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 … slovo úvodem 
 
 
 
Vážení, 
 
Handicap Zlín, z.s. si v roce 2017 připomínal čtvrt století od svého založení. To už byl důvod 
k oslavě, přípitku a taky dortu. K narozeninám jsme společně s uživateli námi poskytovaných 
služeb, účastníky pořádaných integračních akcí, našimi členy a štědrými podporovateli velice 
rádi pomyslně sfoukli 25 svíček z dortu, který představoval: 

„za čím společně jdeme“, 
„proč tady jsme“, 
„co a kdo vlastně jsme“,  
a také „díky komu jsme.“ 

 
 
 
Děkujeme všem, kdo jste nám tento 
dort pomáhali „upéct a zdobit“. 
 
Snad našim klientům a členům 
„chutná, voní a líbí se“… 
 
A doufáme, že společnými silami 
ještě nějaké to patro vystavíme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do dalších let přeji jménem svým i členů výboru Vám i nám „VŠECHNO NEJLEPŠÍ, 
MNOHO DŮVODŮ K RADOSTI A SAMÁ ŠŤASTNÁ SETKÁNÍ!   A „na zdraví!“ 
                                                                                          

                                                                                                                                                                               Aleš Chudárek, ředitel 
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Účelem spolku Handicap Zlín, z.s. je podporovat a naplňovat práva, potřeby  
a zájmy osob s postižením a seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální 
situaci, a vyvíjet aktivity směřující k jejich začlenění do společnosti.  
Handicap Zlín, z.s. podporuje anebo realizuje pracovní, společenské, kulturní, 
sportovní, volnočasové a další aktivity svých členů. 
 
 
 
 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A DALŠÍ AKTIVITY SPOLKU V R. 2017 
 

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

 

VI. DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 
VII. VEŘEJNÁ SBÍRKA 
VIII. DMS KLIKA 
IX. BENEFIČNÍ A CHARITATIVNÍ AKCE  

 
 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

Název:   Handicap Zlín, z.s.  
Právní forma:  spolek 
Zapsaný:   u KS v Brně, oddíl L, vložka 2454 
Adresa:   Padělky VI - 1367, 760 01 Zlín 
IČ: | DIČ:   46277633, DIČ: CZ46277633 (neplátce DPH) 
Tel.:   603 385 392, 577 211 475 
Bankovní spoj.:  ČS, a.s. – č.ú.: 1400055339/0800 
Sbírkové konto:  Raiffeisenbank - 2531036001/5500 
E-mail:   handicap@handicap.cz    
web:   www.handicap.cz 

 
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Chudárek, předseda 

 
Výbor:    Mgr. Aleš Chudárek (předseda) 

Bc. Ludmila Sedláčková (místopředseda) 
Mgr. Jana Kasáčková, PhD. 
Tomáš Baxa 
Martin Pavlík 

 
Supervizor:   k dispozici byl pro průběžnou odbornou pomoc a podporu pracovníkům 

sociálních služeb nezávislý supervizor Mgr. Jan Vodák, PhD. 
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I.  OSOBNÍ ASISTENCE 
 

 
Spolek Handicap Zlín, z.s. zajišťoval služby osobní asistence na základě registrace sociální služby osobní 
asistence pod identifikátorem 6283429. 
 
Posláním služby osobní asistence byla 
podpora a pomoc osobám s tělesným 
postižením a s chronickým onemocněním 
ve věku od 19 let a seniorům tak, aby 
mohli žít ve svém přirozeném prostředí  
a mohli realizovat každodenní život podle 
svých představ způsobem srovnatelným  
s vrstevníky.  
 
Poskytování služby osobní asistence je alternativou, která jim umožní zůstat doma v prostředí, které 
znají, kde se cítí pohodlně a mají své soukromí. Jedná se o terénní službu, kdy osobní asistenti docházejí 
k uživatelům služby domů a pomáhali jim se vším, co potřebují anebo je doprovázeli tam, kam 
potřebovali.  
 
Osobní asistenti vykonávali na přání uživatele (na základě individuální smlouvy) pomoc při těchto 
vybraných činnostech (uvedených ve vyhl. 505/2006 Sb.), a to takovým způsobem, jakým si uživatel přál: 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, dále při 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
Služba má i širší rozměr, kromě uživatelů samotných na osobní asistenci spoléhaly i jejich rodiny. Bylo 
pro ně velkou pomocí, když měly jistotu, že jejich blízkým někdo pomáhá v čase, kdy oni sami nemohou.  
 
Denní kapacita služby byla 9 uživatelů, okamžitá 6 uživatelů. 
 
Během roku byla služba poskytována 22 uživatelům, takto: 
a) v nepřetržitém provozu zajistili pracovníci služby péči o dvě osoby s těžkým tělesným postižením, 
žijícím v jednom domě (každý ve svém bytě). Uživatelé služby ji využívali permanentně, čili i během noci 
(zejména k polohování), i o víkendech (trpí muskulární dystrofií a neobejdou se bez soustavné pomoci).  
b) za ostatními uživateli služby docházeli osobní asistenti až několikrát týdně podle potřeby. U některých 
z nich doplňovala služba rodinnou péči a u dalších, kteří jsou zcela osamělí, byla osobní asistence 
jediným způsobem pomoci k zabezpečení jejich potřeb. 
 
Prostorové a časové nároky: 
Služba osobní asistence probíhá v přirozeném prostředí uživatele, tzn. v jeho domácnosti nebo na místě, 
které uživatel určí. Uživatel sám řídí práci osobního asistenta - tedy utváří, řídí službu dle svých představ 
a momentální potřeby. Čas poskytování služby je stanoven společně s uživatelem – služba vyhovuje 
časovým požadavkům uživatele. Je podporován rozvoj nebo alespoň udržení schopností uživatele a jeho 
začlenění do společnosti.  
 
Kvantifikace služby: celkový počet hodin poskytnutých klientům: 10 962. resp. při započítání času cesty 
ke klientům 11 358 hodin. Počet návštěv: 2 153 (pozn.: u dvou klientů z nepřetržitého provozu je přitom 
počítána 12ti-hodinová směna jako jedna návštěva, byť se uskuteční „návštěv“ během jedné směny i 5). 
 
Přehled počtu uživatelů podle místa trvalého bydliště: ORP Zlín: 20 uživatelů – celkem 9 680 hodin | 
Otrokovice: 1 uživatel – celkem 747 hodin | Lípa: 1 uživatel  - 535 hodin 
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Struktura uživatelů služby 

a) podle stupně závislosti počet osob  b) podle místa trvalého bydliště počet osob 

I 0 Zlín 20 

II 4 

III 2 Otrokovice 1 

IV 8 

ostatní 7 Lípa  1 

Celkem  22 Celkem  22 

 
Zásady, které respektovali pracovníci během výkonu služeb osobní asistence:  

 Respekt – k osobnosti i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životnímu stylu.  

 Individuální přístup – zohledňování potřeb, možností a schopností uživatelů. 

 Sociální začleňování – udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle 
vůle, možností a schopností uživatelů. 

 Doprovázení – hledání spolu s uživateli optimálního řešení jejich nepříznivé situace.  

 Partnerství a komunikace  

 Pružnost – služba se vyvíjela tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám uživatelů. 
 
Organizace je členem celostátní střešní organizace Asociace pro osobní asistenci (APOA) a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
 
Úvazky zaměstnanců podle vykonávaných funkcí: 
pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti/tky: 20 (úvazek 6,67) ředitel: 1 (0,5) | sociální 
pracovnice:  2 (0,36) | účetní: 1 (0,44)  
 
 

II.  DOPRAVNÍ SLUŽBY 
 
 
Posláním dopravních služeb byla pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům a jejich rodinám  
v Zlínska v jejich nepříznivé životní situaci při začlenění do společnosti tak, aby žili ve svém přirozeném 
prostředí, realizovali každodenní život podle svých představ a žili běžným způsobem života srovnatelným 
se svými vrstevníky.  
 
Dopravní služby 

 zprostředkovávaly jejich uživatelům používání veřejných míst 
a služeb (škol, speciálních zařízení, chráněných dílen, 
zdravotnických zařízení, rehabilitace, kultury, sportu apod.) 

 pomáhaly při udržení zaměstnání a vzdělání 

 zpřístupňovaly kontakt s komunitou i zájmovými aktivitami; 

 a rodiče přepravovaných dětí (resp. u seniorů jejich pečující) 
získávaly uspořeným časem prostor a podmínky pro 
uplatnění se na trhu práce, k péči o ostatní členy rodiny a pro 
odlehčení v zatížení, které na nich při každodenní péči leželo. 

 
Služba představovala způsob individuální přepravy imobilních 
osob a seniorů s využitím vozidel vybavených nájezdovou rampou 
a speciálním kotvícím systémem. Během přepravy bylo možno 
dohodnout uživatelům služby pro pomoc a dohled kromě řidiče  
i asistenta ve vozidle.  
Základní myšlenkou bylo umožnit lidem s postižením a seniorům 
dopravu v čase a místě, kdy a kam potřebovali. Služba 
umožňovala klientům dostupnost Základní školy praktické             
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a Základní školy speciální Zlín, Rehabilitačního stacionáře – Zlín 
Nivy, Hvězdy Zlín, Speciální školy Zlín – Lazy, Městského 
stacionáře KlubÍčko, centra Slunečnice, UTB Zlín, Hvězdy Zlín, 
Střední školy gastronomie a obchodu Zlín aj.; a dále dostupnost 
míst zaměstnání, chráněných dílen, zdravotnických zařízení  
a míst zájmových, kulturních a dalších aktivit dle vlastního 
výběru uživatelů. Klienti dopravních služeb využívající pomoc 
nepravidelně měli technicky a organizačně zpřístupněnu 
dosažitelnost individuální rehabilitace, lázeňské péče, 
sportovních aktivit, zájmových, kulturních a podobných aktivit, 
rodinných zájmů apod. 

 
Vozový park „stavěl“ na dvou denně jezdících a jednom 
záložním vozidle (všechny byly opětřeny nájezdovou rampou  
a kotvícími systémy). 

 
Cílovou skupinou pro poskytování služeb byly imobilní osoby ze 
Zlínska, které mají sníženou schopnost pohybu nebo orientace  
z důvodu postižení nebo věku a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Klienty služby tvořily osoby s tělesným 
postižením, s mentálním postižením, smyslovým, s kombinovaným postižením, s chronickým 
onemocněním a senioři. 
 

dopravní služba 
pravidelná  
 
Po – Pá, 
a to 6,30 – 15,00 hod 

Klient, př. zákonný zástupce klienta, objednal přepravu u dispečerky, po 
vzájemném konsensu se vytvořil roční grafikon jízd všech vozů. Na 
základě dohodnutých podmínek uskutečňovali řidiči převozy a předání 
uživatelů do cílových míst souvisejícím s jejich vzděláváním, léčebnou, 
pracovní a sociální rehabilitací. V případě potřeby byl klientům při 
přepravě k dispozici asistent, který zabezpečoval asistenci a dohled při 
přepravě - vzhledem hyperaktivitě, epilepsii, agresivitě aj. klientů. 
Asistent navíc pomáhal klientům např. při oblékání, přesednutí na 
ortoped. vozík, přemístění z bytu do vozu, ukládání věcí osobní potřeby, 
příp. zajišťoval doprovod uživatele služby. Aktuální změny v grafikonu 
apod. zaznamenávala a vyřizovala dispečerka. K dispozici byly klientům 
dva „kyvadlově“ jezdící vozy, příp. další záložní vůz.  

dopravní služba  
nepravidelná 
Po – Ne, celodenně 

Nepravidelně službu využívali zejména dospělí a senioři k lékaři, na 
rehabilitace, na úřady apod.; nebo ji využívaly instituce jako např. 
speciální školy, stacionář apod. - pro skupinovou přepravu svých žáků  
a uživatelů služeb. Bylo možno vyhovět v časových a kapacitních 
„oknech“ mezi jízdami s pravidelnými klienty, příp. po nich nebo  
o víkendech. 

 
Přehled realizovaných převozů a přepravních kilometrů  

Vozidlo  POČET PŘEPRAVNÍCH KM POČET převozů 

Ford Transit  36 981 2 919 

VW Transporter  13 242 943 

Renault Kangoo 1 985 157 

Celkem 52 208 4 019 
 

Zaměstnanci podle vykonávaných funkcí během roku: 
7 zaměstnanců v pracovním poměru - 1 dispečerka (úvazek 0,75) | 3 řidiči (1,92) | 1 asistent/dopomoc 
ve vozidlech (0,82) | 1 ředitel, personalista, fundraiser a PR pracovník (0,5) | 1 účetní  (0,125)  
a 4 osoby činné na základě DPP: 1 řidič |  1 administrativní pracovník | 2 asistenti ve vozidlech  
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III.  KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

 
Projekt zapojil děti a mládež se zdravotním postižením do 
rozmanité nabídky zájmových a pobytových aktivit. 
 

Cílovou skupinou byly děti a mládež se zdravotním postižením - 
vozíčkáři, děti s dětskou mozkovou obrnou, děti s epilepsií, se 
zrakovým postižením, s mentálním postižením, s kombinovanými 
vadami atd., ale v rámci integračních snah byly téměř při všech 
aktivitách klubu přítomni i jejich sourozenci a kamarádi bez 
postižení (včetně dětí z dětských domovů).  
 
V širším kontextu patřily do cílové skupiny také celé rodiny, které 
mají ve svém středu dítě s postižením. Aktivity klubu pak přinášely 
velmi důležité odlehčení ve velkém zatížení, které na rodičích  
a dalších členech rodiny při každodenní péči o dítě se zdravotním 
postižením leží. 
 

Cílem činnosti byla co možná největší možná míra integrace 
zdravotně postižených dětí do běžné společnosti, prostředky  
k dosažení pak integrační akce a co největší pestrost nabízeného 
programu. Proto měla většina akcí svůj námět, resp. byla motivována určitou dobou, knihou nebo 
událostí. Organizátoři akcí se snažili také o maximální vytížení každého dítěte s přihlédnutím k druhu  
a míře jeho postižení a jeho schopnostem. 

  
Pro cílovou skupinu dětí a mládeže připravil klub zejména: 

 4 pobytové akce: zimní tábor, jarní hiporehabilitační pobyt, aktivizační zájezd, letní integrační tábor 

 klubovou činnost ve 4 zájmových kroužcích  

 nepobytové akce  

 akce v rámci vzdělávání a osobního rozvoje personálu  

 a také presentační činnost, akce určené pro veřejnost, vydávání účelových médií klubu atd.  
 

1. POBYTOVÉ AKCE 
 
Aktivizační pobyt „Zimní tábor Hippies“ 
15.2.-19.2.2017  
pobyt s ubytováním v RS Revika Vizovice s celotáborovou hrou 
inspirovanou dobou „květinových dětí“, s prvky zážitkové 
pedagogiky, sportovními aktivitami a cvičením, sáňkováním, 
arteterapií, výtvarnou činností, muzikoterapií, hrami  
a soutěžemi v kolektivu. 
 
Jarní hiporehabilitační pobyt „Handicap Zlín v sedle“ 
24.5.-28.5.2017  
rehabilitace účastníků s různým zdravotním postižením při 
ozdravném ježdění na koních + aktivity s využitím koní 
(krmení, poklízení, čištění a další příprava, ovládání koně ze 
země, řeč těla, cvičení na koni, hry - zabezpečoval Ryzáček, z.s. 
Vyšehorky | ubytování v Morava Campu v Mohelnici | další 
program: aplikované pohybové aktivity, cvičení a soutěže na 
hřišti, boccia a další hry a soutěže v kolektivu | muzikoterapie, 
výtvarné činnosti atd. 
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Aktivizační zájezd „Polabí“  
17.7. – 23.7.2017 
Už 11. zájezd „po vlastech českých“ proběhl s ubytováním 
v bezbariérovém zařízení Sport relax hotel Na kopečku – Nové 
Zámky Křinec | představoval každodenní vyjíždění autobusem 
opatřeným nájezdovou rampou hvězdicovitým způsobem do 
předem vytipovaných míst a k rehabilitačním programům (cca 
2-3 denně) | skupinové rehabilitace | aplikované sporty. 
 
Vybraná navštívená místa: Letecké muzeum v Mladé Boleslavi  
s řízením letadla v simulátoru, zatočení se v gyroskopu  
a prohlídkou expozice řady historických letounů | Zámek 
Loučeň s desítkou labyrintů mnoha podob | Auto ŠKODA 
Muzeum Mladá Boleslav | Botanicus Ostrá – středověká 
vesnice s řemesly, lukostřelbou, rýžováním zlata a procházka 
arboretem Mirakulum Milovice – koupání, skluzavky | 
Zoologická zahrada Chleby | Dětenice – středověká krčma  
a rytířský turnaj na koních | Mladá Boleslav - krytý bazén | 
Poděbrady - Muzeum filmových legend, procházka lázněmi atd. 
 

 
 
Letní integrační tábor „Vesmír – Mise Rosseta“ 
10.8. – 19.8.2017 
Integrace | edukační programy | prvky arteterapie, 
muzikoterapie, dramaterapie | plavání a cvičení, sportovní 
aktivity | výtvarná činnost, herní a soutěžní aktivity | další 
běžné táborové prvky - výlet, diskotéky, táboráky, velká 
motivovaná hra s mnoha etapami, rekvizitami, kostýmy  
a doprovodnou hudbou, pouť, rozcvičky atd. 
 
Použité metody - prvky zážitkové pedagogiky | tradiční i zcela 
nové zkoušky a hry | překonávání překážek | aktivizace  
a sebepoznání | program byl připraven tak, aby měl v týmu 
každý z členů své nezastupitelné místo a aktivně se podílel na 
výsledku skupiny. Nejednalo se o akce „rodičů s dětmi“. 
Naopak, účastníci zažívali všechno právě tak, jak bývá běžné na 
akcích podobného druhu u jejich zdravých vrstevníků.  
O důležitou asistenci, péči o hygienu, dopomoc při stravování, 
při oblékání, doprovody atd. se starali přítomní dobrovolníci. 
 
 

Úryvek z webu organizace 
Závěr vesmírného tábora byl tak hvězdný, jak celý jeho průběh. Zavítala mezi nás pěvecká hvězda Tomáš 
Klus s kapelou. Originál! Opravdu! Krásnější a emotivnější konec jsme si nedovedli ani představit. Doteď 
tomu nemůžeme uvěřit. Byl to úžasný, bezprostřední a srdečný zážitek; a užili jsme si jej o to víc, že naše 
děti nelenily a bez ptaní za nimi vtrhly na "pódium" a po celou dobu se jim motaly mezi kytarami a basou 
a řádily jak utržené ze řetězu (a nejen oni, ale i naši vedoucí a dobrovolníci). Děkujeme Tomáši a přátelé, 
a děkujeme paní Ivaně Veselé, jejímu manželovi, manželům Maluškovým, zkrátka všem, kteří jste se  
o toto táborové vesmírné Překvapení zasloužili!  
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2. PRAVIDELNÁ ČINNOST V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH 
 
Taneční kroužek (čtvrtky / 15,15 – 16,45 h., 34x) 
Tanec lidí s mentálním a tělesným postižením | sdílení radosti 
z pohybu, kolektivní prožívání, učení se rytmu, překonání strachu 
při veřejném vystoupení | prožitek radosti z potlesku | pravidelné 
cvičení | udržení a zlepšení kondice | aktivní pohyb při hudbě 
zvyšuje rozsah pohybů a má další pozitivní vliv, zejména na emoce 
a prožívání 
 
Výtvarný kroužek Nenuda (úterky 15,15 – 18,15 h.; 22x) 
Kreativní kroužek | setkávání plná netradičních výtvarných technik 
| radost z tvoření | sdílení zážitků a zkušeností | vyrábění výrobků 
pro zkrášlení svého pokoje nebo dárků pro blízké | cvičení jemné 
motoriky, soustředění, trpělivosti a kreativity.  
 
Arteterapeutický kroužek Áčko (středy 16,00 – 17,30 h.;  17 x) 
„arteterapií k sebepoznání“ | „sebe-vyjadřování“ při výtvarné 
tvorbě | příležitost pro alternativní komunikaci osob  s mentálním 
nebo kombinovaným postižením | myšlenky a pocity, příběhy, 
emoce vycházejí napovrch | fantazie  | tvoření ve skupině  
 
Keramický kroužek (pondělí 16, 00 – 17,30 h.;  30 x) 
klasické zkoušení různých technik tvoření z hlíny pro všechny   
 

 

3. VYBRANÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE  
 
„Intrácký 5-Boj“ – integrační akce s Domovem mládeže – netradiční 
soutěže s doprovodným programem (2.6.2017) 

 
15. Paraparáda – integrační závody na ortopedických vozících pro 
družstva s handicapem i bez něj – tělocvična SPŠ Zlín (7.12.2017) 

 
21. Videosetkání – promítání z léta – videosestřihy ze zájezdu a 
tábora pro účastníky a veřejnost – G AC Zlín (10.11.2017). 
 
Zápis do České knihy rekordů „Funkční hodiny tvořené lidmi“ – celkem 63 lidí vytvořilo 23.9.2017 
v Hovoranech pohyblivé  hodiny, které šly na vteřinu přesně po dobu 5 minut. Měly tvar kruhu  
o průměru 30,6 metru. Členové Handicapu Zlín byly tohoto zápisu i ustanovení spolku Gynes Hovorany 
rádi součástí. Hlavními organizátory byli David Ivičič a Roman Otáhal.   
 

4. Doprovodné a ostatní aktivity Klubu dětí a mládeže                       
 

- vydávání účelových médií (21. zpěvník, CD a DVD, kalendář…) 
- aktualizace FB profilu, webu apod. 
- fundraisingové a PR aktivity 

V, X, XI, XII/2017 

3 přípravně školící akce dobrovolníků klubu – CVaK Zlín 
28.4. – 30.4.2017, 23.6. – 25.6.2017, 
5.8. – 6.8.2017 

 
Úvazky zaměstnanců podle vykonávaných funkcí: 

 1x DPČ - vedoucí KDM  

 8x DPP - vedoucí zájmových kroužků, účetní, grafické práce, fundraising a PR 

 Dále se na přípravě a realizaci akcí podílelo celkem 27 dobrovolníků. 
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IV.  SPORTOVNÍ KLUB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
 

 
Sportovci se zrakovým postižením z Handicapu absolvovali během roku úspěšně řadu turnajů ve zvukově 
naváděné střelbě, včetně mistrovství ČR, a odnesli si z nich desítky medailí, včetně těch nejcennějších. 
 
21.1.2017 – NOVOROČNÍ TREFA  - Ostrava | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Zdeněk Hradil obsadil  
5. místo a Vojtěch Pálka 11. místo | v soutěži žen obsadila Helena Hradilová 2. místo | v kategorii Ostatní 
zvítězil Stanislav Malíšek. 
 
11.2.2017 – PŘEROVSKÝ ZUBR – Přerov | v soutěži mužů zvítězil M. Hradil; Zdeněk Hradil obsadil  14. 
místo a Vojtěch Pálka 16. místo | v soutěži žen zvítězila H. Hradilová a Alena Hejčová obsadila 5. místo. 
 
19.3.2017 – NĚŽNÉ TONY JARNÍ STŘELBY – Praha | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Zdeněk Hradil 
obsadil 7. misto, Vojtěch Pálka 13. místo | v soutěži žen obsadila Helena Hradilová 4. místo. 
 
8.4.2017 – ZLÍNSKÉ KRUHY – Zlín | v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil, Zdeněk Hradil obsadil 7. místo  
a Vojtěch Pálka obsadil 14. místo | v soutěži žen obsadila Eva Macháčková 2. místo a Helena Hradilová  
5. místo | v kategorii Ostatní skončil Stanislav Malíšek na 2. místě.    
 
29.4.2017 – LÁZEŇSKÝ TURNAJ – Karlovy Vary | Tříčlenné družstvo obsadilo 3. místo | v soutěži 
jednotlivců zvítězil Milan Hradil, Vojtěch Pálka obsadil 7. místo, Zdeněk Hradil 12. místo 
 
27.5.2017 – TVARŮŽKOVÁ STŘELA – Olomouc | v soutěži mužů obsadil Zdeněk Hradil 4. místo, v soutěži 
žen Eva Macháčková 4. místo | v kategorii Ostatní skončil Stanislav Malíšek na 3. místě. 
 
14. – 15.7.2017 - ALPINA CUP – Praha | v soutěži mužů obsadil Milan Hradil 2. místo, Zdeněk Hradil  
13. místo | v soutěži žen zvítězila Eva Macháčková, Helena Hradilová obsadila 2. místo a Alena Hejčová 
9. místo | v kategorii Ostatní obsadil Stanislav Malíšek 3. místo. 
 
Ve střelbě z pušky zvítězil Milan Hradil  
a Stanislav Malíšek obsadil 8. místo, v soutěži 
žen obsadila Helena Hradilová 3. místo  
a Alena Hejčová 7. místo. 
 
2.9.2017 – ZLATÝ STŘED - Česká Lípa | 
v soutěži mužů zvítězil Milan Hradil | Helena 
Hradilová obsadila v soutěži žen 2. místo. 
 
30.9.2017 – BURČÁKOVÝ TURNAJ – Kyjov | 
v soutěži mužů obsadil M. Hradil 4. místo a  
Z. Hradil 6. místo | v soutěži žen zvítězila Eva 
Macháčková a H. Hradilová obsadila 4. místo.  
 
28.10.2017 – MISTROVSTVÍ ČR – Zlín 

 V soutěži mužů obsadil Milan Hradil 2. místo a Zdeněk Hradil 10. místo. 

 V soutěži žen skončila Eva Macháčková na 3. místě a Helena Hradilová na 7. místě. 

 V soutěži dvojic zvítězili Milan a Helena Hradilovi. 
 
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR – hodnocení za celý rok 2017 

 V soutěži mužů zvítězil Milan Hradil; Z. Hradil obsadil 10. místo a S. Malíšek 11. místo. 

 V soutěži žen zvítězila Eva Macháčková a Helena Hradilová obsadila 3. místo. 

 V soutěži dvojic zvítězili Milan a Helena Hradilovi. 
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V.  PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 
 

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 zdravotní situaci. Handicap Zlín, z.s. evidoval v roce 2017 celkem 54 bezplatných výpůjček. 
 
 

VI.  DOBROČINNÝ OBCHOD DOBRODĚJ 
 

 

Princip dobročinného obchodu je prostý, lidé zde spolku 
věnují věci, které už nepotřebují a které by ještě mohly být 
užitečné někomu jinému. Personál obchodu věci podle 
potřeby vyčistí a ocení a nabízí k prodeji. Projekt má  
i ekologický rozměr; věci najdou další využití. Dobroděj sídlí 
ve 42. budově továrního areálu ve Zlíně a jeho otevírací 
doba byl ve všední dny 9,00 – 17,00 hod. 
 
Projekt má za úkol dotovat hlavní činnost provoz středisek 
služeb a klubu dětí a mládeže. Dobroděj má ještě další 
význam. Je místem našeho setkávání s veřejností, kde 
můžeme představit naše poslání a jednotlivé aktivity, které 
spolek Handicap Zlín uskutečňuje. 
 
Běžný prodej na prodejně byl doplňován i na online 
prodejem přes Aukro.cz. Moc prodeji pomohly i tzv. Sběrné 
dny, konané v Krajské nemocnice Tomáše Bati, kam na jaře 
a na podzim přinášeli zaměstnanci nemocnice své příspěvky 
do Dobroděje a pak několik tzv. KnihoTrhů, speciálních 
prodejních akcí ve Zlíně, kde Dobroděj, společně s dalšími 
subjekty, prodával knihy a časopisy.  
 
Dne 10.10.2017 jsme měli milý důvod k oslavě, Dobroděj měl 
páté narozeniny, nechyběl dort, tombola, zpěv při kytaře, 
spousta promítaných fotografií z činnosti i poděkování 
pracovníkům a dobrovolníkům v Dobroději. Zvláštní uznání 
patří za celoroční dobrovolnou pomoc paní Marcele Hrdé, 
která téměř denně pomáhala stálé pracovnici obchodu. 
 

 

VII.  VEŘEJNÁ SBÍRKA  
 

Organizace nabízí všem, které oslovila její činnost a kteří by ji 
chtěli podpořit poskytnutím finančního daru, také speciální 
konto, které je zřízeno za účelem sbírky na činnost 
(registrována je u KÚ Zlínského kraje č.j.: KUSP 74936/2012-
PŽÚ). Sbírkový účet je veden u Raiffeisenbank jako 
transparentní, takže je možné sledovat pohyby na účtu. Zde 
se sdružovaly prostředky získané ze sbírkových pokladniček, 
včetně sbírky při benefičním koncertě, prostředky z DMS 
KLIKA a finanční sbírkové dary od dárců a byly použity  
k dofinancování poskytovaných služeb a činnosti klubu dětí. 
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 Příjmy veřejné sbírky v průběhu roku Kč 

a) příspěvky - finanční dary  10 179,00 

b) z pronájmu telefonní linky – Fórum dárců – DMS KLIKA  4 238,00 

c) z pokladniček  29 931,00 

d) v podobě úroků  0,79 

Celkem příjmy na bankovní účet 44 348,79 

e) převod zůstatku z předcházejícího období  88 288,12 

Celkem ke konci období 132 639,91 

 

Výdaje sbírky v průběhu roku Kč 

a) celkem – materiál, služby aj. 0 

b) poplatky bance  238,00 

c) srážková daň 0,15 

Výdaje celkem  238,15 

Rozdíl příjmů a výdajů v období - zůstatek do dalšího roku trvání sbírky  132 398,76 

 
 
 

VIII.  DMS KLIKA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handicap Zlín, z.s. patří mezi organizace, které je možné přímo podpořit mj. odesláním dárcovské SMS 
zprávy, tzv. DMS zprávy (Donors Message Service). Provozovatelem projektu je Fórum dárců. 
 
Od roku 2017 mohou dárci nově posílat dárcovské zprávy v hodnotě nejen 30 Kč, ale i 60 Kč nebo 90 Kč, 
a to buď jednorázově nebo trvale. V případě podpory Handicapu Zlín jsou tvary pro odeslání jednorázové 
DMSky - včetně mezer - tyto: DMS KLIKA 30 nebo DMS KLIKA 60 nebo DMS KLIKA 90. Telefonní číslo pro 
odeslání je 87 777. V případě podpory trvalé, vypadají tvary pro odeslání SMS: DMS TRV KLIKA 30 nebo 
DMS TRV KLIKA 60 nebo DMS TRV KLIKA 90, a to na stejné tel. číslo 87 777. Automaticky pak odchází 
příslušná částka jako přímá pomoc Handicapu Zlín podobně jako u jednorázové DMSky. Z každé částky 
přijde Handicapu Zlín 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. Projekt spravuje Fórum dárců, střešní organizace 
dlouhodobě rozvíjející dárcovství a filantropii v Česku. 
 
DMS KLIKA je součástí projektu DARUJ SPRÁVNĚ. Celkem bylo od dárců za rok 
2017 přijato 140 DMS zpráv, které představovaly celkovou částku 4.238 Kč.   
 
A proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům spolku 
pomyslné dveře k novým příležitostem, protože je tak důležité „vzít za KLIKU“  
a vykročit, a protože „mít KLIKU“ přece znamená mít štěstí! 
 
 

http://www.donorsforum.cz/
http://www.darujspravne.cz/
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IX. BENEFIČNÍ  A CHARITATIVNÍ AKCE  
 

 
Vzhledem k významnému snížení výše dotací na činnost musela organizace pořádat benefiční akce, aby 
ve výsledku dosáhla na zdroje v podobné výši jako roky minulé. Kromě každoročního vlastního 
benefičního koncertu měla v tomto roce štěstí i na několik dalších akcí a setkání, jejichž výtěžek 
směřoval do rozpočtu spolku.    
 
 

7. Benefiční koncert pro Handicap Zlín 

Letos se Handicap Zlín těšil na tradiční 
červnový benefiční koncert ještě o něco víc než 
jindy. 
 
Úryvek z webu organizace: 
Společně s našimi členy, klienty, pracovníky, 
dobrovolníky, podporovateli a přáteli totiž 
slavil výročí - 25 let! Na úvod jsme se rozehřáli 
před Kongresovým centrem řadou hrátek  
a focením ve foto-koutku (dobrovolníci, díky!); 
také jsme do nebe po balóncích vyslali desítky 
přání, poděkování i modliteb... Oslavu jsme si 
užili u dobrého vína (díky Víno Hruška…), 
během hlavního programu při skvělé hudbě a hlavně po celou dobu v milé atmosféře. Načerpali jsme 
mezi všemi spoustu sil a nadechli se do další "pětadvacítky". Původní výtěžek akce byl ve finále posílen 
zejména o obsah kasiček a vyšplhal se tak na 132.000 Kč! A poputoval na podporu dopravních služeb. 
 
DĚKUJEME za sváteční den 
- členům i vedení Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, kapele F-dur Jazzband, včele s jejich kapelníkem 
Zdeňkem Marušákem, a dalším vystupujícím Zuzaně Sapárové, Rolandu Hamajovi, Vojtechu Szabó, Elišce 
Lajdové, vokalistkám Aleně Mrázkové a Magdaléně Malaníkové, našemu kytaristovi Milanu Hradilovi, 
děkujeme panu dirigentovi Ondreji Olosovi, „sázce na jistotu“ moderátoru Martinovi Pášmovi, 
saxofonistům ze ZUŠ Zlín a tanečnicím z tanečního kroužku Handicapu,  
- za velkou pomoc při propagaci a organizaci koncertu Janu Slavíkovi, za „obrazovou pomoc“ Báře 
Slavíkové, za světla a mnoho dalšího Jindřišce Keferové, Dagmaře Gargulákové a Tomáši Gregůrkovi, 
- za videosestřihy Tomáši Chmelovi, za plakát Janu Podhornému, za fotografování Mirkovi Kasáčkovi 
- všem, kdo přišli, a pak všem dalším nejmenovaným, kteří nám jakkoli pomáhali. 
 
Záštitu nad koncertem převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a primátor statutárního města Zlína 
MUDr. Miroslav Adámek. Děkujeme partnerům koncertu za poskytnutou podporu, zvláště hlavnímu 
partneru, statutární město Zlín. Představení všech partnerů akce – viz strana 21. 
 
 

„PROPOŤME TRIKA, AŤ ŽIJE KLIKA!“ - Festivalový půlmaraton…  
Překladatelská agentura ZELENKA Czech Republic s.r.o., náš dlouholetý partner v čele s panem 
jednatelem Romanem Zelenkou, iniciovala výzvu na zviditelnění naší DMSky s heslem "Srdcaři ze 
Zlínského kraje, podpořte s námi Handicap Zlín". Během dubna 2017 zorganizovali sbírku a společně 
vybrali přes 60 000 Kč; na sbírce se podíleli tito jednotlivci a společnosti uvedení na straně 22.  
 
Ale tím jejich podpora nekončila. Většina z nich a také jejich přátelé a kolegové se rozhodla obléci si na 
sebe trička s heslem naší DMS KLIKA a běželi s nimi Festivalový půlmaraton Zlín! A úctyhodných  
21 kilometrů neběželi klasicky, ale tlačili po této trase naše členy, vozíčkáře i ne-vozíčkáře ve speciálních 
"vozítcích", zvaných Benecykl. Závod se konal dne 3.6.2017 jako doprovodná akce Zlínského film 
festivalu. 
 

https://www.facebook.com/zelenka.preklady/photos/a.208780058499.130004.147757813499/10154859691878500/?type=3&theater
http://www.zelenka.cz/
http://www.handicap.cz/index.php?idclanku=334&idkat=75
http://www.zlinskypulmaraton.cz/
http://benecykl.cz/
http://benecykl.cz/
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Úryvek z webu organizace: 
„Povedlo se! Festivalový půlmaraton jsme 
absolvovali i my! Děkujeme pracovníkům  
a dalším přátelům okolo překladatelské 
agentury ZELENKA Czech Republic s.r.o. a ze 
společnosti AUKRO.CZ za nošení na triku 
našeho jména a jména naší dárcovské SMSky 
DMS KLIKA. Vybíhali na trať s heslem na rtech 
„PROPOŤME TRIKA, AŤ ŽIJE KLIKA!“. Ta trika 
jste všichni řádsky propotili! Byl to od Vás 
všech, a zvlášť v tom obrovském vedru, 
obdivuhodný výkon. Moc si toho vážíme! 
Máme velkou radost, že naši členové díky Vaší 
síle a odhodlání mohli zažít tak úžasnou akci  
a super atmosféru! Klobouk dolů! Velké poděkování patří kromě výše jmenovaných a všem 
nejmenovaným běžcům také společnostem: Zlínský film festival, Běhy Zlín a Subliprofi, s.r.o. 

 
 
Charitativní koncert „Muzikanti, hrajte…“ 
Dne 12.6.2017 se konal charitativní koncert, který pořádal 
Zlínský kraj mezi 14. a 15. budovou továrního areálu, čili 
přímo „pod širým nebem“, jak také zněl podtitul akce. 
Jako předskokan vystoupil Thom Artway se svou Acoustic 
show. Hlavní program tvořila Beethovenova "Osudová" 
v podání Filharmonie Bohuslava Martinů, pod taktovkou 
skvělého pana dirigenta Stanislava Vavřínka. O emotivní 
zakončení se postaral  14|15 Baťův institut video-
mappingem na jednu z jejich budov. Výtěžek, který 
Handicap Zlín převzal, činil úctyhodnou částku 84 493 Kč! 
Koncert se konal na podporu integračních činnosti Klubu 
dětí a mládeže pod záštitou radní pro oblast sociálních 
záležitostí, neziskového sektoru a rodinné politiky 
Michaely Bláhové a radního pro oblast kultury, památkové 
péče, církví, mládeže a sportu Mgr. Miroslava Kašného. 
 
Děkujeme účastníkům akce, Zlínskému kraji, statutárnímu 
městu Zlín, Filharmonii Bohuslava Martinů a vedení  
i pracovníkům 14|15 Baťova institutu. 
 

 
Vánoce s HP Tronic 
Při tradičním předvánočním jarmarku nadělovala pod vánoční stromeček potřebným lidem finanční dary 
zlínská společnost HP TRONIC. V sídle firmy dne 22. prosince 2017 obdařila z rukou obchodního  
a marketingového ředitele firmy Františka Mikošky kromě společností Educo Zlín a Alzheimercentrum 
také Handicap Zlín. Výše tohoto daru činila při této milé akci 91.560 Kč. Děkujeme. 
 
 

Hovoranský koncert a sbírka 
Každoročně probíhá pro Handicap Zlín v Hovoranech v Občerstvení U Sumce finanční sbírka, pořádaná 
z iniciativy manželů Blanky a Romana Otáhalových. Ti se v roce 2017 rozhodli kromě samotné sbírky 
uspořádat také koncert, jehož výtěžek také podpořil činnost Klubu dětí a mládeže. Celkem v Hovoranech 
pomohli Handicapu Zlín částkou 31.534 Kč. Koncert podpořily společnosti uvedení na straně 23. 
 

http://www.zelenka.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.handicap.cz/index.php?idclanku=334&idkat=75
https://www.facebook.com/zelenka.preklady/photos/a.208780058499.130004.147757813499/10154859691878500/?type=3&theater
http://www.zlinfest.cz/
http://www.behyzlin.cz/
http://www.subliprofi.com/
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

 

Rozvaha k 31.12. 2017 
 

Označení AKTIVA - v tis. Kč k 1.1.2017 k 31.12.2017 

A. Dlouhodobý majetek celkem     21 21 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (drob. dlouh.) 1 1 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem, z toho: 1 030 1 030 

  1. Umělecká díla a předměty 21 21 

 
2. Hmotné věci a jejich soubory  835 835 

  3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  174 174 

A.III Oprávky k dlouhodobému majetku celkem, z toho: 1 010 1 010 

  1. Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku 1 1 

  2. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 835 835 

  3. Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku  174 174 

B. Krátkodobý majetek                    2 055 2 484 

B.I. Zásoby celkem  - zboží na skladě                                   15 19 

B.II. Pohledávky celkem, z toho                            233 227 

  1. Odběratelé  77 79 

  2. Poskytnuté provozní zálohy                   141 137 

  3. Ostatní pohledávky 15 11 

  4. Ostatní přímé daně  0 0 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem, z toho: 1 784 2 217 

  1. Pokladna  41 144 

  2. Bankovní účty  1 743 2 073 

B.IV. Jiná aktiva celkem, z toho:                         23 21 

  1. Náklady příštích období  23 21 

  2. Příjmy příštích období  0 0 

AKTIVA CELKEM (A.+ B.) 2 076 2 505 
 
 
           

Označení PASIVA v tis. Kč k 1.1.2017 k 31.12.2017 

A. Vlastní zdroje celkem                                   543 654 

A.I. Jmění celkem - vlastní jmění                        542 562 

A.II. Výsledek hospodaření celkem, z toho: 1 92 

  1. Účet výsledku hospodaření x 91 

  2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení  233 x 

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  -232 1 

B. Cizí zdroje celkem                      1 533 1 851 

B.I. Krátkodobé závazky celkem, z toho:           1 487 1 818 

  1. Dodavatelé a ostatní závazky 25 7 

  2. Zaměstnanci  227 248 

 
3. Závazky k institucím sociál. zabezp. a zdrav. pojištění 106 120 

 
4. Ostatní přímé daně, daně a poplatky 24 24 

 5. Závazky k orgánům územně samostatných celků 990 1 287 

  6. Dohadné účty pasivní  115 132 

B.II. Jiná pasiva celkem  46 33 

 1. výdaje příštích období 26 33 

 2. výnosy příštích období 20 0 

PASIVA CELKEM  (A.+ B.) 2 076 2 505 
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 
 
 

Označení NÁKLADY v tis. Kč Činnosti 

 
  hlavní hospodářská celkem 

A.I. Spotřebované nákupy celkem, z toho                                 1 554 142 1 696 

  1. Spotřeba materiálu, energie a PHM 564 45 609 

  2. Prodané zboží 0 15 15 

 
3. Opravy a udržování 152 0 152 

 4. Cestovné 8 0 8 

  5. Ostatní služby 830 82 912 

A.II. Osobní náklady celkem, z toho                                   3 820 234 4 054 

  1. Mzdové náklady  2 905 181 3 086 

  2. Zákonné sociální pojištění  896 53 949 

  3. Ostatní sociální náklady  19 0 19 

A.IV. Daně a poplatky celkem                                      0 0 0 

A.V. Ostatní náklady celkem - jiné ostatní náklady                                      48 1 49 

A.VI. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 0 0 0 

    NÁKLADY CELKEM 5 422 377 5 799 

            
 

 
           

Označení VÝNOSY v tis. Kč Činnosti 

    hlavní hospodářská celkem 

B.I. Provozní dotace celkem                                                          3 022 0 3 022 

B.II. Přijaté příspěvky celkem, z toho:                                                                                 1 052 0 1 052 

  1. Přijaté příspěvky a dary 1 046 0 1 046 

  2. Přijaté členské příspěvky  6 0 6 

B.II. 
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem,       
z toho:          1 479 337 1 816 

  1. Tržby z prodeje služeb 1 479 0 1 479 

  2. Tržby za prodané zboží  0 337 337 

B.III. Ostatní výnosy celkem - zúčtování fondů                                          0 0 0 

B.IV. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek  0 0 0 

    VÝNOSY CELKEM  5 553 337 5 890 

        
    

C. 
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(VÝNOSY-NÁKLADY) 131 -40 91 

  Daň z příjmu 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 131 -40 91 
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PŘEHLED  HOSPODAŘENÍ  
 

 
Náklady 

 

501.002 - 005 kancelářské potřeby, přísl. k PC, drog. zboží 36 580,00 

501.007 materiál KDM 133 722,00 

501.008 potraviny 38 600,00 

501.009-013 
úprava interiéru, mater. auta, spotřeba věcného 
daru, odb. liter. 26 235,50 

501.014 drobný hmotný majetek 17 428,00 

501.015 ostatní materiál 25 655,98 

501.***   278 221,48 

502.*** el. energie – kanceláře, Drofa a DO + pára a voda 165 974,29 

503.*** PHM - DS 164 888,00 

504.*** prodané zboží  15 346,00 

511.*** údržba vozidel a PC 152 111,00 

512.*** jízdenky ke klientům, cestovné 7 569,75 

513.*** náklady na reprezentaci a různé 21 429,62 

518.001,07,12,26,33,36-38 tel. poplatky pevná linka a mob. telefony, internet 38 488,21 

518.002, 06, 16, 32, 39 poplatky banka, rozhlas, technické, různé 27 073,27 

518.003 poštovné, ceniny 13 571,00 

518.004 služby různé 1 400,00 

518.008 přeprava KDM (autobusy, vlak) 6 617,49 

518.009 ubytování a strava na pobytových akcích KDM 372 526,15 

518.010 vzdělávání zaměstnanců 31 800,00 

518.011 kroužky a akce KDM 104 013,85 

518.013 kopírka – pronájem a tisk 16 333,30 

518.014 ekonomický a právní servis 20 570,00 

518.015 vyúčtování akcí – SK (pronájmy kuželen, poplatky) 8 390,00 

518.018, 019 nájem Drofa  30 480,00 

518.023 pronájmy ostatních prostor 20 641,00 

518.025 zpracování mezd 57 788,00 

518.027 parkovné 1 132,00 

518.028 nájem H - KDM - keramická dílna 9 606,80 

518.029 nájem DO 68 400,00 

518.030 benefice  34 219,83 

518.035 členský příspěvek  1 990,00 

518.040 inzerce 1 553,00 

518.041 poplatky KDM 23 463,00 

518.***   890 056,90 

521.001 OA - mzdy 1 425 669,00 

521.011 OA – DPČ 322 672,00 

521.012 OA – DPP 80 130,00 

521.003 DS - mzdy 774 329,00 

521.032 DS - DPP  40 224,00 

521.002 KDM - DPČ 133 731,00 
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521.021 KDM - DPP  119 351,00 

521.004 DO - mzdy 154 990,00 

521.042, 052 ostatní DPP  35 320,00 

521.***   3 086 416,00 

524.101 – 104, 111, 122 sociální pojištění   697 432,00 

524.201-204, 211, 222, 601 VZP, Vojenská ZP 206 869,00 

524.301, 303, 311, 700 ČPZP org. 44 213,00 

524.***   948 514,00 

528.*** pracovní neschopnost 18 852,00 

544.001 a 549.001 úroky banka a zaokrouhlování -0,20 

549.002, 005 pojistné Kooperativa a ČPP 9 925,51 

549.003 pojištění vozidel 15 612,85 

549.004 zákonné pojištění zaměstnanců 11 720,00 

549.006 nedaňové 2 139,00 

54*.***   49 322,66 

551.*** a 552.*** odpisy NIM a HIM  0,00 

Celkem   5 798 700,95 
 
 

601.*** tržby za vlastní výrobky 100,00 

602.001, 002, 004 platby za služby od klientů DS 450 713,00 

602.005 zveřejnění reklamy, vč. benefičního koncertu 109 000,00 

602.006, 011 akce SK, pronájem 9 160,00 

602.009 platby od účastníků akcí KDM 370 500,00 

602.010 a 012 platby za služby od klientů OA  423 872,00 

602.013 Akce KDM a poplatky kroužky 3 200,00 

602.015, 020 veřejná sbírka, benefice 112 670,50 

602.***   1 479 115,50 

604.*** Dobroděj - prodej zboží 336 500,00 

644.*** úroky 100,55 

682.001 - 06 finanční dary, vč. darů na sbírkový účet 822 625,00 

682.007 benefiční akce 134 493,00 

682.010 dary obcí a měst (SMZ - benefiční koncert) + DS 89 000,00 

684.002 členské příspěvky 6 100,00 

68*.***   1 052 218,00 

691.002 dotace statutární město Zlín (DS) - Fond zdraví 700 000,00 

691.008 dotace SMZ - Fond prorod. akt. 38 000,00 

691.011, 012 Nadační příspěvky 105 450,00 

691.016 Individuální projekt - (OA) ESF OPZ 2 178 390,00 

69*.***   3 021 840,00 

Celkem   5 889 874,05 

   Hospodářský výsledek   91 173,00 
 
 

KDM – Klub dětí a mládeže, OA – osobní asistence, DS – dopravní služby, DO – Dobroděj, 
SK – sportovní klub, ZK – Zlínský kraj, SMZ – statutární město Zlín 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 
Děkujeme poskytovatelům dotací nebo grantu: 
 

Evropský sociální fond / MPSV 
podpora projektu Osobní asistence 
reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776 

 
Statutární město Zlín 
podpora Dopravních služeb, 
činnosti zájmových kroužků Klubu dětí a mládeže 
a 7. Benefičního koncertu 

 
Zlínský kraj  
podpora projektu Osobní asistence 
a věnování výtěžku akce „Muzikanti, hrajte…“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále děkujeme těmto laskavým společnostem a jednotlivcům za finanční dar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    
 
 

                            
 
 

                                                              
 
 

                                                                         

Město Fryšták 
Obec Strání 
Obec Sušice 
Obec Veselá 
Obec Želechovice nad Dřevnicí 
 

http://www.remaq.cz/cz/
http://www.remaq.cz/cz/
http://www.hptronic.cz/
http://www.viva.cz/web/structure/2.html
http://www.gesos.cz/
http://www.gesos.cz/
http://www.edb.cz/Detail.aspx?L=CZ&SML=6907779807000


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BÍLAVČÍK Pavel – Staré Město 
GAVENDA Pavel – Zlín  
HÁJKOVÁ Dagmar, Ing. – Březolupy 
HNILICA Stanislav - Březnice  
HULEJOVI Olga a Honza, Ing. - Zlín  
CHOCHRUŇ Robert, Bc. - Zádveřice  
KALISZOVÁ Eliška - Bojkovice 
KONEČNÝ Vladimír - Zlín  
KŘIVINKOVÁ Svatava, Ing. - Lípa  
KUČERA Pavel - Praha  
KUČEROVÁ Libuše, JUDr. - notář ve Zlíně  
LACHOVÁ Pavla – Zlín  
MEZIHORÁKOVI Marcela a Roman – Fryšták  
MILATOVÁ Ludmila - Zlín  
OPAVSKÁ Jindřiška - Zlín  

OPRAVIL a spol. s.r.o., společnost auditorů a 
daňových poradců - Slušovice  
PAGÁČOVÁ Miroslava  
PASTUSZEK Pavel - Zlín  
PTÁČEK Zdeněk  
RZ Ekonom – Ing. Zdeňka Černíková, 
Buchlovice 
SCL, spol. s r.o. - Brno  
SLABIŇÁK Tomáš - Bojkovice  
SLUŠTÍKOVÁ Ludmila – Zlín  
ŠEVČÍKOVÁ Kateřina - Slušovice 
UNZEITLICH Karel  
VONDRÁK Vladimír, MUDr. - Zlín Kostelec  
VOZÁBALOVÁ Alena - Zlín  
ZETÍKOVÁ Hana - Otrokovice

                                                                         
 
 

                                                                       
             
 

                           
 
 

      
 

                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
 

                  
 
                                                                                       
 
                                                                                       

http://notarzlin.webnode.cz/
http://www.restauracelesna.cz/
http://www.wicke.cz/
http://www.zlin-precision.cz/
http://www.manag.cz/
http://www.vlk-hilti.cz/
http://www.tomaas.cz/page/1862.verejne-informace/
http://www.preciz.cz/
http://www.rudolfmac.cz/
http://www.paulin.cz/
http://www.deos.cz/
http://www.specialpapir.cz/
http://www.tomaas.cz/page/1862.verejne-informace/
http://www.starzlin.cz/
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Děkujeme partnerům 7. Benefičního koncertu pro Handicap Zlín: 
 
hlavnímu partneru akce:  

 
partnerům akce:  
 

.....                  .. ....           ..  

 

....        .           .  . ...     ...      .  

 

...              .... ...            ....  

 

 

a mediálním partnerům:  

....     ..      ....    .    . ....      ..  

 

.....      . ....     ..  
 

Děkujeme vystupujícím na koncertě:  

                                                                                  

Zuzana Sapárová, Roland Hamaj, Vojtech Szabó, Eliška Lajdová, Alena Mrázková a Magdaléna 
Malaníková, Milan Hradil, dirigent Ondrej Olos, moderátor Martin Pášma, saxofonisti ze ZUŠ 
Zlín (ostatní podporovatelé akce - viz str. 12). 

 

http://www.zlin.eu/
http://www.koop.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.alpiq.cz/
http://www.gemini.cz/
http://www.1dmdesign.com/
http://www.1dmdesign.com/
http://www.vinohruska.cz/
http://www.kvasar.cz/
http://www.tas-stappa.cz/
http://www.tas-stappa.cz/
http://www.purlive.cz/
http://www.valbau.cz/valbau/index2.html
http://televize.tvslovacko.cz/
http://televize.tvslovacko.cz/
http://www.tvnoe.cz/
http://www.hexxa.cz/
http://www.zlin.cz/
http://www.rozhlas.cz/brno/portal/
http://www.rozhlas.cz/brno/portal/
http://www.zlinskynocnik.cz/web/
https://www.kiss.cz/
http://www.filharmonie-zlin.cz/
http://www.fdur.cz/
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Děkujeme partnerům při zlínském Filmovém půlmaratonu: 
 
Zelenka Roman 
PRIA SYSTÉM s.r.o. - Zlín 
Sdružení auditorů Zlín, s.r.o. – Zlín  
ProLife Consulting, s.r.o. - Miroslav 
Ing. Karel Topič – Zlín  
PROKSA Tomáš - Zlín  
Lékárna SLUNCE, MOJE DISTRIBUCE, s r.o.  
Vašut Karel, Vašutová Kateřina, Schlesinger 
Vít, Podzimek Jan, Bursa Radomír, 

Frkalová Pavla, Hudeček Jan  
 

Kolektivy běžců za DMS KLIKA - AUKRO.CZ 
a ZELENKA Czech Republic s.r.o. 
 

ZLÍN FILM FESTIVAL 
Běhy Zlín 
Subliprofi, s.r.o. - Otrokovice

 
 
Děkujeme jednotlivcům a společnostem za důležitou materiální a další pomoc: 
 

....                .... ... 

 

..                                   
 
 
 

AHOLD Czech Republic, a.s.  
Agentura DIVJA - Zlín 
Autofolie – Tónování skel Viktor Vařecha 
BABÁČEK Jiří - Vizovice  
Běhy Zlín 
DAS TRANSPORT s.r.o. - Zlín  
Fórum dárců 
Ftáčníková Míša - Otrokovice  
GALAXIE zábavní park - Zlín, manželé 
Růžičkovi a Valáškovi  
HFC Zlín - hokejový fanclub Zlín - 
www.hfczlin.cz  
HLAVICA Tomáš, Bc. – Zlín  
CHMELA Tomáš, Ing. – Zlín  
CHOCHRUŇ Robert, Bc. - Zlín  
IMAGO Zlín, spol. s r. o.  
KASÁČEK Miroslav - Uherské Hradiště  
KLANICOVÁ Pavlína – Vsetín 
KLEPIŠOVÁ Lucie 
KOMÍN Bohumil, Mgr. – Fryšták  
LACINA Zdeněk, MUDr. – Zlín  

MRP - Informatics, spol. s r.o.  
NEKORANEC  Petr – Otrokovice 
OTÁHALOVI Blanka a Roman - Hovorany  
PAGGIO Ivan, Ing. - Praha: poskytovatel 
domény handicap.cz 
Pastorčák Roman – Zlín 
PÁŠMA Martin, Mgr. – Zlín 
PECHANEC Roman, Ing. - Zlín  
PEKÁRNA VEKA - Štípa  
RS Revika Vizovice  
SOKOLOVÁ Magdaléna - Zlín  
SLAVÍK Jan – Hvozdná 
Subliprofi, s.r.o.  
Šmigurová Jana – Ludkovice 
TECHSOUP Česká republika  
TALAŠOVI Ladislava a Pavel - Ludkovice 
ZÁBOJNÍK Ladislav, Ing. – Zlín 
zaměstnanci Krajské nemocnice Tomáše 
Bati - při Sběrných dnech pro Dobroděj 
Zlínský film festival 
ZUBÍKOVY Marcela a Alena - Otrokovice

 
 

http://aukro.cz/
http://www.zelenka.cz/
http://www.zlinfest.cz/
http://www.behyzlin.cz/
http://www.subliprofi.com/
http://www.aukro.cz/
http://www.aukro.cz/
http://www.14-15.cz/
http://www.14-15.cz/
http://www.gacinema.cz/
http://www.provashnevotin.cz/
https://www.albert.cz/
http://www.humor-shop.cz/
http://www.varecha.cz/intro
http://www.behyzlin.cz/
http://www.dastransport.cz/
http://www.donorsforum.cz/
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.galaxiezlin.cz/home
http://www.hfczlin.cz/
http://www.imagozlin.cz/
http://www.mrp.cz/
http://www.firmy.cz/detail/289102-pekarna-veka-zlin-stipa.html
http://www.revika.cz/
http://www.subliprofi.com/
https://www.techsoup.cz/
http://www.zlinfest.cz/


 

Děkujeme podporovatelům Letního integračního tábora: 
  

 manželům Veselým a Maluškovým za zprostředkování návštěvy Tomáše Kluse, 

 Tomáši Klusovi s kapelou za dobrou vůli nás navštívit a zazpívat nám,  

 spolku ProVás Hněvotín z.s. za zapůjčení robota Porkiho a několika dalších rekvizit,  

 Monoski Zlín včele s Karlem Vondráčkem za odpoledne s handbiky a Cimgem 

 kapele Stromy za super koncert,  

 společnosti Remaq, s.r.o. za zapůjčení palet a za poskytnutí významného finančního daru, 

 Jiřímu Babáčkovi a DAS Transport za dopravu materiálu na tábor a zpět, 

 Ladislavu Zábojníkovi za materiální pomoc, 

 úžasným rodičům, kteří na tábor přivezli dárky dětem do závěrečného obchodu a tomboly 

 hlavní programové vedoucí Lidušce Sedláčkové a všem dalším dobrovolníkům, asistentům  
a řadě dalších „dobrých duší“, kteří před akcí nebo při ní pomáhali k jejímu úspěchu. 

 
 

Děkujeme podporovatelům při 5. narozeninách Dobroděje: 
 
Pekárna Svoboda Březík 
tiskárna IMAGO Zlín, spol. s r. o. 
Eura, s.r.o. 
Marcela Hrdá 
Pavlína Matějková 
Pavlína Novotná 

Marta Pelikánová 
Bronislava Pešáková 
Vlastimil Pešák 
Hana Santo 
Ondřej Pobuda a další 

- za podporu myšlenky Dobroděje (nejen projekty Dobročinná knihovna a Knihotrhy) panu Igoru 
Dostálovi a Zlínskému nočníku, 
- a za trvalou přízeň manželům Marcele a Romanu Mezihorákovým. 
 
 

Děkujeme partnerům benefičního koncertu v Hovoranech 
Autodoprava Jiří Trávníček 
EJM - Kamil Tureček 
J2L Consult s.r.o. 
Rajnošek s.r.o. 

Trávniček Ján 
Vodo-topo-plyn Libor Ševela 
Zenergo 
a další a.s. 

 
Děkujeme nepostradatelným dobrovolníkům Klubu dětí a mládeže:  
Tomáš Baxa, Ing. Marek Gougela, Jiří Gröger, Kristýna Homolková, Ing. Tomáš Chmela, Mgr. 
Lenka Chudárková, Mgr. Jana Kasáčková, Bc. Lenka Krajčová, Gabriela Kristová, David Kubeš, 
Marie Londinová, Bc. Tereza Navláčilová, Martin Pavlík, Roman Pastorčák, Radka Prusenovská, 
Bc. Antonín Sedláček, Bc. Ludmila Sedláčková, Tomáš Seifer, Pavlína Seiferová, Michaela 
Slováčková, Mgr. Dagmar Škubníková, Mgr. Lucie Štěbrová, František Štěbra, Mgr. Veronika 
Švecová, Patrik Tisoň, Lukáš Tisoň, Anna Vajdáková, Filip Váňa, Hana Vlčková, Mgr. Karel 
Vondráček, Bc. Jiří Weinhönig, Kristýna Zábojníková, Ing. Jana Zemanová, Ing. Michal Zubík  
a dalším  
 

a dobrovolníkům dobročinného obchodu DOBRODĚJ:  
Marcela Hrdá, Vlastimil Vajďák, Hana Santo, Nataša Pavlů, Alexandra Pešáková, Vlastimil Pešák, 
Antonín Vávra, Klára Reifová, Marie Londinová, Tomáš a Marie Baxovi, Marie Čeleďová, rodina 
Dřevova, Pavla Benešová, Marie Majdlochová a dalším. 
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http://www.handicap.cz/?idclanku=825&idkat=60
http://www.tomasklus.cz/
http://www.provashnevotin.cz/
https://www.facebook.com/monoskizlin/
http://www.remaq.cz/cz/

