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Zakoupením výrobků či služeb podpořme práci znevýhodněných lidí
V rámci projektu „Plánování sociálních služeb ve Zlíně“ byla napříč všemi pracovními
skupinami deklarována potřeba práce pro lidi s nejrůznějším znevýhodněním. Doba není
jednoduchá a sehnat (a udržet) si práci je často složité i pro mladé a zdravé lidi. Natož pak pro
lidi se zdravotním postižením či jakýmkoliv jiným znevýhodněním. Členové pracovních
skupin tedy navrhli uveřejnit kontakty na nestátní neziskové organizace, které mají ostatním
co nabídnout (výrobek nebo službu).
Kontaktovat je možno např. tyto nestátní neziskové organizace:
Centrum služeb postiženým Zlín, www.cspzlin.cz, pí Helena Malinková, 577 430 922
(keramika, svíčky, digitalizace dat aj.), “HVĚZDA – občanské sdružení“,
www.sdruzenihvezda.cz, Bc. Miroslava Kalivodová, tel. 577 113 542 (keramika, svíčky aj.),
IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít
s vámi“, www.slunecnice.us, Mgr. Sylvie Osičková, 577 019 914, 577 434 602 (keramika,
svíčky, tašky, obrázky, přírodní mýdla, kavárenské služby, catering aj.), NADĚJE o. s.,
pobočka Zlín, www.nadeje.cz/zlin/, Bc. Martina Kadlecová, tel. 577 006 811, 577 006 812
(keramika, svíčky, košíky, polštářky, kavárenské služby aj.), sociální podnik PROCESIA o.
s., www.procesia.cz, p. Petr Štěpánek, mobil 774 484 345 (úklidové práce).
Nabídku doplňují výrobky a služby výrobních družstev, která znevýhodněné lidi ve větší míře
zaměstnávají. Jsou to např.:
Integra, výrobní družstvo, Zlín, www.integrazlin.cz, Ing. Jiří Nesvadba, 577 595 111 (šití
oděvů, výroba razítek, ostraha, reklamní předměty, potisky, rehabilitační služby vč. solária
aj.), OBZOR, výrobní družstvo Zlín, www.obzor.cz, p. Václav Pšeja, 577 195 111 (vačkové
a domovní spínače, zásuvky, zdravotnické potřeby, kovolisované a kovoobráběné výrobky,
potisky aj.) nebo „ŠANCE“, družstvo handicapovaných, www.sancebrno.cz, pí Jarmila
Klimková, 577 431 461 (tisky, zdravotnické pomůcky aj.).
V případě, že si jednotlivci nebo firmy tyto výrobky (služby) zakoupí, podpoří dobrou věc,
umožní znevýhodněným lidem pracovat a navíc získají kvalitní výrobky nebo služby.
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