín 
LOKART s.r.o. - Lípa  
MAC Rudolf, MVDr. - Otrokovice  
MÁDR Michal  
MICHALÍKOVÁ Hana  
MINAŘÍK David - Slušovice  
OCHRÁNEK Marián 
ONDRUCHOVÁ Faridah Lenka - Květná  
OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  

2. Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční  dar 
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Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.  
ŘEHÁK Jaromír - Zlín  
SKÁCELOVI Zdeňka, JUDr. a Vladimír, 

 Ing. - Otrokovice 
SÝKORA Pavel - Otrokovice  
SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila - Zlín  
SMETANA Rudolf STAR ZLÍN a.s. - Zlín  
ŠEVČÍKOVÁ Hana – Otrokovice  

ŠTĚPÁN Alois - Kašava  
ŠVIHLÍKOVÁ Leona - Zlín  
TESCO STORES ČR a.s. - HM Zlín  
VONDRÁČEK Karel – Vizovice  
VÝMOLA Michal - Zlín  
W STŘECHY, s.r.o. – Halenkovice 
ZEROZ, spol. s r.o. - Zlín 12 
ZLINEON sdružení - Miroslav Zábojník  

 
 
 

Agentura Divja - Zlín  
Atlantia II – Velikovský Fr. a Opavský Ivan  
Babáček Jiří - Vizovice  
Bartošův soubor písní a tanců 
Behancová Jana st. – Brumov-Bylnice  
Cach Alexandr, JUDr. PhDr. – Zlín  
Cachová Jitka - Zlín  
Černochovi Zuzana a Martin - Brno  
Dětské centrum Zlín 
Domov mládeže Zlín 
Family DAVO s.r.o.  
Filípek Lukáš - Otrokovice  
Frýdková Dana - Svatobořice Mistřín  
Galiová Alena - Otrokovice  
Gabriel Vilém - Wiga - Zlín 4  
Hába Jan – Vizovice  
HFC Zlín - www.hfczlin.cz  
Hlavicovi Iva a Tomáš – Brno 
Hrabčík Vladimír – Zlín  
Hradil Tomáš – Zlín 
Hrdá Marcela - Zlín 
Chmela Tomáš, Ing. – Zlín  
Chochruň Robert, Bc. - Zlín  
Kalenda Jiří, Ing. - Lesní singulární společnost 
Karkoška Jan - Klečůvka  
KISS Publikum, a.s. - Zlín  
Kochtová Jana – Zlín 4  
Kroulíková Bronislava – Zlín  
Krčálová Hana - Zlín  
Kusák Jan – Vizovice  
Křivinková Svatava, Ing. - Lípa  
Lučková st. – Mařatice  
Lukáš Libor – Bojkovice  
Macůrkovi Ludmila a František - Holešov  

Marcaníková Renata - Tečovice  
Mentlíková Ludmila - Rokytnice  
MRP - Informatics, spol. s r.o. 
Nekoranec Petr - Otrokovice  
Pekárna Veka - Štípa  
PLŠEK Josef - Pneuservis AVIA Zlín 
Pragokoncert Bohemia a.s. - Masters of 

 Rock Café – Zlín 
Rádio Čas - Zlínsko 
Sieglová Vladislava - Zlín 
Slabiňák Tomáš, Ing. – Bojkovice  
Smetana David a Holásková Martina - Zlín 
Strojil Luděk - Otrokovice 
Střední zdravotnická škola a VOZŠ Zlín  
Svobodová (Jasmina) Jitka  
Ševčíková Hana - Otrokovice  
Ševčíkovi Jana a Petr - Fryšták  
Šimoník Mirek – Vizovice  
Štěbrovi Marie a Rostislav - Polešovice 
Tigris spol. s r. o. - Zlín 
Tisoň st. – Horní Benešov  
Tomanovi Ivan a Ludmila - Lípa  
Tomanovi Marek a Jana - Zlín  
Třešňáková Ludmila - Zlín  
VITAR s.r.o. - Zlín 
Vajdík Martin - Zlín  
Vaněčková Oriana Marie - Zlín  
Vaštáková Shanti Marie  
Zábojník Ladislav a kamarádi z Barum  

Continental  
Zubíkovy Marcela a Alena - Otrokovice  
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků - Zlín  
Žůrek - Vizovice 

 
a zvlášt ě pak desítkám dobrovolník ů z Klubu d ětí a mládeže (viz str. 11) 

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

 

… Děkujeme všem, kte ří se podíleli svým finan čním, materiálním nebo jiným 
příspěvkem na úsp ěšném napl ňování poslání projekt ů sdružení. 

 

… Děkujeme členům výboru sdružení, revizní komise a supervizorovi 
za jejich ochotu a ob ětavost. 

… Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!  



 

 
 
 

 

 

    
VÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVAVÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2009 2009 2009    

 
 
 

„HANDICAP (?)“ Zlín  

Padělky 1367 

760 01 Zlín 

 

Přístupná v sídle společnosti. 

 

Zpracoval: Aleš Chudárek 

 

Autoři fotografií: 

Aleš Chudárek, Lenka Chudárková 

 

 

K vydání schváleno výborem sdružení. 

    
 


