Absence pohybu u dětí
&

#adoptujhandbike
Nezisková organizace Černí koně společně s projektem
Kolo na operák představují společensky zodpovědnou
iniciativu pro firmy, podnikatele i jednotlivce s názvem
ADOPTUJ HANDBIKE. Jejím cílem je zpřístupnit speciální
kola tělesně postiženým dětem a umožnit jim plnohodnotně
se zapojit do sportovního života jejich vrstevníků.

Co je handbike a jak pomáhá?
Představuje speciálně upravené kolo pro tělesně
postižené, na kterém jezdci šlapou rukama.
Cena speciálu se pohybuje od 25 000 do 95 000 Kč
v závislosti na potřebách dítěte.
Po narození lze mozek přirovnat k novému počítači
bez operačního systému. Jeho programování probíhá
v první fázi života, v dětství, dokud má tzv. plasticitu,
která se s věkem ztrácí. Mozek se učí z podnětů
a nejvíce jich získává právě zásluhou pohybu.

brzdí mentální vývoj,
vede k nižšímu inteligenčnímu
koeficientu (IQ) a sociálnímu zaostávání,
výrazně snižuje psychickou odolnost.
Pokud handicapovaným dětem odpíráme
pohybovou aktivitu, výrazně tím snižujeme
šanci na kvalitní život a umocňujeme jejich
postižení.

Jak iniciativa funguje

Jak adoptovat?
Všechny firmy, podnikatelé i jednotlivci, kteří chtějí pomoci
handicapovaným dětem posadit se znovu do sedla, mohou
speciální kolo adoptovat jednoduchou cestou.

Chcete pomáhat,
ale nevíte komu?

Zvolíte si iniciativu
Adoptuj handbike
a kontaktujte
Černé koně

Černí koně vyberou dítě
a kolo, které potřebuje
ke svému handicapu
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Za pomoci Černých koní vybrat vhodné speciální kolo
pro dané dítě.
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Speciál následně zakoupit na splátky formou
operativního leasingu na dobu 24 měsíců.
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Po uplynutí leasingu bude speciál odkoupen organizací
Černí koně za úhradu 1 % pořizovací ceny.

PŘÍKLAD
Pořizovací cena handbiku: 60 500 Kč
Výše měsíční splátky na 24 měsíců: 2 750 Kč
Handbike zakoupíte na
splátky formou operativního
leasingu na 24 měsíců nebo
splátkami až po dobu 72
měsíců

Kontaktujte

Tomáš Pouch

Černí koně kolo
vyrobí

+420 739 739 199
info@adoptujhandbike.cz
Kolo předáte dítěti

Umístíte si odznak
na web

www.adoptujhandbike.cz

