Handicap Zlín, z.s.

Kontakty
Handicap Zlín, z.s.
právní forma: spolek
zapsaný: u KS v Brně
oddíl L, vložka 2454
sídlo: Padělky VI 1367, 760 01 Zlín

Handicap Zlín, z.s.
můžete podpořit odesláním
dárcovské SMS zprávy
ve tvaru

IČO: 46277633
číslo b.ú.: 1400055339/0800

DMS KLIKA
na tel. číslo 87 777.

Objednávky přepravy, dispečink:

Cena SMS zprávy je 30 Kč,
HANDICAP Zlín obdrží 28,50 Kč.
Děkujeme!

všední dny od 8,00 do 15,00 hod.

mob.: 605 546 679
tel.: 577 211 475

ředitel:
Mgr. Aleš Chudárek
mob.: 603 385 392
Tato služba je finančně podporována zejména
statutárním městem Zlín.

www.handicap.cz
e-mail: handicap@handicap.cz

Handicap Zlín, z.s.
nabízí

DOPRAVNÍ
SLUŽBY

Posláním služby
je podpora a pomoc
uživatelům tak, aby mohli

poskytovaná

► žít ve svém přirozeném prostředí,
► realizovat každodenní život podle
svých představ,
► a žít běžným způsobem života
srovnatelným s vrstevníky.

Konkrétní podoba služby
►
Poskytovatel zajišťuje individuální
přepravu imobilních osob takzvaně „ode
dveří ke dveřím“ i s využitím vozidel
vybavených nájezdovou
rampou
a
speciálním kotvícím systémem, které tak
umožňují i transport osob sedících na
ortopedickém vozíku.
► Během přepravy je uživatelům služby
pro pomoc a dohled k dispozici kromě
řidiče i asistent ve vozidle (který pomáhá
např. při oblékání klienta, přesednutí na
ortopedický vozík, přemístění z bytu do
vozu, ukládání věcí osobní potřeby,
dopomoc a dohled během přepravy i
bezprostředně po jízdě, doprovod
uživatele služby).

DOPRAVNÍ
SLUŽBY
jsou určené
pro osoby se sníženou schopností
pohybu ve věku od 3 let (držitele
průkazu mimořádných výhod anebo
osoby s přiznáním určitého stupně
závislosti), které chtějí přepravit
z regionu, uvnitř regionu nebo do
regionu Zlína a přilehlých spádových
obcí, především
► s tělesným postižením,
► s chronickým onemocněním
► a seniorům,
kteří z důvodu věku či zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné osoby.

Přínos dopravních služeb:
► zprostředkovávají uživatelům služeb
možnost používání veřejných míst a
služeb (škol, speciálních zařízení,
chráněných dílen, zdravotnických
zařízení, rehabilitace, kultury, sportu
apod.)
► pomáhají při udržení zaměstnání
a vzdělání
► zpřístupňují kontakt s komunitou i
zájmovými aktivitami
► rodiče přepravovaných dětí
získávají uspořeným časem prostor
a podmínky:
- pro uplatnění se na trhu práce
- k péči o ostatní členy rodiny
- pro odlehčení v zatížení, které na
nich při každodenní péči o dítě se
zdravotním postižením leží apod.

Dopravní služby
► se poskytují v souladu se smlouvou
a přepravním řádem.

Cena služby
► se řídí aktuálním sazebníkem úhrad
(př.: ve všední dny ve výši 8 Kč/km pro občany města Zlína).

