Č. 5 2006

III.ročník

Vážení přátelé, Trenďáci i jeho příznivci,
dostáváte do rukou říjnové číslo našeho
Oběţníku. Rád vyuţívám této příleţitosti k tomu,
abych Vás všechny pozdravil a dále, abych Vás
seznámil s důvodem změn proběhlých v Trendu
vozíčkářů. Novou strukturu týmu Trendu vozíčkářů
jsme uvedli jiţ v minulém čísle. Z organizačního
hlediska jde o nutný krok pro lepší zvládání rozšiřující
se nabídky sluţeb i očekávaných změn vyvolaných
novým zákonem o sociálních sluţbách.
Z pohledu ředitele mi přinesly změny určité
ulehčení v tom, ţe se nemusím tolik věnovat běţným
provozním otázkám okolo zajištění chodu spolku.
Také na realizaci projektů bude více očí i hlav, protoţe
nelehká práce kolem jejich sepsání, hlídání termínů a
vyúčtování je rozdělena na jednotlivé pracovníky.
Práce v Trendu vozíčkářů mi od samého
začátku přinášela mnoho radosti i uspokojení z dařící
ho se díla. Brzy to však bude deset let, co jsem u
vesla a některé stále se opakující aktivity se stávají
nutnou rutinou velmi vyčerpávající můj omezený

rezervoár sil. Zkrátil jsem si proto nyní úvazek v
Trendu na 0,5, to je na 20 hodin týdně.
Kromě aktivit v Trendu jsem předsedou
Olomoucké krajské rady zdravotně postiţených, a
dále jsem členem komise pro rodinu a sociální
záleţitosti krajského úřadu, docházím do komise
místní části č. 15 a pokud bych uţ měl pocit, ţe si
budu houpat nohama, dorazí nějaký překlad od
soudu, protoţe mým prapůvodním povoláním je
překladatel jazyka německého a italského. To vše
samozřejmě mimo pracovní dobu v Trendu.
Příkladem dlouhodobého, a zdá se, ţe
úspěšného boje je v tomto čísle uvedený jízdní řád
dalších bezbariérových autobusových spojů v regionu
Severní Moravy, které zajišťuje Connex Morava ,a.s..
Je zatím několik let, nikoliv boje proti zlým úředníkům
a podnikatelům, ale hledání spojenců a trpělivého
vyjednávání a přesvědčování. Věřím, ţe aktivity
Connexu Morava ,a.s. jsou tím správným krokem
k bezbariérové dopravě pro všechny a všude. Za to
patří mé upřímné poděkování ing. Šrajerovi i celému
vedení této a.s. .
Milan Langer

Nový aktivizační pracovník
V minulém čísle jste se dočetli, ţe od nás odchází náš aktivizační pracovník (dříve koordinátor
volnočasových aktivit), Honza Spěváček. Nyní jiţ známe jeho nástupce, je to naše dlouholetá osobní asistentka,
krátký čas také sociální pracovnice, Radka Zapletalová.
Pozitivní je to, ţe Radka jiţ Trend zná, zná řadu našich uţivatelů a dokonce má jiţ i zkušenosti
s pořádáním volnočasových akcí, neboť organizovala Březejc 2005 a HospiMedicu 2005. Na tuto práci jsme se s ní
však prozatím domluvili pouze do konce roku 2006, neboť, jak jiţ všichni víte, poté vstoupí v platnost nový Zákon o
sociálních sluţbách a přinese s sebou celou řadu změn. Tyto změny se dotknou celé organizace a tedy i
volnočasovek a reagovat na ně budeme průběţně, jak budou přicházet. Nemusíte se však bát, ţe by od ledna naše
volnočasovky vymizely.
Marcela Hornová

Radka mává na přivítanou
Mé jméno je Radka Zapletalová a myslím, ţe ani není třeba se nějak víc představovat. Většina z Vás mě zná
buď jako osobní asistentku, nebo jako dřívější pracovnici Trendu, kdy jsem zhruba před rokem jiţ „volnočasovky“ na
starost měla. Kdyby jste měli jakýkoliv nápad, připomínku, či cokoliv na mě, zastihnete mě v Trendu vţdy ve čtvrtek
od 15 do 17 hodin.
Jinak se tedy těším na setkávání s Vámi, a budete-li na mě hodní, já na Vás budu taky  a přeji Vám krásné
podzimní dny! 
Radka Zapletalová

ČAJOVNA NA KOLEČKÁCH
V týdnu od 9. do 14. října 2006 proběhne další ročník Týdne pro duševní zdraví, a ve čtvrtek 12. října se do
tohoto týdne zapojí také Trend. V tento den budeme mít Den otevřených dveří s jiţ tradičním názvem Čajovna na
kolečkách aneb rušíme úřední den, kdy pro Vás i širokou veřejnost budeme od 9 do 19 hodin v našich nových
prostorách na Luţické 7 vařit chutné čajíčky a voňavé kávičky.
Všechny Vás tímto srdečně zveme a těšíme se na viděnou 
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Setkání na Peškové

HOSPIMedica

Pravidelné středeční setkání na Peškové 1 se
v měsíci říjnu uskuteční 18. 10. 2006 ( klasicky od 15ti
hodin ). Na programu bude tentokrát setkání s jednou
slečnou, která je členkou ţenského automobilového
klubu, který mimo jiné pořádá i nejrůznější srazy.
Členky tohoto klubu si své vozy dávaly dohromady
samy a jsou to jejich miláčkové, o které pečují jako o
oko ve své hlavě. 

V termínu od 24. 10. do 27. 10. se bude konat
v Brně
další
ročník
mezinárodního
veletrhu
zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví.
Ve
středu 25. 10. 2006 vypraví Trend autobus tímto
směrem. Zájemci nechť rychle vyplní a na adresu
Trendu co nejdříve zpět doručí dále přiloţenou
přihlášku.

„Krabička na Vaše vzkazy, připomínky, stížnosti, pochvaly, …“
Jak si jiţ někteří z vás všimli, v prostorách Trendu na Luţické ulici se objevila naše staronová „krabička na
vzkazy“. Jde o papírovou krabičku, kterou jsme s sebou brali na všechny akce a vybízeli vás, abyste do ní házeli
své připomínky, náměty, pochvaly, stíţnosti atd. ohledně sluţby osobní asistence. Byla také k dispozici v kanceláři.
Nyní jsme tuto krabičku umístili hned za dveře, do vnitřní chodby a přidali jsme i pár papírů a tuţku, máte
tedy kdykoliv moţnost hodit do ní jakýkoliv vzkaz (ať uţ anonymně nebo s podpisem). Krabičku budeme pravidelně
vybírat. Kaţdému vzkazu, připomínce, stíţnosti, budeme věnovat potřebnou pozornost a příp. ji následně řešit.
Marcela Hornová
První vzkaz, pro nás příjemný, neboť se jedná o pochvalu, uvádíme jiţ nyní:
POCHVALA
PO 3 LETECH JSEM SI NA VÁS JIŽ ZVYKLA. TAKŽE VÁS MÁM RÁDA A NEODCHÁZEJTE. VERČA,
MARCELKA A JANA K.
ZÁŘÍ 06
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Moţná jiţ někteří z Vás zapomněli, ale Trend stále provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pravda,
je skromnější svou výbavou, ale v případě nutnosti jsou kompenzační pomůcky k dispozici. Kaţdý se můţe dostat
do situace, kdy se mu pokazí vozík či jiná kompenzační pomůcka, oprava trvá několik dní a vy se bez pokaţené
pomůcky nemůţete obejít. Nebo nemáte vlastní a potřebujete kompenzační pomůcku jen na pár dní. V takovém i
jiném případě se můţete obrátit na nás a kompenzační pomůcku si za mírný poplatek vypůjčit.
V současné době si můţete vybrat ze 4 mechanických vozíků, dále si vypůjčit hydrolift (zvedák do vany),
schodolez, vířivkovou koupel nohou nebo francouzskou hůl.
Aktuální ceník za protetické a kompenzační pomůcky:
člen organizace
1. den
každý další den
mechanický vozík
10 - 15 Kč
1 - 2 Kč
hydrolift, zvedák do vany
10 Kč
2 Kč
vířivková koupel nohou
10 Kč
1 Kč
schodolez
20 Kč
10 Kč
Typ pomůcky

ostatní
1. den
každý další den
20 - 30 Kč
3 - 6 Kč
20 Kč
4 Kč
20 Kč
4 Kč
40 Kč
20 Kč

V případě potřeby mne kontaktujte na telefonním čísle 585 754 919 nebo můţete přijít osobně Trendu vozíčkářů
na Luţické 7. Budu se těšit .
Šárka Schmucková

Nová rubrika: Co dělá … a kdy se nenudí
Tato rubrika vznikla jako důsledek reorganizace. Je našim cílem, abyste všichni, tzn. všichni čtenáři
našeho Oběţníku, ať uţ jste uţivatelé sluţeb, členové, rodinní příslušníci, sponzoři či široká veřejnost, věděli, co
který pracovník dělá. Postupně se vám v této rubrice představí všichni zaměstnanci organizace. Kaţdý sám za
sebe vás seznámí s tím, co je vlastně jeho úkolem v organizaci. Jako 1. se vám představí náš nejvyšší – ředitel
Mgr. Langer Milan.
Veronika Kotonská
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Co dělá ředitel a kdy se nenudí
Co tedy dělá takový ředitel Centra Integrace Trendu vozíčkářů?
Mým úkolem je nejen z vrchu všechno řídit a dohlíţet, aby organizace klapala jako celek. Běţné jsou
porady zejména s vedoucími úseků sluţeb a ekonomickou, schůzky nad jednotlivými úkoly a jejich plněním.
Kromě toho je nezbytnou náplní zastupování spolku na různých jednáních ať jiţ s Magistrátem, Krajským úřadem,
nebo s kolegy z jiných organizací a dalšími. Je třeba pracovat na strategických konceptech i vnitřních předpisech.
Pokud budete chtít hovořit přímo se mnou, nejčastěji mne najdete na Luţické v pondělí, ve středu a čtvrtek
odpoledne. Přitom pondělky od 13 do 17 hodiny se zde budu snaţit být co nejvíce právě pro Vás. Nejsem však
mnohdy pánem svého času a proto prosím o shovívavost, pokud mne v kanceláři nezastihnete. Tehdy budu
pravděpodobně na některém z jednání, jehoţ termín určil někdo jiný. Telefon do mé kanceláře je 585 431 984.
Milan Langer

Zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních služeb pro sociálně slabé
a zdravotně postižené
Zvláštní ceny veřejně dostupných telefonních sluţeb pro sociálně slabé a zdravotně postiţené budou od 1.
1. 2007 nabízet tři telefonní operátoři. Jedná se o Telefónica O2 (pro pevné i mobilní linky), T-Mobile a Vodafone.
Zvláštní cenu bude operátor tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou osobu činila měsíčně maximálně 200 korun.
Pokud tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude mít nárok pouze na jednu a jen u jednoho operátora.
Oprávněný uţivatel se můţe rozhodnout, zda slevu bude čerpat na svou pevnou nebo mobilní linku. Stát bude tyto
zvláštní cenové programy dotovat ročně částkou aţ 500 miliónů korun, dávku by mělo obdrţet kaţdý měsíc přes
200 tisíc lidí.

Komu je sleva určena:
1) Zdravotně postiženým podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Nárok na slevu budou mít zdravotně postiţené osoby, a to konkrétně velmi těţce postiţení (drţitelé průkazu
ZTP/P), osoby zvlášť těţce postiţené (drţitelé průkazu ZTP) z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (nebo
účastník, který vychovává nebo který osobě pečuje o nezletilou osobu, která je drţitelem jednoho z výše
uvedených průkazů), osoby uznané lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za bezmocnou
(nebo pokud jde o osobu nezletilou, účastník, který o ni osobně pečuje).
Nárok na pronájem nebo koupi speciálně vybaveného telekomunikačního koncového zařízení za cenu
standardního telekomunikačního koncového zařízení podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) těmto osobám
zůstává zachován.
Ţádost o zvláštní cenový program uplatní tyto osoby operátorovi a doloţí ji rozhodnutím o přiznání mimořádných
výhod třetího stupně (v případě ZTP/P), resp. rozhodnutím o přiznání mimořádných výhod druhého stupně z
důvodu úplné nebo praktické hluchoty (u drţitelů průkazu ZTP), nebo rozhodnutím o přiznání zvýšení důchodu pro
bezmocnost. V případě, ţe se jedná o účastníka, který zastupuje nezletilého, přikládá tento účastník také doklad o
tom, ţe je rodičem nebo rozhodnutí, na základě kterého o tuto osobu osobně pečuje.

2) Sociálně slabým osobám a se zvláštními sociálními potřebami
Sleva bude nově poskytována také osobám s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn.
uţivatelům, kteří nepřetrţitě alespoň šest měsíců, nebo půl roku v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni,
kdy jim bylo vydáno potvrzení, byli a stále jsou příjemci dávky sociální péče. Potřebné potvrzení pro ţádost o slevu
na telefonování budou sociálně slabým vydávat pověřené obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být starší neţ
jeden měsíc, předloţí pak ţadatel svému operátorovi. Potvrzení bude nutné operátorovi předkládat opakovaně
kaţdý rok.
Veronika Kotonská

Zdroj: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3661
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Dny zasukovaných tkaniček
Dne 21.9.2006 se uskutečnil na území Olomouce a Velké Bystřice 4. ročník celostátní veřejné sbírky „Dny
zasukovaných tkaniček“, kterou pořádal Trend vozíčkářů ve spolupráci s Ligou za práva vozíčkářů Brno a dalšími
partnerskými organizacemi. Bohuţel výsledky sbírky pořádané na území města Brna zatím nejsou známé, ale
výtěţek sbírky organizované v Olomouci činil:
Olomouc
Velká Bystřice
CELKEM:

58 887,50 Kč
5 422,00 Kč
64 309,50 Kč

Tato částka bude pouţita na speciální sluţby umoţňující nezávislý ţivot tělesně postiţeným. V Olomouci se
sbírky zúčastnilo 5 klientů s asistenty a 87 dobrovolníků převáţně studentů středních škol.
Sponzory sbírky byla Česká spořitelna a.s., MONTERS spol s r.o., INVENSYS Appliance Controls s.r.o.,
Hanácká kyselka. Sbírku dále podpořili DPMO a.s. Olomouc, Connex Morava a.s., PROFIT s.r.o., rádia Haná,
Hity, Apollo, Proglas, Český rozhlas Olomouc, redakce MF Dnes, Olomoucký den, Právo, TV Morava a TV Zipp.
Naše poděkování patří všem, kteří na naši sbírku přispěli, všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří nás
podpořili buď finančně, nebo materiálně.
Děkujeme.
Hana Šnoblová

Zákon o sociálních službách
Společně s tímto číslem Oběţníku dostáváte i speciální přílohu týkající se nejčastějších otázek a odpovědí
spojených s novým zákonem. Jelikoţ jste se ale vy na nás s konkrétními dotazy neobrátili, pouţila jsem
k vypracování této přílohy materiály, který vypracovalo samo MPSV. V celém znění tento materiál najdete na:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/2974/otazky_odpovedi_22-rev.pdf
Veronika Kotonská
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