
 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
 2020 

V roce 2020 se podařilo našemu spolku realizovat několik zahraničních 

ale i tuzemských projektů. 

Handy Club Ostrava, zapsany  spolek 

Závodní 272/29, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 01259857 

www.handyclub.cz 

 



OBSAH 

 

Obsah 

1. Úvodní slovo_______________________________________________________ 1 

2. Cíle činnosti spolku _________________________________________________ 2 

3. Evropské projekty ___________________________________________________ 5 

4. Tuzemské projekty __________________________________________________ 8 

5. Informace o spolku _________________________________________________ 13 

6. Hospodářský výsledek ______________________________________________ 14 

7. Poděkování _________________________________________________________________________________________ 16 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

Str. 1 

 

1. ÚVODNÍ  SLOVO 

Vážení členové a partneři, milí přátelé, 

představujeme Vám výroční zprávu spolku Handy Club Ostrava, z.s. za rok 2020. Naleznete 

v ní informace o vzniku spolku, jeho činnostech ve prospěch integrace osob s postižením, 

hospodaření spolku a o realizovaných projektech v roce 2020. 

Spolek Handy Club Ostrava z.s. pracuje v souladu se svým posláním již 9 let. Byl založen 

v roce 2012 (tehdy jako občanské sdružení) s cílem sdružovat a podporovat osoby se 

zdravotním postižením. Cílem spolku a jeho aktivit je podpora osob se zdravotním postižením 

a jejich reálná integrace do společnosti tak, aby začali být chápáni jako její přirozená součást, 

nikoli jako něco neobvyklého. V současnosti má 37 aktivních členů. Sídlo i klubovna spolku 

jsou umístěny v městské části Ostrava – Jih. Díky umístění klubovny se spolkových aktivit 

účastní především zdravotně postižení obyvatelé Ostravy a blízkého okolí. 

S radostí mohu konstatovat, že díky Vám jsme v roce 2020 mohli realizovat naše plánované 

tradiční projekty i v rámci několika projektů rozvíjet naši mezinárodní spolupráci. Aktuální 

nabídku akcí naleznete na našich webových stránkách nebo na našem facebooku. Děkuji 

všem členům, spolupracovníkům a organizátorům za obětavou a smysluplnou práci při 

přípravách a realizací našich projektů. 

 

 

Zdeněk Jedlička 

předseda klubu 

18. ledna 2021 
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2. CÍLE  ČINNOSTI  SPOLKU  

Cílem činnosti spolku je podporovat osoby se zdravotním postižením, především pečovat o 

komplexní rozvoj sportovních, společenských, vzdělávacích, osvětových a kulturních 

činností zdravotně handicapovaných osob na celém území České republiky. Zejména v obci 

Ostrava a jejím okolí chceme vytvářet pro členy všestranné a rovnoprávné podmínky, šířit ve 

společnosti povědomí o problematice života se zdravotním handicapem, včetně podpory 

handicapovaných a rovněž vést nejen mládež, ale i ostatní občany k pozitivním občanským 

postojům a zdravému způsobu života.  

 

Svou činnost uskutečňuje spolek zejména tím, že: 

 

1) pořádá a organizuje sportovní akce a další sportovní činnosti, a to zejména v rámci 

zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních soutěží a vytváří pro ně 

tréninkové podmínky,  

2) pořádá a organizuje vzdělávací, osvětové, kulturní a společenské akce za účelem 

rozvoje osobnosti členů i povědomí veřejnosti v otázkách problematiky osob se 

zdravotním postižením, 

3) zajišťuje informovanost členů o pořádání republikových a zahraničních akcí, kterých 

se členové mají možnost zúčastnit, a vytváří jim v rámci možností spolku podmínky 

k účasti na těchto akcích,  

4) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť 

sportovně nadané členy, avšak nikoli na úkor či k tíži obecného rozvoje tělesné kultury 

a osobnosti ostatních členů, 

5) dbá o všestranný rozvoj svých členů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s 

cílem připravit jednotlivce pro dosažení nejvyšší možné výkonnosti, jak při 

sportovních soutěžích, tak v osobním životě, 

6) usiluje o odstranění komunikačních a jiných (např. architektonických) bariér mezi 

lidmi s postižením a běžnými občany, kdy se pomocí sportu, osvěty, kultury, 

vzdělávacích aktivit a ostatních akcí snaží o rozšíření povědomí o problematice osob 

s postižením, o pomoc začlenit tyto lidi do běžného života a na druhou stranu ostatním 

lidem přiblížit život s postižením, 

7) spolupracuje s jinými tuzemskými nebo zahraničními organizacemi na rozvoji témat 

týkajících se zlepšení pozice zdravotně postižených osob, a to ať již v oblasti prevence 

postižení, tak v oblasti vlastní integrace osob s postižením do společnosti a zlepšení 

jejich sociálního postavení a postavení na trhu práce,  

8) celkově napomáhá zlepšení kvality života zdravotně postižených osob ve společnosti 

a za tím účelem poskytuje anebo participuje na poskytování sociálních služeb 

zaměřených na tyto osoby,  
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9) podporuje výzkumné aktivity týkající se problematiky života s postižením a 

popularizuje a prezentuje výsledky získané na základě těchto výzkumů. 

10) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracuje s orgány obce, 

s ostatními organizacemi, spolky, sportovními svazy a jednotlivci. 
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3. ČINNOSTI  SPOLKU 

Rok 2020 byl poznamenán vládními opatřeními souvisejícími s pandemii COVID-19.  

I v době velkých omezení se nám podařilo zrealizovat vzdělávací, výtvarné a sportovní 

projekty. Zároveň se realizovaly i mezinárodní projekty se zajímavými výstupy. Dostali jsme 

se do povědomí krajských, městských a obvodních institucí. Spolupracujeme s různými 

spolky v našem kraji, které mají podobné záměry jako má HCOV. 

V roce 2020 se podařilo se statutárním městem Ostrava dojednat dlouhodobý pronájem   

naší klubovny a dalších přilehlých prostor (na 8 let). Tyto prostory jsou plně bezbariérové  

a vhodné k provozování našich vzdělávacích a výtvarných projektů. Prostory se nacházejí na 

ulici Horní 114, Ostrava - Bělský Les. Je to nedaleko bezbariérového domu. Vstup do těchto 

prostor je z přilehlého parkoviště a je plně bezbariérový. Součástí těchto prostor je  

i sociální zařízení včetně malé kuchyňky.  Postupně tyto prostory zařizujeme a budeme dále 

zařizovat k potřebám a využití našich členů. V roce 2020 se nám podařilo, z příspěvku nadace 

ČEPS, a.s., položit podlahovou krytinu v části těchto prostor. Dále budou osloveny další 

subjekty a nadace k dovybavení těchto prostor. 
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4. EVROPSKÉ  PROJEKTY 

V roce 2020 byl ukončen projekt IFAS – If accessible, I am safe, jehož výsledný kontejner 

pro nouzové ubytování byl prezentován v časopise Vozka. HCOV se společně s  VŠB-TUO 

a dalšími zahraničními partnery věnoval v uplynulých 2 letech pod taktovkou koordinující 

turecké organizace AFAD tématu vytvoření nouzového ubytování přístupného pro osoby 

s postižením.  

AFAD je organizací, která v Turecku zajišťuje pomoc při jakýchkoliv mimořádných 

událostech nebo krizových situacích. Pro srovnání v České republice tuto oblast zajišťují 

složky Integrovaného záchranného systému (především Hasičský záchranný sbor a 

zdravotnická záchranná služba). AFAD jako přímý účastník poskytují pomoc při krizových a 

mimořádných událostech odhalil, že nouzové ubytování využívané v Turecku má z pohledu 

bezbariérového přístupu jisté nedostatky. Vybral tedy organizace, které k tomuto tématu mají, 

co říct a díky prostředkům Evropské Unie, programu Erasmus+ začaly vybrané organizace 

na projektu pracovat. Začalo se studovat, analyzovat a navrhovat.  

Úkolem HCOV byla analýza legislativních požadavků, průzkum domácností osob 

s postižením, průzkum kanceláří a jiných pracovních prostor, které jsou také vhodně 

adaptovány pro pobyt osob s postižením. Na základě získaných poznatků vyhotovil 

projektový tým HCOV sadu doporučení, která byla do konceptu přístupného nouzového 

ubytování zakomponována.  

Ve stejné době pracovali odborníci z tureckých univerzit (Anadolské a Technické univerzity 

v Eskisehiru) společně s naší VŠB – TUO, se španělskou organizací AIJU a portugalskou 

organizací PREVIFORM na vývoj vhodného modelu pro přístupné nouzové ubytování. 

Model byl nejprve vytvářen v počítačovém grafickém prostředí, diskutován a postupně laděn 

do své finální podoby. Následně vznikl malý, přenosný model kontejneru využívaného pro 

přístupné nouzové ubytování a posléze velký model ve skutečné velikosti.  

 

 

 

 

 

 

Malý, přenosný mode      Model ve skutečné velikosti 
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V rámci přístupného kontejneru pro nouzové ubytování byl řešen příjezd (nájezdová rampa), 

vstupní dveře (madla) a celková vybavenost kontejneru. Na níže uvedených fotografiích si 

můžete prohlédnout finální podobu a řešení vnitřní vybavenosti kontejneru pro přístupné 

nouzové ubytování. Kontejner je možné naložit na nákladní auto a podle potřeby 

transportovat do míst, kde je potřeba.   

   
Vstup do kontejneru                                  Obývací a jídelní místnost, pohled do ložnice 

   
Obývací a jídelní místnost s rozkládacím stolem na obrázku                      Ložnice 

 vlevo pod televizí       

    
Kuchyňská linka a pohled do koupelny                                    Koupelna 

Dalšími výstupy projektu jsou metodické materiály shrnující poznatky o bezbariérovosti 

vytvořeného nouzového ubytování, které umožní vytvořit podobný kontejner i v jiných 

zemích. Další součástí je také instruktážní video, ve kterém je možné si kontejner projít v on-

line podobě. Výstupy projektu jsou k dispozici na webových stránkách: www.handyclub.cz, 

sekce projekty, projekt: „If accessible, I am safe“. 

http://www.handyclub.cz/
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Dalším a posledním probíhajícím projektem financovaným z programu EU Erasmus+ je 

projekt RESTAT - REcognizing Skills to Transform Accessible Tourism, týkající se 

přístupného turismu. V roce 2020 se vyvíjely vzdělávací materiály pro lidi působící v turismu 

s cílem, aby byli schopni lépe poskytnout služby na míru všem klientům přístupného turismu 

(tj. lidem s postižením, těhotným ženám, rodičům s dětmi do 3 let a seniorům na 65 let věku). 

Bližší informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách: 

https://www.handyclub.cz/projekty/123-restat-recognizing-skills-to-transform-accessible-

tourism 

https://www.handyclub.cz/projekty/123-restat-recognizing-skills-to-transform-accessible-tourism
https://www.handyclub.cz/projekty/123-restat-recognizing-skills-to-transform-accessible-tourism
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5. TUZEMSKÉ  PROJEKTY 

Jako každý rok jsme se po zimní pauze sešli hned na počátku března 2020 v naší klubovně  

a to docela v hojném počtu. Všichni jsme se těšili na novou činnost v tomto roce, nové tvoření 

i sportování... Žel, negativní zvěsti o celosvětovém šíření koronaviru se potvrdily a za pár dní 

vláda ČR vyhlásila pro celé naše území krizový stav s následkem různých omezení. Naše 

činnost byla tedy pro následující týdny zrušena. Všichni jsme doufali, že po nějaké době bude 

činnost našeho klubu opět obnovena.  

Částečné rozvolnění počátkem června nám dovolilo opět se scházet, byť za zpřísněných 

podmínek, kdy jsme museli nosit roušky a desinfikovat ruce. I přes tato opatření se činnost 

našeho klubu v průběhu letních prázdnin naplno rozběhla a naše schůzky byly se zájmem 

navštěvovány. Na setkáních, kromě tvoření a malování, naši členové si také rádi povídali o 

radostech i strastech svého života, zvláště pak si předávali zkušenosti s novou pandemickou 

situací...  

Začali jsme se připravovat na sportovní akci pro děti: Prázdniny na Jihu (12.8.2020),  mj. 

kreslili a vyráběli medaile z tvrdnoucí hmoty pro tento účel. 

Během letních měsíců se podařilo navázat i užší spojení s mladými klienty a terapeuty 

Terapeutické komunity EXIT z Komorní Lhotky, kteří nám pomáhali nejen s výrobou 

zmiňovaných medailí, ale i přípravou 2 sportovních akcí, z nichž se jedna (Biatlon 26.9.) 

nakonec neuskutečnila pro velkou nepřízeň počasí. 
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V červenci jsme společně oslavili narozeniny některých našich členů a také se zúčastnili   

3.rekondičních pobytů: jeden na středisku Rajská bouda v Malenovicích a dva na Zámečku 

v Hodoníně u Kunštátu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Počasí v létě celkem přálo a tak se naše schůzky obohacovaly nejen o nové náměty na tvorbu 

a kreslení, ale hojně jsme využívali i posezení a rozhovory venku, před klubovnou -  

na čerstvém vzduchu. S radostí jsme mezi sebou přivítali i několik nových členů. 

Ke konci prázdnin jsme už začali přemýšlet nad dalšími podzimními a zimními akcemi  

a jaké předměty tentokrát vyrobíme na prezentační a prodejní akci: Zažít město jinak, nebo 

co nabídneme do předvánoční dražby: Advent plný Křídlení. Žel, ani jedna akce se nejen  

pro nepříznivý zdravotní stav členů, ale také pro následná další pandemická opatření - 

neuskutečnila...  
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Během měsíce září se někteří zájemci stihli zúčastnit „rychlokurzu“ malování akvarelem, 

pod vedením lektorky Dany, a naučili se základům tohoto kreslení.  

Vyzkoušeli jsme si také malování temperovými barvami, kdy nám předlohou byla například 

levandule či jiný předmět, anebo jsme experimentovali s otisky barevných skvrn. 

Na jednom z dalších setkání jsme si vyrobili z recyklátů jehelníček, na jehož výrobu jsme 

použili staré CD a nepotřebné odstřižky látek. 
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Největší zájem byl o výrobu Lapače snů, který jsme pak také nabídli do dražby: Advent 

plný Křídlení, jenž tentokrát probíhal distanční formou.  

 

 

 

Během podzimního pandemického období jsme uskutečnili několik videokonferenčních 

hovorů a vyhlásili výtvarnou soutěž: Doba roušková – o zajímavý výtvarný nápad na 

roušku. 

Těsně před Vánoci, kdy došlo k malému rozvolnění, jsme narychlo svolali ještě alespoň 

jedno setkání, kde jsme stihli zhodnotit úspěchy i neúspěchy naší letošní činnosti a popřáli  

si hodně štěstí a hlavně zdraví do nového následujícího roku 2021...      
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Informace o spolku 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek 

Závodní 272/29, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 01259857 

Telefon +420 777 345 701 
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6. HOSPODÁ Ř SKÝ  VÝ SLEDEK 
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7. PODE KOVÁ NI  
 

 

Za finanční podporu v roce 2020 děkujeme především  městskému obvodu Ostrava – Jih.  

Taktéž děkujeme našim dlouhodobým partnerům, bez kterých by se naše činnost neobešla: 

Alliance Laundry CE, s.r.o. 

NH – TRANS, SE, VIVAVIS Česko s.r.o. 

MG Odra Gas, spol. s r.o. 

ANECT a.s. 

 

 


