Vytvořte si svůj

Slevový program
Handy Card pro osoby
se zdravotním
postižením v ČR.

Jste osobou
se zdravotním postiŒením?

Jste osobou se zps?
pobíráte çid - pid?

Peçujete o blízkou
osobu se zdravotním
postiŒením?

pro Œivot bez limiTÛ

Co je program Handy Card?
• ) Program Handy card je slevový program
pro osoby se zdravotním postižením v ČR.
• ) Provozovatelem programu je CAR CLUB,
chráněná dílna. Všichni operátoři programu
jsou handicapovaní lidé.
• ) Program je podporován Národní radou osob
se zdravotním postižením ČR.
• ) První ucelený blok informací o poskytovaných slevách pro Vás (katalog poskytovatelů) bude zveřejněný na nové stránce
www.handycard.cz.
• ) Na této webové stránce naleznete všechny
potřebné informace jak slevovou plastovou
kartu získat a jak ji používat.
• ) Karta bude vydána na základě potvrzení
od ÚP o uznané ZPS případně od ČSSZ
o přiznaném ČID - PID.
• ) Prostřednictvím této karty můžete využívat
nabídky slevového programu Handy Card.

Jaká bude nabídka? Jaký program
pro Vás připravujeme?
• ) dopravní mobilita – prodejci aut, servisní
služby, taxi, výrobci vozíků, doprava
• ) chráněné dílny – nabídka jejich služeb
• ) komunikační a výpočetní technika – PC,
tiskárny, mobily
• ) dům, byt, zahrada – prodejci nábytku,
projekční kanceláře, stavební firmy,
zahradní nábytek
• ) kultura a vzdělávání – muzea, divadla,
kina, jazykové a vzdělávací kurzy
• ) volný čas – cestování, volnočasové programy, restaurace, sportoviště
• ) ubytování – hotely, penziony
• ) realitní služby
• ) spotřební zboží
• ) služby a řemesla, zdravotní služby
• ) veterinární služby

Vytvořte si svůj Handy Card...
Nenašli jste zde vše co byste potřebovali? Nevadí…
Napiště nám a navrhněte si vlastní program.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KARTĚ…
• plastová karta o rozměru platebních karet běžně používaných
• obsahuje jméno držitele, číslo průkazu a délku platnosti
• kartu mohou získat i zákonní zástupci postižených dětí
na jejich jména
• platnost karty bude dva roky
• cena karty bude cca 400,- Kč na dva roky
start programu Handy Card předpokládáme v únoru 2009,
vše ostatní se dozvíte na webové stránce www.handycard.cz
o jejímž spuštění se dozvíte na stránkách www.carclub.cz
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…zde nás můžete kontaktovat
Obchodní centrum Chlumec, Pražská 782/IV, 503 51 Chlumec n. Cidlinou
Telefon: 495 260 265, E-mail: rcpmchlumec@carclub.cz

