Tak nám končí prázdniny! Pro většinu z nás to však již nejsou prázdniny v tom
pravém slova smyslu, tak jak jsme je prožívali během studentských let.
Domnívám se ale, že i přesto se velká většina z nás těšila právě na tyto dva
měsíce. Já osobně jsem si sice slibovala více sluníčka a teplých dnů, ale co už,
přírodě nikdo neporučí (teda až na Marcelu, která si objednala počasí na Orbitu ).
Doufám, že jste si všichni stačili pořádně odpočinout, zrekreovat se, nabrat nových sil a elánu a už se nemůžete dočkat
náročného podzimu, který nás všechny v Trendu čeká. Nebudu vám hned v úvodu říkat o co jde, abyste byli napnuti a
v očekávání, co se dočtěte v tomto čísle.
A proto, vzhůru do čtení!
Verča

Rozjíždíme nové projekty
Už zase sukujeme
Ve dnech 5.-7.10. 05 proběhne jiţ třetí ročník „Dnů
zasukovaných tkaniček“. Opět vyjdeme do ulic se
zapečetěnými kasičkami a budeme oslovovat
kolemjdoucí, nabízet jím letáčky a ţádat o
příspěvek na sluţby pro zdravotně postiţené. Jako
poděkování za dary rozdáme tisíce pestrých
tkaniček.
Také letos potřebujeme Vaši pomoc. Zkušenosti
z předchozích ročníků ukazují, ţe naše sbírka je
jedinečná a úspěšná zejména díky tomu, ţe se ve
skupinkách sběračů pohybují lidé na vozíku.
Očekávám, ţe kaţdý z nás si vyhradí alespoň jeden
půlden a vyrazí dobře oblečen v doprovodu našich
dobrovolníků do ulic. Nemůţeme poroučet větru
dešti, ale snad nám bude babí léto přát. Jedině
s Vaší pomocí se nám podaří zopakovat nebo i
překonat loňský velmi pěkný výsledek, kdyţ se
v rámci Olomouckého kraje podařilo vybrat 354
517,- Kč.
V Centru integrace budeme
celé září přijímat Vaše
nabídky moţných termínů a
poţadavky na dobrovolníky.
Věřím,
ţe
i
letošní
Zasukované tkaničky budou
dobrodruţstvím se šťastným
koncem. Bez Vás to ale
nepůjde.
Milan

Trend vozíčkářů byl v posledních měsících velmi úspěšný při získávání prostředků
z fondů Evropské unie. Podařilo se uspět v Globálním grantu s projektem
„BezBariérové Bajty“ na vzdělávání v oblasti jazyků a počítačové gramotnosti i na
schůzky nad komunitním plánováním sociálních sluţeb v rámci města Olomouc.
Také jsme podepsali smlouvu na další projekt z evropských zdrojů, tzv. program
SROP, pod názvem „Naučím tě chytat ryby“, v jehoţ rámci chceme během dvou
let mimo jiné zaloţit agenturu podporovaného zaměstnávání. Jedná se o
vyhledávání vhodných pracovních příleţitostí pro lidičky nejen na kolečkách a
podpora při jejich zácviku v pracovním procesu.
K tomu potřebujeme nové prostory a tak jsme jiţ podepsali s Magistrátem města
Olomouc nájemní smlouvu na deset let na přízemi pavilonu MŠ Luţická 7. Je to asi
pět minut chůze od stávajícího Centra integrace. Chceme zde zřídit výukovou
místnost i prostor pro naše schůzky, případně provozovat mini internetkavárnu.
Čeká nás hodně práce, trocha zedničiny při uzpůsobení prostor našim potřebám,
nemálo starostí se zařizováním místností, ale hlavně, jak věřím, spousta příjemných
vzájemných setkání.
Milan

Září je měsíc školy a do té
v Trendu se může přihlásit
každý bez rozdílu věku
V rámci projektu Nadace Konta Bariéry „Kdyţ si lopatou nevydělám“ začínáme uţ
v září, zatím ve stávajících prostorách, s počítačovou školičkou. Chceme ty z Vás,
kteří máte zájem a počítačů se ještě bojíte, pozvat k účasti na našich minikurzech
základů práce s počítačem. V několika hodinách Vás seznámíme s tím, co všechno
byste mohli s počítačem dělat, co je to internet, ţe lze počítač vyuţít ke hrám,
k psaní dopisů i k prohlíţení fotek z dovolené a spoustě a spoustě jiných činností.
Pokud má někdo z Vás zájem a ještě Vás děvčata z Centra integrace neoslovily,
dejte nám vědět, ţe máte zájem. Nebojme se elektroniky. Kdyţ si ji osedláme,
můţe nám zdravotně postiţeným v mnohém velmi pomáhat.
Milan

Zaslechli jste horkou novinku?
Zaslechli jste v rádiu, viděli v televizi, četli v novinách? Horkou novinku? Vláda schválila ve středu 24.8.2005 (nevím přesně v kolik hodin)
Zákon o sociálních sluţbách. Co to znamená? Pokud zákon projde Parlamentem bez ztráty desítky, podstatně změní poskytování sociálních
sluţeb od 1.1.2007. Jednou ze základních změn bude, ţe zákony v České republice budou konečně znát sluţbu osobní asistence. Tak se
nechme překvapit, co nám páni poslanci udělají s navrţenou úpravou, věřme, ţe se konečně dočkáme.
maža

Zajímavé internetové odkazy
http://www.helpnet.cz - jedná se o server na kterém
najdete různé informace týkající se volnočasových aktivit,
poradenství, zajímavostí a mnoho dalšího pro lidi
s různým typem postiţení.
http://www.internetporadna.cz - prostřednictvím těchto
stránek se můţete zeptat na jakýkoliv dotaz, který vás
napadl, zajímají a na který/é vám bude odpovězeno vţdy
prostřednictvím odborníků.
http://www.aiso.cz - Asociace vznikla jako reakce na
nový stav věcí, především v oblasti předávání informací.
S bouřlivým rozvojem informační technologie a hlavně
Internetu vzniká mnoho projektů také pro zdravotně
hendikepované občany. Tyto aktivity si svojí prospěšností
zaslouţí vzájemnou komunikaci a spolupráci ve vztahu ke
vnějšímu světu.
http://www.infoposel.cz - informační systém pro
zdravotně postiţené. Součástí jsou články, legislativa,
adresář sluţeb, přehled a odkazy na pomůcky, poradny,
diskuse, anketa.

Příplatek za průvodce
držitele průkazu ZTP/P
ve vlacích vyšší
kvality
Na email nám do práce přišla zajímavá informace, o
které si myslím, že by mohla být zajímavá i pro vás a proto
vám ji cituji:
„České dráhy od 1.8. 2004 neopodstatněně a
neoprávněně vybírají příplatek za průvodce drţitele průkazu
ZTP/P ve vlacích vyšší kvality. Zpoplatnění dopravy
průvodce vychází ze záměrného zneuţití terminologické
nepřesnosti v „určených podmínkách“ v příloze č. 6 výměru
MF č. 01/2005 (a výměrů předchozích). Výsledkem toho je
nesprávná interpretace „určených podmínek“ Českými
drahami, která je v rozporu s přílohou č.3 vyhlášky MPSV č.
182/1991 Sb., odstavec 3, písmeno b).
Proto
Ministerstvo
financí
ve
spolupráci
s Ministerstvem dopravy explicitně doplnilo „určené
podmínky“. Od 1.7. 2005 nabývá účinnosti výměr MF č.
02/2005, kde je v příloze č.6, části IV., článku 2.3, bodu 6
doplněn text: „Průvodce držitele průkazu ZTP/P neplatí
příplatek ve vlaku vyšší kvality.“

Naše akce
V termínu 5.-10. září je náš letošní druhý psychorehabilitační pobyt, tentokrát na
Březejci. Přesný čas odjezdu bude kaţdému přihlášenému ještě sdělen. S sebou
všichni vezměte dobrou náladu. I přesto, ţe Marcela tentokrát nejede, opět Vám
objednala pěkné počasí.
Na HospiMedicu do Brna (dříve REHAPROTEX a MEFA), jedeme letos společně ve
středu 14.9.2005. Přihlášku opět najdete jako přílohu na poslední stránce Oběţníku,
jako vţdy, počet míst je omezen, takţe rychlejší vyhrává! Neváhejte a pokud máte
zájem, obratem nám ji doneste nebo pošlete zpět do Trendu. Od kaţdého kromě
asistentů vybíráme příspěvek na dopravu ve výši 50 Kč. Vstupné do areálu si hradí
kaţdý sám.
Setkání v jídelně na Peškově je ve středu 21.9. od 15.00. Vzhledem k tomu, ţe je to
jediná schůzka, která bude před konáním sbírky Dny zasukovaných tkaniček, všichni
se nechte překvapit, co neočekávaného, zábavného a nového bude na programu .
Všechny Vás srdečně zveme.
Ve dnech 5. – 7. října 2005 se uskuteční jiţ třetí ročník naší sbírky Dny
zasukovaných tkaniček. Oceníme při něm pomoc kaţdého z Vás. Zájemci se hlaste
v CI.
Na půlku října opět připravujeme v rámci Týdne duševního zdraví „Čajovnu na
kolečkách, aneb rušíme úřední den“, v příštím Oběţníku Vám sdělíme bliţší
informace.

Ostatní akce
Dne 3. září 2005 se od 9.00 v Areálu AK
Lokomotiva na tř. 17. listopadu koná třetí
ročník „Dne menšin a zdravotně postiţených“.
Na programu jsou sportovní soutěţe o pohár malá kopaná, šipky, pétanque a boccia., po celý
den je průběţně také zajištěn kulturní program.
Všichni jste srdečně zváni k pobavení se i
k soutěţení.
V sobotu 15. října se uskuteční 8. ročník turnaje
OLPA CUP v rámci Českého poháru vozíčkářů.
Turnaj se koná v Mohelnici v tělocvičně
Integrované střední školy technické ve
Spartakiádní ulici. Prezentace probíhá od 8.00
do 8.30 hod. Všichni jste srdečně zváni nejen ke
koukání, ale také k aktivní účasti. Další
informace můţete získat u pana Stanislava
Navrátila, kde se také můţete přihlásit. Kontakt:
Stanislav Navrátil, Vlčice 519, Loštice, tel.: 583
445 142.

TJ INVACLUB LOŠTICE přijme nové zájemce
TJ INVACLUB LOŠTICE se zaměřením na stolní tenis vozíčkářů z Olomoucka přijme nové zájemce o tento sport a rád jim
pomůţe se vším, co budou potřebovat. Trénink v Lošticích je po domluvě moţný kdykoliv, pokud víte o moţném místě
v Olomouci, je moţno trénovat i zde. Věk ani pokročilost nerozhoduje, důleţitá je chuť do sportu! Bliţší informace získáte u
pana Stanislava Navrátila, Vlčice 519, Loštice, tel.: 583 445 142.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Přidáváme do Oběžníku další novou rubriku „Bezbariérová Olomouc“, ve
které vás budeme pravidelně informovat o bezbariérových místech v
Olomouci.
Na začátek tu pro vás máme několik Administrativních objektů, vozíčkářům
přístupných.
Celní úřad - Holice
Dopravní inspektorát – Holická ul.
Finanční úřad – Lazecká 22
Katastrální úřad – Vejdovského ul.
Krajský úřad – Jeremenkova
Městská policie (přízemí) Kateřinská
MmOl – Radnice, - Horní náměstí 1
MmOl – Dům u jelena (jen přízemí, občanky a pasy) – Dolní nám.
MmOl – Sociální odbor (druhé patro a sociální služby) – Hálkova
MmOl – Kosmonautů 10
RCO – Jeremenkova
Státní zastupitelství – Tř. 17. listopadu
Úřad práce – Vejdovského (přes boční vchod)

Magazín pro vozíčkáře Vozka vyhlásil v posledním
čísle fotografickou soutěž o ceny pro fotografující i
hlasující pod názvem
„ALESPOŇ madlo!“.
Soutěţit můţe kdokoliv, na jakékoliv téma, ale
vypovídající o ţivotě na vozíku. Jediným omezením
je podmínka, ţe na fotografii musí být vidět alespoň
část vozíku. Papírové nebo digitální fotografie
libovolné velikosti ( ke kaţdé fotografii uveďte - u
papírových fotografií na jejich zadní stranu, u
digitálních fotografií v doručovacím médiu, tj. emailové zprávě, disketě, CD: jméno a adresu autora,
telefonní
číslo,
příp.
e-mailovou
adresu)
v maximálním počtu 2 kusů zašlete nejpozději do
30. listopadu 2005na adresu:
Redakce Vozka, Petr Dzido, Tylova 4, 700 30
Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 783 174,
e-mail: dzidopetr@volny.cz .
Na poštovní obálku nebo do předmětu e-mailové
zprávy uveďte: „Fotosoutěž.“

HONZA NA VYCHOVÁNÍ
aneb
NAUČNÉ VĚTY TETY KVĚTY Z ETIKEKETY
Rozhodly jsme se přidat do Oběžníku novou rubriku dobře míněných rad o základech slušného chování ve společnosti pro začátečníky i
mírně pokročilé, které by jsme měli všichni znát. A jak už to bývá, opakování je matka moudrosti…
KAPITOLA 1. Úvod, v němţ se seznámíme s tetou, která je sice dáma, ale přesto
má synovce.
Vítám tě, milý synovče Honzo! Co nevidět ti bude šestnáct let, a tak mi tě máma poslala na pár dní, aby ses trochu otrkal ve
společnosti. To je dobře, protoţe slušné chování – to není ţádná přetvářka pro snoby, to je prostě samozřejmost a patří to k ţivotu jako
pyţamo do postele a gumáky do bláta, a ne naopak. No nemrač se, jako bys říkal – to zas bude pěkná otrava, a víš co mně můţeš… A
nekoukej po té mouše a tvař se aspoň trochu jako ţe mě posloucháš. To je potřeba, umět druhého vyslechnout…
Jejda, támhle je jedna moje známá! – Dobrý den, Martičko! Tebe uţ jsem dlouho neviděla! Dovol mi, abych Ti představila svého
synovce Honzu, jak jsem ti o něm minule povídala. Studuje průmyslovku a bude teď o prázdninách pár dní u mě. Honzo, to je moje
přítelkyně Marta Novotná, seděly jsme spolu před třiceti lety v jedné lavici. – Říkáš, abychom zítra přišli, Marti? To by šlo, dobře,
děkujeme za pozvání, přijdem; tvoje kníţky o architektuře budou Honzu určitě zajímat. Tak zítra nashledanou!
Vidíš, Honzo, tak se to dělá: vţdycky představit toho mladšího tomu staršímu, muţského dámě. Tos udělal dobře, ţes počkal, aţ ti ona
podá ruku, ale mohl ses trochu usmát a tu ruku víc stisknout. Ne tak aţ by jí praštěly klouby nebo s ní pumpovat jako rezavou pumpou na
dvorku – ale tak normálně srdečně, a ne jako bys sahal na mokrý hadr nebo leklou rybu… A pusť mě na pravou stranu, tam je místo pro
dámu.
Hleď, na dnešek jsem naplánovala večeři v Grandu a pak půjdem do divadla na Tři mušketýry. Doufám, ţe máš s sebou i něco jiného
neţ dţíny, bundu a botasky?! Máš oblek, polobotky a baloňák? Tak fajn.
Počkej, tady si ještě koupíme mléko a rohlíky na zítřejší snídani. Au! – No nic se nestalo, paní… Já vím, Honzo, vrazila do mě
pořádně, ale můţu jí říct: Kam koukáš, sůvo! – To bychom k těm mezilidským vztahům moc nepřispěli! – Tak, tady jsou rohlíky. – Paní,
nezlobte se, ale kdyţ uţ jste na ten chleba sáhla, tak si ho musíte vzít! Jak by k tomu přišli ostatní, kdyby si museli kupovat ohmatané
zboţí? Ţe mi po tom nic není, ţe já si ho brát nemusím? No promiňte, ale někdo vám to říct musel, kdyţ vás to nenaučili doma… No to se
ti povedlo, Honzo! Počkej, neutíkej!
Pane vedoucí, moc se omlouváme,ale roztrhl se nám pytlík s mlékem, ať tady někdo neuklouzne, zařídíte to? Děkujeme, nezlobte se.
Pojď, ať to stihnem rychleji, půjdem teď na tramvaj. Pomoz tam té mladé paní s kočárkem, já ti podrţím kufřík. Dneska je dost volno,
sedneme si oba… Ale ne, támhle nastupuje starý pán s holí, budeš muset vstát. No vyskoč, a neutíkej jen tak, musíš ho upozornit, ţe je tu
volno právě pro něho: Pojďte si sednout, pane, tady máte místo!
Kontrolní otázka:
Potkáš-li svého stařičkého profesora matematiky
1. pohrneš se k němu s napřaženou pravicí?
2. slušně pozdravíš a počkáš, jestli ti on podá ruku a dá se do řeči?
3. schováš se rychle v prvních dveřích a přikrčíš se, abys byl menší a ještě menší?

Autopůjčovna EURO-CAR nabízí půjčování aut zdravotně postiţeným:
 Vozidlo Opel Corsa 1.0 12V, třídveřové, ve stupni výbavy Enjoy
 Vozidlo, vybavené automatickou převodovkou Easytronic
 Vozidlo, upravené na ruční ovládání systémem MERO 2A – páka pod volantem na
pravé straně, plyn k sobě, brzda od sebe
 Vozidlo pravidelně udrţované, servisované výhradně u autorizovaných dealerů a
opravců
 Vozidlo s letním, případně zimním obutím (co je aktuální)
 Neomezený limit na nájezd kilometrů … a mnoho dalšího
Při pronájmu vozidla je od nájemce poţadováno:
 Předloţení dvou dokladů totoţnosti (Občanský průkaz, Pas, Řidičský průkaz), v
případě fyzické osoby
 Předloţení Ţivnostenského listu, nebo Výpisu z obchodního rejstříku, v případě
právnické osoby
 Předloţení Průkazu ZTP
 Vlastnictví řidičského oprávnění
 Záloha na pronájem vozidla NENÍ POŢADOVÁNA !!!
 Pro stálé zákazníky slevy z cen nájemného
 Přistavení vozidla v regionu Královéhradecka zdarma, v ostatních regionech dle
domluvy
AKCE pro hotovostní platby: Drţitelé průkazu ZTP, kteří si budou hradit pronájem vozidla ze svých
vlastních finančních prostředků, mají zvýhodněnou denní sazbu nájemného Kč 390,- / den
KONTAKT:
Václav Hromádko- EURO-CAR, Brněnská 1228, 500 12 Hradec Králové, tel.: 495 513 353, 603 488
291, email: EUROCAR@MUJBOX.CZ
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