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nabízí volnočasové 

integrační programy  
 

KLUBU DĚTÍ  
A MLÁDEŽE 

 
 
 

 

Klub dětí a mládeže 
je neobyčejná parta desítek dětí a 
mládežníků s různým tělesným 
nebo mentálním postižením,  
o které se starají, a pro které 
připravují pestrý zážitkový 
program, neobyčejní dobrovolníci. 
Současně dětem zajišťují i 
nezbytnou asistenci (pomoc při 
hygieně, stravě, oblékání atd.)  

Posláním klubu je integrace,  
a proto se jeho akcí mohou 
účastnit i děti bez postižení;  
jde o jejich sourozence nebo 
kamarády anebo děti z dětských 
domovů. 
 

Co klub pro jeho členy znamená 
„Máme si kde hrát a tvořit,  
s kým cestovat, poznávat svět  
i sami sebe". 

 

Motto klubu 
Dobrodružství a radost pro všechny 

 

Devatero o klubu 
Pokud přijdeš mezi nás, můžeš se 
těšit na to, že na vlastní kůži 
poznají význam slov:  

• smích 
• zážitky 
• tvořivost 
• výzvy 
• pochopení 
• kamarádi 
• fantazie 
• sebepoznání 
• bourání „bariér“ 

 
 
 
 

Klub nabízí 
• jarní pobyty na koních 

(hiporehabilitace) 
• letní pobytové tábory 
• letní příměstské tábory 
• poznávací zájezdy  
• zimní prázdninové pobyty 
• víkendové pobytové akce 
• zájmové kroužky 
• jednorázové akce 
• soutěže, hry, zážitkové 

programy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Činnost Klubu dětí a mládeže 
podporují zejména 

statutární město Zlín 
Zlínský kraj: 

 
 

 
 
 

 
 

a řada firemních 
a individuálních dárců. 

 

 

Klub dětí a mládeže 
 

je určen 
 

pro děti a mládež ve věku 
od 7 do 26 let 

 
• s tělesným postižením 
• s mentálním postižením 
• s chronickým onemocněním 
• s kombinovanými vadami 
• a děti bez postižení 

 

 
  

Handicap Zlín můžete podpořit 
odesláním dárcovské SMS zprávy 

ve tvaru  
 

DMS 30 KLIKA 
DMS 60 KLIKA 
DMS 90 KLIKA 

na tel. číslo 87 777 
 

Cena SMS zprávy je 30, 60, 90 Kč. 
Děkujeme! 

Kontakty 
 

Handicap Zlín, z.s. 
právní forma: spolek 
zapsaný: u KS v Brně 
oddíl L, vložka 2454 
 
sídlo: Padělky VI 1367, 760 01 Zlín 
tel.: 577 211 475, 603 385 392 
e-mail: handicap@handicap.cz 
www.handicap.cz 
 
IČ: 46277633 
číslo účtu: 1400055339/0800 
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