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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé, milí příznivci Trendu vozíčkářů,

rok 2007 byl v sociálních službách začátkem na trnité, ale nutné cestě zásadního přebudování 
systému těchto služeb v ČR. Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon 108/2006 Sb. a všichni  
poskytovatelé i uživatelé si začali zvykat na nová pravidla hry. Také Trend vozíčkářů, jako význam-
ný poskytovatel služeb pro zdravotně postižené v Olomouckém regionu, musel za pochodu řešit 
nové problémy, hledat nejlepší cestu pro naplnění svého poslání. Troufám si s hrdostí říct, že se 
nám to dařilo. V květnu jsme byli mezi prvními poskytovateli, kteří získali registraci Krajského 
úřadu na poskytování dvou sociálních služeb (osobní asistence a odborného poradenství). V létě 
jsme zdárně ukončili dva dlouhodobé projekty financované ze strukturálních fondů EU, ukončili 
jednu a zahájit novou, již třetí tříletou etapu sbírky Zasukované tkaničky... 

Konkrétní výsledky naší práce naleznete uvnitř ve výroční zprávě. Na tomto místě chci vyzved-
nout pouze několik dalších výrazných okamžiků:

 •  Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce zahrnuje mimo jiné také všechny  
služby poskytované naším spolkem 

 •  Jsme zapojeni do příprav střednědobého plánu sociálních služeb v Olomouckém kraji

 •  3 lidé z našich řad začali studovat Akademii sociálního podnikání v Praze

 •  Zahájili jsme práce na vytvoření digitální mapy bezbariérových tras a objektů v Olomouci

 •  V Centru integrace pracovalo k 31.12.2007 na HPP na různé úvazky 14 osob na celkem  
10,6 úvazku (z toho 3 osoby se ZPS).

Nesmím zapomenout na poděkování všem, kteří nás podpořili finančně, věcným darem, pomoc-
nou rukou při některé z našich akcí a nebo jen slovem povzbuzení. Poděkování patří rovněž všem 
kolegům a pracovníkům spolku i dobrovolníkům za vykonaný kus práce. 

Jsme organizace usilující o rovné podmínky osob se zdravotním postižením. To ostatní je na nás, 
na naší snaze, úsilí i vytrvalosti, jak nabízené příležitosti využijeme. 

 Přeji Vám všem mnoho dobrých zpráv.

   Milan Langer
   předseda představenstva
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VZNIK A ÚČEL ORGANIZACE
Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc je nestátní nezisková organizace - občanské sdružení  
s registrací u Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. 8. 1994. Občanské sdružení založili sami zdravotně 
postižení s cílem poskytovat služby osobní asistence a naplnit tak v našich podmínkách základní 
myšlenku hnutí Independent Living. 

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávné-
ho a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. 
Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných 
podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravot-
ním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých 
osobních asistentů.

Pokud zajistíme těžce zdravotně postiženému člověku, aby měl s kým vstát, postarat se o své 
základní biologické potřeby, může pomýšlet na naplnění svých dalších práv a potřeb. Právo na 
vzdělání, na pracovní i společenské uplatnění, na své záliby i vlastní soukromí. Trend vozíčkářů 
podporuje aktivitu svých členů těmito službami a činnostmi. 

 •  osobní asistence 

 •  sociálně právní poradenství, 

 •  půjčovna kompenzačních pomůcek 

 •  vzdělávací programy

 •  podpora při hledání pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, 

 •  odbourávání architektonických i mezilidských bariér. 

 •  volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy...)

Veškerá činnost Trendu vozíčkářů, směřuje k tomu, aby co nejvíce lidí se zdravotním postižením 
přestalo být pouze pasivními příjemci služeb, abychom vzali své životy do vlastních, třeba i na 
pohled nejistých rukou. Odpovídat za sebe sama může být nesnadné, je to však základním před-
pokladem naplnění lidského práva na důstojný a také tvořivý život. 
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SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ:

Představenstvo:
 Mgr. Milan Langer předseda

 MUDr. Monika Strejčková jednatel

 JUDr. Ludvík Antonů člen představenstva

 Dagmar Sedláčková člen představenstva

 Marek Schmid člen představenstva

Revizní komise:
 Eva Kacanu člen RK

 Vladimír Kollert člen RK

 Josef Effenberger člen RK

Čestné představenstvo: 
 Ing. Jan Březina – Poslanec Evropského parlamentu

 Josef Kvapil – majitel firmy Elektro Kvapil

 Ivana Plíhalová – herečka Moravského divadla

Počet členů spolku: k 31.12. 2007
 • fyzických osob s hlasovacím právem 66

 • čestných členů   9

 • právnických osob  0
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OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence je hlavní sociální služba, kterou Spolek Trend vozíčkářů Olomouc v roce 2007 
poskytoval. Ke dni 17.5.2007 byla služba osobní asistence registrována dle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 

Osobní asistence umožňuje i těžce zdravotně postiženému člověku vést samostatný a plnohod-
notný život ve vlastní domácnosti, mimo ústavní péči. Osobní asistence kompenzuje uživateli 
jeho postižení tím, že asistent vykonává ty úkony, které uživatel není schopen vykonat z důvodu 
svého postižení. Uživatel služby si může sám rozhodovat o svém životě a převzít za něj zodpo-
vědnost. V rámci osobní asistence nejde pouze o zajištěné základních životních potřeb uživatele, 
ale o umožnění žít běžným životem, kdy může uživatel díky osobní asistenci také studovat nebo 
pracovat, aktivně naplňovat volný čas.

Vztah OA a uživatele je především partnerský, rovnocenný a uživatel má rozhodující slovo  
o průběhu asistence. Oba zúčastnění přinášejí do osobní asistence svůj vklad. Asistent není  
pouze pečovatel, který vykoná potřebné úkony a odchází, ale poskytuje uživateli také společ-
nost, podporu, motivuje uživatele k větší aktivitě a také samostatnosti. 

Nový zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, dal lidem s handicapem do rukou volbu a mož-
nost v rozhodování, jak svůj příspěvek využijí, od koho a jaké služby si zaplatí. Uživatelé si sami 
začali na základě svých potřeb určovat, kolik hodin osobní asistence chtějí měsíčně využít. Po-
čet stanovených hodin se u jednotlivých uživatelů odvíjel i od přiznaného stupně příspěvku na 
péči. Ve většině případů by se dalo říci, že čím byl vyšší stupeň příspěvku, tím více hodin uživatel 
potřeboval (v ostatních případech zajišťovala péči např. rodina, či jiná služba; zde služba osobní 
asistence sloužila především k odlehčení rodinným příslušníkům při péči o zdravotně postiže-
ného člena nebo jako doplnění k jiné službě, která není schopna pokrýt potřebnou celodenní 
péči). Nejtíže zdravotně postižení uživatelé služeb osobní asistence si stanovili až 137 potřebných 
hodin osobní asistence na měsíc. Všichni uživatelé mohou do 30% limitu své hodiny přečerpat 
nebo nedočerpat. Pohyblivá hranice umožňuje uživatelům přizpůsobovat počet využitých hodin 
osobní asistence svým aktuálním potřebám a služba tak byla smysluplně využita. 

Klientům i asistentům byly v průběhu roku 2007 poskytovány pravidelné konzultace a pod-
pora. Služeb osobní asistence využilo 50 klientů ze 4 krajů (studenti z jiných krajů studující  
v Olomouci), z toho většina – 41 - byla obyvatel Olomouce. Za období leden až prosinec 2007 
jsme zajistili osobní asistenci v celkovém rozsahu 11 998,5 hodin. 

V souladu se standardy kvality sociálních služeb byl důraz kladen na práci s uživateli, na tvorbu  
individuálních plánů služeb a jejich pravidelné aktualizace. S tím úzce souvisely náklady  
na cestovné odborných pracovníků i asistentů za klienty. Byl zajišťován systém supervizí pracov-
níků v přímé péči, takže se uskutečnilo 11 skupinových a 25 individuálních supervizí.
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA  
A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Sociální služba sociálně-právní poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek Trendu vozíč-
kářů byla dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách registrována dne 17.5.2007. 

Sociálně-právní poradna poskytuje poradenské služby zejména lidem se zdravotním postižením 
a dále uživatelům z široké veřejnosti, konkrétně všem, kteří potřebují radu z oblasti problematiky 
osob s tělesným postižením. Nedílnou součástí poradny je také půjčovna kompenzačních pomů-
cek. Ta nabízí škálu základních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které je možné zapůj-
čit do domácího prostředí. V polovině roku 2007 byla řada pomůcek rozšířena o další mechanický 
invalidní vozík, antidekubitní polštáře, nájezdové lyžiny atd. Nové kompenzační pomůcky byly 
uhrazeny z vybraných peněz Sbírky „Dny zasukovaných tkaniček“. 

Na pracovníka odborného poradenství se osoby obracely telefonicky, formou e-mailu a osobní návštěvou. 
Během celého roku proběhlo celkem 78 kontaktů, přičemž řada tazatelů se obracela na poradnu opako-
vaně. Dotazy se nejčastěji týkaly příspěvku na péči. V půjčovně kompenzačních pomůcek měli uživatelé 
největší zájem o mechanický invalidní vozík a bylo zapůjčeno celkem 24 kompenzačních pomůcek.

Při poradenství se pracovník poradny snaží pracovat s veškerými dostupnými informacemi, kon-
taktuje potřebné vládní i nevládní organizace, soukromé firmy. 

Při poskytování poradenství pro ZP pokračovala dlouhodobá spolupráce s Internet Poradnou 
a Ligou za práva vozíčkářů. 

CESTA ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÝCH NA 
TRH PRÁCE, ANEB „NAUČÍM TĚ CHYTAT RYBY“
Realizace projektu „Naučím tě chytat ryby“ byla zahájena v září 2005 a ukončena k 30.6.2007. 
Finanční podpora projektu byla poskytnuta na základě pravidel stanovených ve Společném regi-
onálním operačním programu (SROP) na léta 2004-2006, který byl součástí Strukturálních fondů 
Evropské unie.

Hlavním cílem projektu byl vznik nového centra komplexních služeb pro rozvoj pracovních 
schopností a podporu pracovního uplatnění lidí se zdravotním omezením. 

V prvním čtvrtletí roku 2006 byla dokončena dlouhou zimou prodlužovanými stavebními  
úpravami zpožděná oprava nových prostor Spolku a v nich vytvořeného centra služeb. 

Samotný projekt sestával z několika vzájemně propojených aktivit, kterými bylo školení na PC, 
kurzy cizích jazyků, vznik a provoz malé internetové studovny. Dále navazovala podpora zdravot-
ně znevýhodněných lidí při hledání zaměstnání.
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V rámci projektu se konalo několik kurzů na PC a 2 kurzy anglického jazyka, které byly poskytnuty 
účastníkům zdarma. Všichni absolventi obdrželi akreditovaný certifikát o získaném vzdělání. Dva 
půlroční kurzy angličtiny absolvovalo celkem 15 osob se zdravotním postižením. 21 absolventů 
vzešlo ze základních a pokročilých počítačových kurzů. Provoz internetové studovny neskončil 
s uzavřením projektu a pokračuje i nadále. Internet a počítače jsou stále k dispozici uživatelům 
služeb Trendu, všem osobám se zdravotním postižením i osobním asistentům. Z projektu byla 
internetová studovna obohacena o nabídku 38 knižních titulů věnovaných PC problematice  
a několik cizojazyčných slovníků. Návštěva internet studovny je bezplatná.

Všem účastníkům kurzů byla v případě jejich potřeby bezplatně poskytována osobní asistence, 
kdy osobní asistent doprovázel účastníka školení z místa bydliště na kurz a zpět a také mu pomá-
hal během samotné výuky. 

V rámci podpory handicapovaných osob při hledání zaměstnání byli zaměstnáni celkem 3 lidé 
se zdravotním postižením. Spolupráce probíhala na bázi vyhledávání inzerátů, komunikace se 
zaměstnavateli a jejich motivace k zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. 

Na závěr projektu jsme uspořádali seminář s názvem „Od APZ k sociální rehabilitaci a zpět“, který 
jsme věnovali Agenturám podporovaného zaměstnávání (APZ). Tématem bylo nezakotvení této 
dobře fungující sociální služby v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, následné nedosta-
tečné financování a neudržitelnost APZ. Zástupci APZ z různých krajů přednášeli své zkušenosti 
a návrhy k možnému řešení.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BBB (BEZBARIÉROVÉ BAJTY)
V roce 2005 uspěl Trend vozíčkářů s podáním žádosti o schválení projektu BBB (BezBariérové  
Bajty), jehož realizace probíhala od 1.9.2005 do 31.8.2007. Na základě doporučení výběrové komi-
se přijala Nadace Rozvoje občanské společnosti rozhodnutí o podpoře projektu BBB z prostředků 
Globálního grantu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu ČR a ESF.

Cílem tohoto projektu bylo zvýšit schopnost těžce zdravotně postižených k aktivnímu uplatnění 
na trhu práce, dodání sebedůvěry ve vlastní schopnosti prostřednictvím metody peer counse-
ling, položení základů PC gramotnosti, která je v dnešní době již nezbytností. Počítačovým ško-
lením prošlo celkem 23 osob.
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Dalším a neméně důležitým cílem bylo vytvoření takového prostředí v organizaci, ve kterém 
jsou uživatelé aktivními účastníky dění, nejen pasivními příjemci služeb. Uživatelé se podíleli na 
SWOT analýze organizace v rámci setkávání i během dvou psycho-rehabilitačních pobytů mimo  
Olomouc, účastnili se komunitního plánování sociálních služeb, podíleli se na řešení dalších  
potřeb organizace a cílové skupiny. V rámci každého měsíce proběhlo min. jedno setkání  
zaměřené na seberozvoj uživatelů a členů Trendu s různou tématikou – uživatelé měli možnost 
se zapojit do besed, přednášek atd. Souvisejícím cílem bylo také rozšíření kapacity a zkvalitnění  
služeb osobní asistence. Tento cíl byl nejvíce ovlivněn zákonem 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, který po ¾ roku svými kvalifikačními kritérii omezil možnosti přijímání osobních asistentů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A KULTURNÍ AKCE
Trend vozíčkářů se již několik let věnuje aktivitám volného času, jejichž naplnění chápe jako  
přirozenou součást života lidí s handicapem. I zdravotně postižený člověk chce trávit svůj volný 
čas příjemně, smysluplně, v blízkosti přátel a má chuť se bavit.

V rámci „volnočasovek“ jsme v roce 2007 uspořádali několik typů akcí a minimálně jednou za 
měsíc proběhlo setkání zdravotně handicapovaných lidí v prostorech Trendu vozíčkářů.

Již po několikáté zorganizoval Trend vozíčkářů 2 psycho-rehabilitační pobyty mimo Olomouc. 
S 5-ti zdravotně postiženými lidmi a jejich asistenty jsme nejprve vyjeli do Hodonína u Kunštátu 
(16.-20.7.2007). Druhý pobyt (20.-26.8.2007) se již tradičně konal v ÚSP Březejc nedaleko Velkého 
Meziříčí. Kompletně bezbariérové ubytování uprostřed smrkových lesů Vysočiny je velmi oblíbe-
ným místem našich uživatelů služeb a členů a také ideálním místem pro relaxaci na čerstvém vzdu-
chu. Pobytu se účastnilo 15 zdravotně handicapovaných osob a 15 osobních asistentů. Ve spoluprá-
ci s vyškovskou organizací Piafa byla nabídnuta účastníkům možnost hipoterapie a canisterapie.

K pravidelně organizovaným zájezdům patří i návštěva podzimní výstavy kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek Hospimedica, která nechyběla ani v roce 2007. Do Brna se vydalo 7 zdravotně  
handicapovaných lidí a 5 osobních asistentů.

V roce 2007 jsme začali nově spolupracovat s TJ Sokol – Slavonín. V jejich tělocvičně jsme v únoru 
uspořádali „Masopust“ s průvodem v tradičních maskách a na začátku zimy kulturně-společen-
skou akci s názvem „Mikuláš přijede na vozíčku“. Obě akce byly přístupné i široké veřejnosti a byly 
zaměřené na integraci zdravotně handicapovaných do majoritní společnosti. 
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V červnu a v říjnu jsme velmi rádi přijali pozvání na sportovně-charitativní dny, které se konaly 
v golfovém areálu Dolany-Véska. Lidé na invalidním vozíku měli možnost vyzkoušet si nejen golf 
v profesionálním prostředí, ale také prohlédnout si Olomouc z ptačí perspektivy ze 4-místného 
vrtulníku. 

Během celého roku s výjimkou velkých školních prázdnin se pravidelně každou třetí středu  
v měsíci setkávali zdravotně handicapovaní uživatelé služeb a členové v prostorách Trendu  
vozíčkářů. Byl pro ně připraven program na různá témata – besedy, přednášky, prohlížení  
fotografií z pobytů, opékání buřtíků a posezení u táboráku, návštěva Muzea atd. 

Naplnění volného času je důležitou součástí života stejně jako ostatní záležitosti. Snažíme se proto 
o postupné rozšiřování nejen nabídky pro osoby s handicapem, ale i o navázání spolupráce, kdy se 
sami zdravotně handicapovaní budou aktivně spolupodílet na vyplnění svého volného času.

ZASUKOVANÉ TKANIČKY 
V loňském roce proběhl pátý ročník celostátní veřejné sbírky Dny zasukovaných tkaniček na  
pomoc občanům s těžkým zdravotním postižením a uzavřela se tak etapa, v níž hlavním garan-
tem sbírky byla Liga za práva vozíčkářů z Brna. Každá sbírka musí být po třech letech znovu zare-
gistrována a schválena Ministerstvem vnitra nebo Krajským úřadem. Žádost se může podat až po 
vyčerpání a vyúčtování všech finančních prostředků, které se na kontě nashromáždily. Obyvatelé 
větších moravských měst si už zvykli vídávat na jaře a na podzim dvojice s kasičkami a zasukova-
nou tkaničkou - symbolem sbírky. Aby nedošlo k přerušení zavedených zvyků a ke ztrátě přízniv-
ců, střídá se Trend vozíčkářů Olomouc s Ligou za práva vozíčkářů Brno ve vedení a garanci sbírky 
Zasukovaná tkanička.

Od září 2007 získal povolení Krajského úřadu v Olomouci vést sbírku Trend vozíčkářů a doufejme, 
že po třech letech budeme opět s radostí konstatovat, že přibývá lidí, kteří cítí morální spoluod-
povědnost za zlepšení života svých zdravotně handicapovaných spoluobčanů. 

Sbírka vznikla v roce 2003 s cílem 
•  zvýšit životní úroveň lidem, kteří toho bez zásahu zdravé většiny sami nemohou dosáhnout 
•  zvýšit finanční částku na poskytování speciálních služeb tělesně postiženým občanům
•  zvýšit počet klientů, kterým zajistíme proškolenou asistenční službu 
•  zvýšit informovanost lidí o problematice života se zdravotním postižením 
•  snížit bariéry v mezilidských vztazích 

Výsledky uzavřené sbírky v Olomouckém kraji od r. 2003
2003 – 229 597 Kč 2004 – 354 517 Kč 2005 – 267 786 Kč 2006 – 317 890 Kč 2007 – 196 839 Kč
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PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE TRENDU VOZÍČ-
KÁŘŮ S DALŠÍMI ORGANIZACEMI V ROCE 2007
Partner: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc 

Trend vozíčkářů spolupracuje s Caritas – VOŠS na projektu „Partnerstvím ke zvýšení úrovně  
praktického vzdělávání a lepšímu uplatnění na trhu práce“. Obsahem projektu je zkvalitnění  
spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti praktického vzdělávání studentů Caritas  
– VOŠS Olomouc. Více info: www.caritas-vos.cz.

Partner: Liga za práva vozíčkářů Brno

S Ligou za práva vozíčkářů Brno spolupracuje Trend vozíčkářů na vedle sbírky Zasukované tkaničky 
na projektu „Duhový kruh pomoci – Celostátní síť pomoci a poradenství zdravotně postiženým“. 
Hlavním záměrem projektu je vzájemné propojení stávajících poradenských center a vytvoření  
nových, a to na jednotných principech práce s klienty i s informacemi. Více info: www.ligavozic.cz.

Partner: InternetPoradna

Hlavním realizátorem projektu „InternetPoradna pro všechny, kteří si občas neví rady“ je  
olomoucké občanské sdružení Internetporadna a Trend vozíčkářů na projektu spolupracuje jako 
partner. Cílem tohoto projektu je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.
internetporadna.cz poradenství v různých sociálních oblastech.

Partner: sdružení CEPAC

Se sdružením CEPAC Morava se Trend vozíčkářů podílel na budování partnerství v rámci  
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pod názvem „Podpora integrace zdravotně  
postižených osob na otevřený trh práce. Více info: www.cepac.cz.

Partner: TJ Sokol Slavonín

Trend vozíčkářů se stal partnerem Tělocvičné jednoty Sokol-Slavonín pro projekt, jehož cílem je 
dobudování sportovního areálu.

Spolupráce s Magistrátem města Olomouce

Trend vozíčkářů již po několik let aktivně spolupracuje s MmOl na projektu „Bezbariérová  
Olomouc“. Jak vyplývá z názvu, hlavním cílem projektu je odstranění nejen architektonických  
bariér ve městě Olomouci a zpřístupnit lidem se zdravotním postižením město takovým způsobem,  
aby pohyb ve městě pro ně byl bezproblémový a bezpečný. Více info: www.olomouc.eu/bbo

Druhým projektem, jehož se Trend vozíčkářů účastní, je „Komunitní plánování sociálních služeb 
města Olomouce“. Zástupci spolku se zapojují zejména do činnosti 2. pracovní skupiny pro obča-
ny se zdravotním postižením. Více info: http://www.olomouc.eu/kpss/
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

Výsledky hospodaření za rok 2007
VÝDAJE Kč  %
Spotřeba materiálu 260 741,28  5
Spotřeba energie 71 392,56  1
Spotřebované nákupy celkem  332 133,84  
Opravy a udržování 138 128,70  2
Cestovné 51 306,00  1
Náklady na reprezentaci 9 196,50  0
Ostatní služby 787 157,80  14
Služby celkem  985 789,00  
Mzdové náklady 2 997 435,00  54
Zákonné sociální pojištění 971 047,00  17
ostatní sociální náklady 86 809,00  2
Osobní náklady celkem  4 055 291,00  
Smluvní pokuty a penále 5 126,00  0
Jiné ostatní náklady 209 337,22  4
Ostatní náklady celkem  214 463,22  
Poskytnuté  členské příspěvky 500,00  0
Poskytnuté  členské příspěvky  500,00  
NÁKLADY  CELKEM:  5 588 177,06 100
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PŘÍJMY Kč Kč %
Tržby z prodeje služeb 616 992,00  12
Tržby za vlastní výkony celkem  616 992,00  
Úroky 6 090,02  0
Jiné ostatní výnosy - příjmy z reklamy 297 000,00  6
Ostatní výnosy celkem  303 090,02  
Přijaté příspěvky (dary) 523 359,50  10
Přijaté členské příspěvky 3 900,00  0
Přijaté příspěvky celkem  527 259,50  
Dotace MPSV - osobní asistence 1 600 000,00  30
Dotace MPSV - poradenství 350 000,00  7
MmOl 520 000,00  10
Krajský úřad Olomouc 20 000,00  0
Úřad práce 140 000,00  3
Dotace EU 920 898,43  17
Jiné dotace 100 000,00  2
Veřejná sbírka DZT 200 839,00  4
Provozní dotace celkem  3 851 737,43  
    
VÝNOSY CELKEM  5 299 078,95 100
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Náklady na osobní asistenci  hrazené z dotace MPSV
VÝDAJE Kč
Spotřeba materiálu a energie 51 268,63
Služby 243 871,70
Provozní náklady celkem 295 140,33
Hrubé mzdy 847 004,58
DPČ 116 497,62
DPP 10 546,00
Zákonné sociální pojištění 330 811,47
Osobní náklady celkem 1 304 859,67
NÁKLADY  CELKEM: 1 600 000,00

Příjmy Kč
Dotace MPSV 1 600 000,00
PŘÍJMY CELKEM 1 600 000,00

Náklady na poradenství  hrazené z dotace MPSV
VÝDAJE Kč
Spotřeba materiálu a energie 17 098,64
Služby 51 972,64
Provozní náklady celkem 69 071,28
Hrubé mzdy 199 194,00
DPČ 0,00
DPP 0,00
Zákonné sociální pojištění 81 734,72
Osobní náklady celkem 280 928,72
NÁKLADY  CELKEM: 350 000,00

Příjmy Kč
Dotace MPSV 350 000,00
PŘÍJMY CELKEM 350 000,00



Výroční zpráva za rok 2007

13

HODNOCENÍ
Osobní asistence, kterou Spolek Trend vozíčkářů poskytuje mi vyhovuje, neboť mohu prostřed-
nictvím této služby lépe zvládat některé aktivity, jež jsem do té doby mohla provádět jen s obtí-
žemi a velkou časovou investicí. Zjednodušují mi nákupy, doprovází na místa, kam bych se sama 
dostala jen zřídka a pomáhají mně v domácnosti s věcmi, které jsou pro mě jen těžko udržitelné. 

paní Martina, 31 let

OA Spolku Trend mi velmi pomáhá překonávat po stránce jak fyzické, tak hlavně psychické osob-
ní následky po překonání CMP. Zvláště mě pomáhá velmi vstřícný přístup Ing. Emy Homolové, 
která již jen svou přítomností tlumí veškeré negativní jevy a temné myšlenky, které mě při její 
delší nepřítomnosti (dovolená, nemoc) velmi scházejí. Kéž by měl každý postižený takové dá se 
říci „štěstíčko“.

Vlasta Součková

Bylo to opravdu příjemné posezení a nakonec nás ještě čekal dobrý oběd, rozdávání dárečků 
a příchod pana primátora Novotného, který nás přišel pozdravit. Díky všem, kteří umožnili toto 
naše setkání a budeme se těšit že příště bude lepší počasí a vyhlídkový let se uskuteční.

Šanová

Nemůžu zapomenout na asistenty. Byli moc milí, ochotní a dobrosrdeční. Bez nich by to pěkné 
krásno nevzniklo. Velkou pochvalu dostane také kuchyně, kdy nám kuchařky dělaly tak dobrá 
jídla, že jsme je nestačili ani ochutnat!!!

vozíčkář Pepa

Ten klid a úlevu jsem poznala sama na sobě. Když jsem seděla na kraji lesa a vnímala celým srd-
cem, jak příroda dýchá, les šumí a ptáci zpívají, jak mě to uklidňovalo a dodávalo sílu a odvahu 
čelit svému trápení. Uklidněná jsem zase zapadla do naší vozíčkářské rodiny a s pomocí asisten-
tek se účastnila všech akcí.

Skácelová
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PODĚKOVÁNÍ
Každá nevládní nezisková organizace potřebuje dostatečné množství finančních prostředků 
k naplňování svého poslání. Stejně tak naše organizace čerpá na svou činnost finanční prostřed-
ky z dotací, grantů a sponzorských darů. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem našim  
příznivcům. V první řadě zástupcům státní správy a samosprávy 
 MPSV ČR  KÚ Olomouc
 Mm Olomouc ÚP Olomouc
  Ministerstvo kultury ČR

Velkou pomocí v naší činnosti jsou i finanční prostředky získané prostřednictvím projektů od 
nadací, organizací vypisujících granty a sdružení přispívajících na konkrétní aktivity
 NROS  Nadace Konto Bariéry
 ESF  Nadace Racek 
 Nadace České spořitelny KÚ Olomouc 
 OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,o.s.

Děkujeme všem zástupcům firem a jednotlivcům, z nichž mnozí s námi spolupracují již několik 
let. V loňském roce jsme se rozhodli vytvořit Klub příznivců, který vyzvedává především naše 
dlouholeté příznivce bez rozdílu velikosti věnované finanční částky nebo materiálního daru.  
Vedlo nás k tomu přesvědčení, že velikost daru není jediným měřítkem pro štědrost. 

Klub příznivců v roce 2007

Na čele stálých příznivců Trendu vozíčkářů stojí šest firem, které nám nejméně pětkrát přispěly 
formou finančních a materiálních darů. Těmto firmám patří náš největší dík.

Connex Morava, a.s.
Josef Kvapil,a.s., Olomouc
Olterm & TD Olomouc, a.s.

PAMI, drogerie-barvy-laky Olomouc
SPIKAS, s.r.o.

Sudop Praha a.s.
Velké poděkování patří firmám, které svými dary přispěly už čtyřikrát ke zlepšení životních podmí-
nek zdravotně handicapovaných spoluobčanů.       

ASOPOL, s.r.o. BMH, spol. s.r.o.
Cukrárna Moser, Olomouc Demolice real., s.r.o.
DPMO, a.s. Eurogema CZ, a.s.
Geocentrum, spol.s r.o. HSH Stav, s.r.o.
HYUNDAI Olomouc, s.r.o. Litovelská cukrovarna, a.s.
MORAVIA CONSULT a.s. Palírna u Zeleného stromu, s.r.o.
Pramen Olomouc, s.r.o. Restoma, s.r.o.
Teplotechna průmyslové pece, s.r.o. U Labužníka, výroba lahůdek
VALENTA PROVA, s.r.o.
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Zvláštní dík patří také firmám, ale i jednotlivcům, kteří nám přispěli potřetí.

C.M.K.Steel, s.r.o Cervus, s.r.o.
Cukrárna Mamka, Olomouc D.I.SEVEN
Draps, s.r.o. Česká spořitelna, a.s.
Český rybářský svaz MO Olomouc Ekonkurs,s.r.o.
ČSOB Pojišťovna, a.s. INSTA Olomouc,s.r.o.
INVENSYS Appliance Controls, s.r.o. IP SYSTÉM, a.s.
K-Stav stavební,a.s. LASKI, s.r.o.
Monters Olomouc, spol. s r.o. Olmark Olomouc, s.r.o.
OXALIS, spol. s r. o., Panav, a.s.
PhDr. M. Vacová Sanol, spol. s r.o.
Siwatec, a.s. Vario vila, s.r.o.
VH Prospekt, s.r.o.

Děkujeme těm, kteří nám už podruhé pomohli finančně či materiálně.

Ahold ČR, Albert, prodejna401 Apetit Lahůdky Olomouc
BMH - IS, Olomouc Commodity Trading, s.r.o.
Čedok, pob. Olomouc Elkoterm, spol. s r.o.
ENCO group, s.r.o Eset software, spol.s r.o.
Fann parfumerie, s.r.o. Hanácká kyselka, s.r.o.
I-Therm, spol. s r.o. IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc,a.s.
Ing. Křenek Petr Ing. Viktor Hořín - Epava
Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma Ing.K.Vlach, Agency of Security FENIX a.s.
J.L.Sandow - Olomouc KARAT Software, a.s.
Knihkupectví Tycho, Olomouc M.K.P.Service, s.r.o.
Montáže Přerov a.s. OLMA, a.s.
Pivovar Litovel, a.s. Počítačová škola, Bárta
Porsche Olomouc SETUZA, s.r.o.
Severomoravská plynáreská,a.s. Sorbi a.s.
Teplotechna DIS, s.r.o. TERNO Supermarket Olomouc
TOMSTAV Olomouc, s.r.o. Viacon ČR, s.r.o.
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol.s r.o.

Vážíme si velmi i těch příznivců, kteří na naši činnost přispěli poprvé a také těmto dárcům děku-
jeme a těšíme se, že je brzy uvítáme v Klubu příznivců.

Billa, Olomouc Florcenter Olomouc, s.r.o.
Gourmet catering Sedláček Harásková Marie
Hornbach, Olomouc INREMA,spol s.r.o.
LOGOSIGN a.s. Malichová Vladimíra, Olomouc
Mora Morávia, s.r.o. OBI - Olomouc
Pekařství Sodaro PRESBETON Nova, s.r.o.
RAVOZ, spol.s r.o. RoVen - Petr Holub SOS
Slezáček Jiří STAVSELECT s.r.o.
Trimex Olomouc spol.s r.o. Umělecké kovářství Velíšek
VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.
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Název organizace: Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Naše adresa: Lužická 7, 779 00 Olomouc
telefon:  585 431 984 
fax: 585 431 986
e-mail: trend@trendvozickaru.cz 
 www.trendvozickaru.cz
IČO:  61984680   
DIČ:  CZ-61984680 (neplátce DPH)
číslo účtu:   377803743/0300 

u Čs.obchodní banky, a.s., pobočka Olomouc
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vyměnit vozík za helikoptéru

nebe je jistě bezbariérové

už jsme ty psy utahali

sukování tkaniček pro naši sbírku



20
07

za
 ro

k

Výroční zpráva

www.trendvozickaru.cz


