Komunitní
plánování
města
Olomouce
aneb
chceme
ovlivnit
budoucnost
sociálních
služeb ve
městě.
V sobotu
13.5.2006
se
uskuteční
v prostorách
klubu důchodců, Peškova
1, Olomouc Valná hromada
spolku Trend.
Začátek je v 9,30 hod,
předpokládaná délka do
12,00. Všichni členové by
měli
v příloze
tohoto
zpravodaje najít pozvánku
s programem. Těším se na
setkání s Vámi
Milan Langer

Město Olomouc postoupilo ve své snaze o komunitní plánování sociálních
služeb. Jedná se vlastně o představu zástupců města, jak by měly vypadat
sociální služby v následujících dvou letech. Co zde chybí, čeho je dost, ale také
které služby se nebudou v budoucnu rozvíjet. S tím úzce souvisí, kam chce
město přednostně poskytovat finanční podporu. Do tvorby prvního komunitního
plánu jsou zapojeni také představitelé organizací poskytujících tyto služby, tedy i
Trend vozíčkářů
a nezastupitelnou roli zde musí hrát sami stávající i
potencionální uživatelé sociálních služeb. To jsme my všichni.
Nyní byl zveřejněn návrh prvního takového plánu k veřejnému připomínkování
všemi, kteří se k němu chtějí vyjádřit. Proces konzultací byl oficiálně zahájen dne
20. 4. 2006, ukončen bude 12. 5. 2006. Během procesu konzultací může kterýkoli
občan Olomouce připomínkovat návrh komunitního plánu sociálních služeb.
Návrh komunitního plánu sociálních služeb je k dispozici v elektronické podobě
na internetových stránkách www.kpssolomouc.wz.cz a www.olomoucko.cz a
v tištěné podobě na kontaktních místech, tj. Městské informační centrum (MIC)
v podloubí radnice, MIC na hlavním vlakovém nádraží, v budově Magistrátu
města Olomouce na Kosmonautů 10 (kanc. 122), na Hálkově 20, na Hynaisově 10
a na Dolním náměstí 1 – U zlatého Jelena.
Pro připomínkování stačí vyplnit zvláštní formulář pro podání připomínek a
odeslat jej poštou nebo e-mailem na uvedenou kontaktní adresu nebo odevzdat
na kontaktním místě. Formulář je dostupný stejně jako návrh plánu v elektronické
podobě na www.kpssolomouc.wz.cz a v tištěné podobě na výše uvedených
kontaktních místech. Komu není jedno, jaké služby bude město v dalších letech
podporovat, podívejte se minimálně na část věnovanou zdravotně postiženým.
Návrh plánu i formulář pro podávání připomínek je k nahlédnutí také v Centru
integrace.
Milan Langer

Valná
hromada
Spolku
Trend
vozíčkářů
Olomouc

Výzva k
doplacení
členských
příspěvků

Představenstvo
spolku
rozhodlo dát na Valné hromadě
2006 návrh na vyloučení těch
členů, kteří neuhradili do
konání Valné hromady dlužné
členské příspěvky za rok 2004,
případně za ještě dřívější
období. Pokud tedy má někdo
z Vás
v Trendu
vozíčkářů
nedoplatky, můžete je uhradit
nejpozději
před
začátkem
Valné hromady na místě
konání.
Milan Langer

Na Peškové skládaly básně
19.4.2006 se na setkání na
Peškové skládaly básně.
Spontánně vznikly 2 skupiny
a ty spolutvořily, verš po
verši, níže uvedené
básničky. Jak vidno,
romantickou veršovánku
doplnila velmi dekadentní a
hořká ze života.

Venku svítí sluníčko
pojďte se mnou maličko
obejít si políčko
a potěšit své srdíčko
Potkám v lukách mladé děvče
Zeptám se jí zda mě nechce
Odpoví mi s radostí
ať nedělám hlouposti

Mám už svého galána
A budu s ním do rána
Já jsem jako náhradník
Když tě galán nechá být
Takových by bylo moc
Nashledanou, dobrou noc

Začala nám schůzka
Už je prdel úzká
Chci jít do hospody
V hospodě na záchodě je díra velká
vyzkoušela to chudák selka
a tím se dostala do velkého trapasu

Ve dnech 17.5.2006 – 19.5.2006 se uskuteční již 4.
ročník celostátní veřejné sbírky „Dny zasukovaných
tkaniček“, kterou pořádá Trend vozíčkářů Olomouc a Liga
za práva vozíčkářů Brno s dalšími partnerskými
organizacemi. Výtěžek sbírky bude použit na speciální
služby umožňující nezávislý život tělesně postiženým.
Letošní 4. ročník pořádáme v polovině května a ne
na podzim. Loni nám při sbírce sice nepršelo, ale počasí
v tomto období je již chladnější. Z tohoto důvodu nám
odmítlo pomoc při sbírce mnoho klientů. Výtěžek sbírky
závisí nejen na pomoci dobrovolníků z řad asistentů a
studentů, ale taky na přímé pomoci vás, uživatelů služeb.
Veřejnost zapojením klientů vnímá naši sbírku „jinýma

očima“. Vidí, že naši klienti nesedí s „rukama v klíně“, ale
dovedou se aktivně angažovat.
Z tohoto důvodu se obracím na všechny klienty a
členy Trendu vozíčkářů Olomouc s prosbou o pomoc při
letošním jarním ročníku sbírky. Klienti se mohou hlásit na
telefonu 585 754 917 u Aleny Ivanové, nebo na telefonu 585
431 012 v kanceláři osobní asistence.
Věřím, že společnými silami se nám podaří
dosáhnout patřičného výsledku!
Alena a Lukáš
organizátoři sbírky

Ostatní akce

Naše akce
Milí dvoj- a vícekolečkáři, i ti, co máte vždy o
kolečko více. Další tradiční a velkolepé setkání
na Peškové se uskuteční 17. května a 21.
června v obvyklou hodinu, tedy v 15.00. Čeká
na Vás malé pobavení a velké povídání o cizí
zemi, jejíž jméno se dozví jen ti, kteří nebudou
lenit. Těm se zazelená!!!

1) Ve čtvrtek, 11. května 2006 v 19 hodin
Přednáška: Symbolismus zvěrokruhu
· Čtyři elementy ve zvěrokruhu
· Platónský rok
· Planety sluneční soustavy a jejich odraz v mytologii
Místo konání: Muzeum umění, Denisova 47, Olomouc
Vstupné: 50 Kč (studenti a důchodci 30 Kč)
www.akropolis.cz

Namrkanou se těší Honza

2)

VESÁKHA

oslava Buddhových narozenin, probuzení a vstupu do parinibbány
Místo konání:
Termín:
učitelé:

Padmafarma Bělá u Jevíčka
12.-14.5.2006
Ctihodný Ayukusala Thera
Lukáš Mezuliánek
Cena:
890,- Kč
Č.účtu:
194531896/0300
VS:
2550
Cena zahrnuje organizační náklady, ubytování, celodenní vegetariánskou stravu a cestovné učitelům.
Přihlášku zašlete mailem: eva.chocova@volny.cz
písemně na adresu: E.Chocová, Zelená 8, 779 00 Olomouc, tel. 604 663 160

Cesta
PENDOLINEM
Čtu si v časopise Vozíčkář a Vozka a je
zde psáno, že bude výstava Nonhandicap v Praze. Jsou zde také
vstupenky na tuto výstavu. Říkám tedy
manželovi, že se výstavy zúčastníme a
projedeme se Pendolinem. Platím já
100,-Kč a ty jseš doprovod. Však byl
v časopise článeček, že doprovod ve
vlacích vyšší kvality cestu ani
místenku neplatí. Tak jdu do kanceláře
ČD koupit dopředu lístek. Lístek mi
prodali, ale řekli, že doprovod bude
platit ve vlaku 200,-Kč. No, udivilo mě

to, cesta by byla značně dražší. Dávám
jim přečíst článeček, ale odpovídají, že
se sleva nevztahuje na Pendolino. Ale
zase mi je divné, proč mám platit ve
vlaku a ne tady u kasy. Tak hledám jiný
spoj. Dostat se vlakem bezbariérovým
do Brna a rychlíkem do Prahy. Ale to
mám smůlu, jelikož spoj nechytnu. A
čekat v Brně ráno dvě hodiny na spoj,
to se mi nechce. Tak je rozhodnuto,
pojedeme Pendolinem, vyhodit se
nenecháme a peníze u sebe nemáme.
A ještě jsem nahlásila, aby byl u vlaku
přistaven zvedák, kterým se dostanu
do vagónu.
Ráno jsme si na vlak vyšlápli
v předstihu a potkáme se s tady
s dalším
cestovatelem
na

mechanickém vozíku. Jmenuje se
Jirka. Ale kdybychom oba měli
elektrický vozík, tak nevím, jak se na
vyhrazená místa pro vozíčkáře vlastně
vejdeme. Lidé přece jenom chodí do
jídelního vozu a také obsluhující číšník
jede
s vozíkem
prodat
dobroty
cestujícím. To by bylo pro nás
nějakého cestování.
Vlak tedy jel, nijak však závratnou
rychlostí, prostě jenom jel. Průvodčí
nám cvakl lístek a žádný doplatek po
nás nevyžadoval. Tak jsme si pěkně
jeli do Prahy.
Z holešovického
nádraží
na
výstaviště cesta netrvá dlouho. Přejít
křižovatku a pak jste za osm minut
před branou. Tady se taky nachází ta

slavná Matějská pouť, což jsem
nevěděla. Ta mě však nechávala
chladnou, ale Křižíkův pavilon, ten
jsem obdivovala. Co všechno dovedli
lidé dříve s minimální technikou
postavit. Samotná konstrukce a ty
krásně malovaná okna v paviloně
zaslouží obdiv. Křižíkova fontánka
zatím ještě nebyla spuštěna, tak jenom
se koukat, co všechno by asi dokázala.
V jednom paviloně se nachází
lékařská technika a v druhém paviloně
jsou
různé
pomůcky
pro
hendikepované.. Tak jsme je prohlédli,

něco pořídili. Také jsem se projela na
novém mechanickém vozíčku. Ten je
tak lehký, že se dáte do pohybu pouze
svým tělem. Žádná námaha při otáčení
koleček.
A ještě jedno překvapení nás
čekalo, když nám
hosteska sdělila, že
cesta vlakem bude
proplacena,
při
předložení
vlakových lístků.
Byl to hezký
výlet, při kterém

jsme museli jenom brzo ráno vstát a
vydat se na cestu.

Dagmara

Projekty Evropské unie v Trendu vozíčkářů
Pracovní skupina pro SWOT analýzu organizace
Někteří z Vás již prostřednictvím setkávání na Peškově jistě vědí, že od září 2005 běží v našem spolku 2
projekty financované Evropskou unií. V tomto čísle bych Vám ráda představila část jednoho z projektů, který se
jmenuje BezBariérové Bajty (BBB). Tento projekt je financován Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků
Globálního grantu.
Součástí projektu BBB je aktivita s názvem Pracovní skupina pro přípravu SWOT analýzy organizace.
Nejprve něco málo k samotné SWOT analýze. Slovo SWOT je zkratkou čtyř anglických slov: S jako Strengths
(přednosti=silné stránky), W jako Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), O jako Opportunities (příležitosti) a T jako Threats
(hrozby). Jádro této analytické metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení těchto jednotlivých faktorů. Analýzou vzájemného
působení jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze
získat nové kvalitní informace. Zjednodušeně je cílem SWOT analýzy maximalizovat přednosti a příležitosti a minimalizovat
nedostatky a hrozby vztahující se k organizaci.
K práci skupiny pro přípravu SWOT analýzy není potřeba, aby se jí pokaždé účastnili tytéž osoby. Při každém sezení
by se však měla sejít skupinka 5-10 klientů či členů s pracovníky a členy vedení organizace, aby společně řešili slabé a silné
stránky organizace a její dlouhodobé a aktuální cíle.
Chtěli bychom, abyste jste nám touto cestou řekli, co si myslíte, že v naší organizací chybí, co je potřeba vylepšit, co
dobře funguje, nebo naopak co Vám připadá jako zbytečná aktivita, co by mohlo spolek eventuelně ohrožovat (např. služby
poskytované organizací, volnočasové aktivity, oblast vzdělávání, vztahy s úřady). Na tyto všechny a další otázky nás zajímá
Vaše odpověď. Stanete se tak aktivními účastníky dění při řešení dlouhodobých cílů, směřování organizace i aktuálních
problémů a nedostatků. Čekáme jenom na Vaše podněty, které můžete vyslovit při společných setkáních v novém Centru
integrace na Lužické 7.
Setkávání pracovních skupin budou probíhat v intervalu 2 a 3 týdnů a ti, kteří budou mít zájem se této aktivity účastnit,
budou o přesném datu a době konání včas informováni. Pokud tedy chcete ovlivnit práci Spolku Trend vozíčkářů a udělat tím
něco pro sebe i pro druhé, zavolejte na telefonní číslo 585 754 919 (Šárka Schmucková) a nahlašte svou účast v pracovní
skupině.
Pokud potřebujete osobní asistenci, zajistíme Vám ji zdarma po dobu setkání včetně doprovodu na Lužickou a zpět
domů. Je však nutné oznámit její potřebu dostatečně dopředu, a to do 15.00 hod každý čtvrtek. Jde o stejný systém
nahlašování osobní asistence na jaký jste již zvyklí při klasické osobní asistenci, mění se pouze konečná doba nahlášení a je
zapotřebí zavolat na výše uvedené telefonní číslo.
Těším se na Vaši účast .
Šárka

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Holečkova 9, 779 00 Olomouc
tel.+fax: 585 431 012

E-mail: trend@trendvozickaru.cz

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu spolku,
která se bude konat v sobotu 13.5.

2006

od 9.30 hod
v Klubu důchodců
v OLOMOUCI, Peškova 1
s tímto programem:
-

Volba předsedy VH, zapisovatele a sčitatelů hlasů
Zahájení, schválení programu
Zpráva o činnosti a hospodaření spolku Trend vozíčkářů Olomouc za rok 2005;
Zpráva revizní komise;
Plán činnosti spolku na rok 2006
Schválení rozpočtu spolku na rok 2006
Návrh na vyloučení členů, kteří dluží členské příspěvky za rok 2004 a starší
Diskuse
Návrh usnesení
Závěr

Účast na valné hromadě patří k základnímu právu všech členů spolku
Za TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Mgr. Milan Langer
předseda
Vezměte si s sebou členské průkazky spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ a příp. 50,- Kč na zaplacení členských příspěvků

Adresa redakce:
Spolek Trend vozíč kář ů
Holeč kova 9, 779 00 Olomouc
www.trendvozickaru.cz
E-mail: trend@trendvozickaru.cz
Tel.: 585 431 012

Datum vydání: 2. 5. 2006
Souč asně s tiskovou podobou vychází
Zpravodaj i v textové
podobě na internetových stránkách spolku.
Pro vnitř ní potř ebu v nákladu cca 85 kusů
bezplatně rozšiř uje
Trend vozíč kář ů Olomouc.

