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Jak to celé začalo? 

• Z diskuzí učitelů s rodiči vzešel opakovaně 
požadavek k tomu, aby se v regionu 
objevovaly volnočasové aktivity, které by byly 
vhodné pro mládež se zdravotním postižením. 
Zejména pak pro absolventy střední školy 
praktické.  

• Tohle byl impuls pro založení našeho spolku. 



Jaké je naše poslání? 

 
• vytvářet nabídky programu pro vyplnění 

volného času různými formami činností.  
• motivovat a podpořit konkrétní cílové skupiny 

rodin a mládeže, to je osob se zdravotním 
handicapem, k integraci  

• podpora handicapovaných mladých lidí na 
jejich cestě k samostatnosti a zlepšování 
kvality jejich života. 



Kam směřujeme 

• Důvěryhodnost a dobré jméno spolku Tandem 
Duha je založeno na přátelské atmosféře mezi 
členy. 

 

• Chceme aktivně rozvíjet a hledat další možnosti 
samofinancování s cílem zajistit trvalou 
udržitelnost a co největší finanční nezávislost 
fungování organizace. Díky tomu nabídnout 
handicapované mládeži a jejich rodinám více 
aktivit, které jim pomůžou v jejich nelehkém 
životě. 



Jaký bylo období roku 2017/2018? 
 

Bylo to velmi úspěšné období, uskutečnili jsme 
spoustu krásných akcí pro mládež i jejich rodiče. 

 Florbalové utkání našich členů a rodičů  Masopustní průvod masek na Prašivou 



  

                     Relaxační cvičení na míčích 

Prašivá 



                Workshop v Kalužince 

Den pro mou mámu 



Tandemáci ve SVĚTĚ TECHNIKY v Ostravě 



Víkendový pobyt v Davidově mlýně 



  Zábava v Davidově mlýně 





                     

WORKSHOP 



 Tandem Duha objevoval vědu a prohlédl 
si ZOO v Olomouci 

 





MÁJOVÝ WORKSHOP 



Slabikář devatera řemesel  
ve Valašském muzeu v přírodě 





Sportovní 
       Den s rodiči 





Tandem na Hornických slavnostech 



Návštěva Státního zámku v Hradci nad 
Moravicí 
 



Hradec nad Moravicí 



B o w l i n g 







Návštěva Divadla J. Myrona 
 



Závěrečná 2017 
  



WORKSHOP 



Vánoční charitativní sbírka pro pomoc Marcelce 



PLES se spolkem Majkefer  



        Velikonoční výšlap 

chata Studeničné 





„DEN PEČUJÍCÍCH S MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM 
ANEB SPOLU RUKU V RUCE“ 

 



Sportovní den na kolech 
 

Sportovní den na kolech 
 



Výlov rybníka Urbančik v Petrovicích u Karviné 
 



P O T Á P Ě N Í 





WORKSHOP 


