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Slovo úvodem
Hezký den.
Po necelém měsíci se s Vámi opět setkávám a nabízím nové číslo Trendy
zpravodaje. Celý měsíc jsme všichni pilně střádali novinky, informace a zajímavosti, které
Vám chceme sdělit. První v pořadí je několik aktualit, jako je změna adresy sídla Trendu,
drobné úpravy ceníku, novinka v provozu služby Poniv, žádost pana Václava Krásy
(předseda NRZP) o spolupráci, informace o středečním setkání a tak dále a tak dále. Je
toho opravdu hodně, takže Vás nebudu dále zdržovat úvodem.
Jen Vám ještě popřeji za sebe a všechny pracovníky Trendu hezké a veselé
Velikonoce a ať se u Vás pomlázky kmitají a vajíčka ve velkém rozdávají.
Šárka Schmucková

Změna adresy sídla
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc oznamuje, že schválením nových Stanov Ministerstvem vnitra ČR dochází ke
změně sídla občanského sdružení z původní adresy Holečkova 9, Olomouc na:

Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 101/7, 779 00 Olomouc
IČ, telefonní čísla, bankovní spojení a e-mailové adresy zůstávají beze změny.
Členové si mohou vyzvednout platné znění stanov v kanceláři ředitele organizace na ulici Lužická 7, nebo požádat o
jejich zaslání.
Mgr. Milan Langer
předseda představenstva

NOVÝ CENÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
Pro uživatele služby osobní asistence přikládáme ke zpravodaji nový ceník za služby osobní
asistence, který bude platný od 1.4.2008.
Změny se vztahují především k lidem, kteří mají teprve zažádáno o příspěvek na péči a platí za
hodinu osobní asistence sníženou sazbu. Rozhodnutím představenstva bylo stanoveno, že po přiznání
příspěvku tito lidé zpětně doplatí cenu osobní asistence do plné výše. Dále byla v ceníku konkrétně
stanovena sankce za 1 hod neodebrané OA při porušení smlouvy o sjednané službě osobní asistence.
Dosud se tento bod pouze slovně popisoval v textu. V neposlední řadě se snížila cena za 1 hodinu OA
vykonanou dobrovolníkem.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky ozvěte se Barče Vítkové nebo Janče Cmielové (585 754 924, 777
974 455, asistence@trendvozickaru.cz) na osobní asistenci – domluví si s Vámi návštěvu nebo vyřídí věc ihned.
Na závěr Vás žádáme, abyste si nový ceník přiložili k Vaší platné Smlouvě o poskytování služby osobní asistence
Trendem vozíčkářů. Děkujeme.
Pracovníci sekce OA

PONIV – zrušení dispečinku
Poniv zrušil svůj dispečink na Peškové 1. Pokud budete potřebovat odvoz, volejte pouze na mobil řidiči – pan
Zdeněk Moravec, tel: 777 935 234, nejlépe mezi 8:00 a 12:00h. Ceny zůstávají.
Milan Langer
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SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali členu Trendu vozíčkářů panu Pepovi Effenbergrovi, který se přihlásil k vázání tkaniček na
letošní jarní sbírku. Pan Pepa doma „zasukoval“ celou krabici tkaniček, přesně 5.000ks. Vážíme si jeho pomoci a jsme rádi,
že je naším členem. Ještě jednou srdečně děkujeme za tak vydatnou pomoc při organizaci sbírky.
pracovníci Trendu vozíčkářů

VÝZVA A PROSBA O SPOLUPRÁCI – VÁZÁNÍ TKANIČEK
Protože se další ročník sbírky „Dny zasukovaných tkaniček“ opět neodvratně blíží (termín
je předběžně stanoven na 2. polovinu května 2008), rádi bychom Vás - všechny členy a uživatele
služeb - požádali o pomoc při „vázání“ tkaniček. Budeme Vám vděční za jakékoliv množství
tkaniček, které navážete. Stačí samozřejmě pouze tolik, na kolik se sami cítíte, že zvládnete.
V Trendu je stále uskladněno 10.000ks nenavázaných tkaniček, takže se dostane na
každého eventuálního pomocníka. Vzhledem k celkovému počtu bychom byli rádi, pokud byste část tkaniček svazovali doma.
Na množství, dopravě domů a zpět do Trendu se s Vámi domluvíme individuálně dle vzájemných možností.
V případě zájmu, prosím, kontaktujte paní Danu Mosslerovou – tel: 585 431 984 nebo kancelar@trendvozickaru.cz.
Pokud se nepodaří vázat tkaničky průběžně, budeme organizovat společné setkání v Trendu – učebně, o kterém se
dozvíte prostřednictvím příštího Trendy zpravodaje.
Předem děkujeme.
pracovníci Trendu vozíčkářů

V Praze dne 27. února 2008
Vážení přátelé,
obracím se na Vás v souvislosti s přípravou podkladů pro ústavní stížnost, kterou chce NRZP ČR podat v souvislosti se
zavedením poplatků za předpis léků a za návštěvu lékaře. Jsme přesvědčeni, že pro některé skupiny občanů jsou poplatky
sociálně neúnosné. K podpoře naší argumentace by nám pomohly Vaše zkušenosti. Jedná se nám především o to nakolik
zavedení poplatků zasahuje do Vašich rozpočtů a zda se dostáváte někdy do situace, že nemáte dostatek prostředků na
zaplacení poplatků ve zdravotnictví. Chceme tyto Vaše poznatky využít k argumentaci před Ústavním soudem. Zákon o
Ústavním soudu umožňuje podat ústavní stížnosti proti ústavnosti části zákona i jednotlivým občanům, bez toho aniž by
museli absolvovat soudní jednání na jednotlivých stupních až k Ústavnímu soudu. Tento postup je umožněn pouze
v případě, že problém se týká velké skupiny lidí a hrozí újma velké skupině občanů. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste
nám zaslali Vaše zkušenosti a poznatky s poplatky ve zdravotnictví.
Prosím, abyste Vaše zkušenosti zaslali na adresu: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00
Praha 7 nebo na e-mail: j.chudy@nrzp.cz.

Přeji Vám vše dobré.
Václav Krása
předseda NRZP ČR

Velikonoční pondělí – státní svátek
Během Velikonočního pondělí – státního svátku 24.3. budou mít pracovníci Trendu vozíčkářů volno (s výjimkou
osobních asistentů, kteří půjdou na osobní asistenci). Tzn., že nebude úřední den na sekci osobní asistence ani v poradně.
Pro případ nouze bude v provozu pouze telefon krizové asistence.
Šárka Schmucková

2

Sociálně-právní poradna informuje…..
Informace pro Vás vyhledala Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 812h a 14-17h a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email:
poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz či sjednat si schůzku.

Kolik peněz dostanete při péči o nemocného člena rodiny?
Příklad: Dítě onemocnělo chřipkou a otec s ním zůstal
doma, aby o něho pečoval v nemoci. Protože se jedná o
ženatého muže, dostane nemocenskou za 9 dní, i když
bylo jeho dítě nemocné 14 dní. V případě, že by se jednalo
o vdovce, měl by nárok na nemocenskou za celých 16 dní.

Pokud onemocní dítě a potřebuje péči jednoho z rodičů,
nezůstane rodina bez příjmu. Rodič, který ošetřuje
nemocného člena rodiny, má totiž nárok na nemocenskou.
Její délka a výše se však liší podle rodinného stavu
pečujícícho rodiče. Maximálně je však možné tuto dávku
pobírat dokonce 16 dní.

Výše nemocenské
Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % (dříve
69 %) z vyměřovacího základu od prvního dne pracovní
nepřítomnosti. Zohledňuje se průměrná mzda za
posledních 12 kalendářních měsíců. Při výpočtu denního
vyměřovacího základu platí, že se částka do 550 Kč počítá
v 90% výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se
počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se
nepřihlíží.

je dávkou
nemocenského pojištění nahrazující mzdu. Slouží k
finančnímu zabezpečení zaměstnance po dobu, kdy
nemůže z důvodu péče o nemocného člena rodiny
pracovat a mít příjem ze svého zaměstnání. Nárok na ní
má zaměstnanec, jestliže pečuje o:
- nemocné dítě mladší 10 let
- zdravé dítě mladší 10 let v zákonem
uvedených případech (například karanténa ve
škole)
- jiného člena rodiny staršího 10 let, pokud to
jeho zdravotní stav vyžaduje
Pro přiznání této dávky je nutné, aby ošetřovaný
člen rodiny a ošetřující zaměstnanec žili spolu v
jedné domácnosti a hradili spolu náklady na
bydlení. Společná domácnost se nevyžaduje,
jestliže rodič ošetřuje dítě mladší 10 let. Což se týká
především rozvedených rodičů.












































Ukázka výpočtu
Denní vyměřovací základ občana zjistíme,
když úhrn jeho příjmu od zaměstnavatele
vydělíme počtem dní v daném období, tj. 365
dny. Nezahrnují se však například dny
pracovní neschopnosti. Denní vyměřovací
základ u průměrného měsíčního příjmu 20 000
Kč činí 658 Kč, tedy 240 000 Kč/ 365 dnů.












- Do 550 Kč počítáme pouze 90 %, tj. 495 Kč.
- Od 550 Kč do 790 Kč budeme počítat pouze 60 %, v
našem případě tedy 65 Kč (658 Kč – 550 Kč = 108 Kč a
následně zjistíme 60 % ze 108 Kč). Denní nemocenská
před úpravou je 560 Kč (495 Kč + 65 Kč). Nemocenská za
den je 336 Kč (560 x 0,6).
Příklad: Muž měl za posledních 12 kalendářních měsíců
příjem 240 000 Kč. Za 9 dní, co se staral o svého syna,
který byl nemocný, dostane nemocenskou ve výši 3 024
Kč. Osamělá žena měla stejný příjem za posledních 12
kalendářních měsíců a za 16 dní, co se starala o svou
dceru, dostane nemocenskou ve výši 5 376 Kč.
Zdroj: http://www.mesec.cz/

Délka nemocenské
Vdaná žena nebo ženatý muž mohou pobírat dávku
celkem 9 kalendářních dní. Osamělá žena nebo muž
mohou pobírat dávku celkem 16 kalendářních dní. Pokud
je zaměstnanec s dítětem doma déle, jedná se o
omluvenou nepřítomnost v zaměstnání. Dovolená se vždy
z důvodu vzniku ošetřování nemocného přerušuje.
Za osamělého rodiče se podle Zákona číslo 54/1956 Sb., o
nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění,
považuje svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo z jiných
důvodů osamělý zaměstnanec. Osamělý rodič musí splnit
podmínku, že má dítě v trvalé nebo alespoň střídavé péči.

Důchody v Česku se letos v srpnu zřejmě mimořádně zvýší
Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě. Důchody by se podle ministra měly zvednout v
průměru o 465 korun. Avizované zvýšení penzí má nastat kvůli vyšší než očekávané inflaci. Starobní, pozůstalostní a invalidní
důchody pobírá zhruba 2,7 milionu lidí. Zvýšení penzí bude podle Nečase znamenat výdaj 6,6 miliardy, důchodový účet to ale
podle ministra do deficitu nedostane. Podle zákona se penze zvyšují vždy k 1. lednu. Mimořádně je možné valorizovat je
tehdy, pokud inflace překročí 10 procent. Nečas vládě navrhl změnit zákon tak, aby bylo
možné zvyšovat penze již při pětiprocentní inflaci, a to i do budoucna. Až novelu posoudí
kabinet, poputuje návrh do parlamentu, který o něm rozhodne. Nečas věří, že se mu podaří
získat takovou politickou podporu, která umožní zrychlené projednání předlohy.
V lednu ceny meziročně vzrostly o 7,5 procenta, což je nejvíc za posledních deset let.
Ministerstvo financí původně odhadovalo pro letošek inflaci ve výši 3,8 procenta. Podle
lednových výsledků odhad upravilo na 5,5 procenta. Letos na začátku roku se důchody
zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. Průměrná penze tak činí
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9111 korun. Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna se zvýšila o 130 korun na 1700 korun.
Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů. Na důchody se mělo letos vydat asi 298 miliard korun.
Náměstek ministra financí Eduard Janota před nedávnem uvedl, že by do penzí mohla dodatečně putovat částka do pěti
miliard korun.
Ke zvýšení důchodů vyzvali vládu před nedávnem odboráři. Sociální demokraté přišli s nápadem, že by každý důchodce měl
letos dostat k důchodu jednorázově 6000 korun na dorovnání dopadů reformy. Návrh zákona, který by to umožnil, chtěli
sněmovně podle svého místopředsedy Zdeňka Škromacha předložit zhruba do poloviny března.
Novinky, ČTK, 28.2.2008

Co dělá a kdy se nenudí…pracovník aktivizačních činností
Každý měsíc se v tomto okénku představují pracovníci Trendu. Tentokrát vyšla řada na
mně, abych vám napsala, co dělá pracovník aktivizačních činností.
Jak všichni asi víte, kromě pracovníka aktivizačních činností, společně s Bárou
Vítkovou pracuji na tom, aby fungovala osobní asistence. Té se Bára v minulém čísle Trendy
zpravodaje už věnovala, takže nebudu opakovat její slova a přiblížím pouze aktivizační
činnosti.
Každou třetí středu v měsíci bývá setkání uživatelů a členů Trendu, na které se snažím
vždy něco připravit. Bohužel, ne vždy všechno klapne podle mých představ a občas tak dojde
ke změnám na poslední chvíli. Kromě této práce pomáhám s organizací větších akcí, které
jsou náročnější na přípravu. V letošním roce to budou: 3. května Svatý Jiří bojuje s drakem
ve Slavoníně, na jehož přípravě se podílejí i někteří uživatelé (tímto se omlouvám těm, kteří
zatím mají informaci pouze o již neplatícím termínu akce, a to 19.4.). Podrobné informace k této akci uvedu v příštím čísle
trendy zpravodaje. V druhé půlce června nás čeká akce na Andrově stadionu – charitativní fotbal.
O prázdninách nás opět čekají pobyty, které jsou zcela v mé režii. I když to možná tak nevypadá, ale příprava na tyto
pobyty začíná už v zimních měsících. Už dva měsíce sháním ubytování mimo Olomouc, kam bychom mohli vyjet. Nikdy bych
neřekla, že existuje tak málo míst, které jsou „opravdu“ bezbariérové a upravené, tak abyste byli spokojení. Už teď taky
domlouvám programy pobytů, o kterých se včas dozvíte. Všechno se musí promýšlet dostatečně dopředu, abychom mohli
žádat o finance na projekt s jasnou představou. Musíme vědět co bude náplní pobytu, mít přislíbenou spolupráci případných
partnerů, vědět zhruba kolik peněz budeme potřebovat atd. Po ukončení akce je třeba projekt vyúčtovat a napsat závěrečnou
zprávu.
S přípravou veškerých volnočasových aktivit souvisí hodně telefonnování, e-mailů a osobních schůzek.
Vždy, když jste spokojeni, jsme i my rádi, že se Vám akce líbí.
Budu ráda pokud Vy sami mi sdělíte nějaké náměty a nápady, co byste chtěli dělat. Jde o akce hlavně pro Vás, máte
tedy právo si říci, čím je naplnit.
Jana Cmielová

Jedličkův ústav a školy oslaví 95. výročí svého založení
studenti škol představí své činorodé aktivity. V 11.00 začíná
tamtéž tisková konference.
Hlavním cílem JÚŠ je připravit mládež s tělesným
postižením do života jako samostatné jedince, v co
největší míře integrované do společenského prostředí.
Nelichotivě zabarvené slovo „ústav“ se snaží bourat motto:
„Neústavní ústav“. „Jedličkárna“ totiž není uzavřeným
ústavem pro slaboduché, jak si často veřejnost myslí. To se
pokusí ukázat i 28. 4. 2008.
Současný oficiální název Jedličkova ústavu zní:
Jedličkův ústav a Základní škola a
Střední škola, zkráceně Jedličkův
ústav a školy (JÚŠ). Jeho nynějším
provozovatelem a zřizovatelem je
Magistrát hl. m. Prahy. 95. výročí by
mělo být příležitostí ukázat městu i
veřejnosti, že jde o jednu z věcí, na
níž můžou být Pražané hrdí. JÚŠ totiž nabízí široké
spektrum moderních služeb lidem s fyzickým handicapem a
představuje tak špičkové pracoviště srovnatelné se západní
Evropou.

Slavnostní
den
u příležitosti
95.
výročí
svého založení uspořádá
28. dubna Jedličkův ústav a
školy
v
Praze
na
Vyšehradě. Děti i dospělí
společně
připravili
pro
příchozí
doprovodný
program s koncertem skupiny The TAP TAP, tržištěm a
ukázkami sportovních aktivit. Cílem je mimo jiné předvést,
že „Jedličkárna“ není uzavřeným ústavem pro slaboduché,
jak si často veřejnost myslí.
Pokud bude dobré počasí, dojde i na slaňování
vyšehradských hradeb na vozíku! Vítáni jsou všichni, kteří se
o „Jedličkárnu“ zajímají. Cílem je ukázat, jak se v ní dnes
žije, co všechno tato instituce nabízí a jak se změnila za těch
95 let.
Zároveň se od 9.30 do 11.30 uskuteční slavnostní
setkání v zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy na
Mariánském náměstí. Pozvaným hostům pracovníci i
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v historickém areálu Vyšehradu provozuje i obchůdek
s výrobky z Dílen tvořivosti.
Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl v
tichosti otevřen k 1.dubnu 1913. Přes čtyřicet
let ho provozoval Spolek pro léčbu a výchovu
rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku
byl tehdy prof. MUDr. Rudolf Jedlička,
pokrokový chirurg, který jako jeden z prvních u
nás začal pracovat s rentgenem. Podařilo se
mu od samého počátku nastartovat rychlý a
úctyhodný rozvoj nového pedagogickéhozdravotně-sociálního zařízení. V prvních letech
pomáhal Jedličkovi s prací pedagog František
Bakule.
Adresa
první
budovy
ústavu
V Pevnosti 4 funguje dodnes, ale v současnosti
zahrnuje JÚŠ již celkem 5 budov. Ta
nejnovější přibyla díky Magistrátu hl. m. Prahy
v roce 2007.
Kontakt:
Mgr.Radek Musílek - mediální
koordinátor
95.
výročí
JÚŠ;
email:
r.musilek@jus.cz
Telefon: 775 604 600, adresa: Jedličkův
ústav a školy, V Pevnosti 4, Praha 2,
http://www.jus.cz/
18.2.2008 www.helpnet.cz

Vedle tradičních a očekávaných služeb v podobě
školství (MŠ, ZŠ, gymnázium, sociálně správní, obchodní a
praktická škola), rehabilitace a ubytování, nabízí i řadu
nových aktivit:samostatné bydlení v
garsonkách na jeden rok (v moderní nově
postavené budově); odlehčovací - respitní
péči; rehabilitační pobyty pro rodiny s
malými dětmi; k dispozici je moderní
bazén, sauna, vířivky, basketbalové hřiště,
veslovací trenažér, venkovní trampolína
atd.
Z potřeb a aktivit klientů vedle
„Jedličkárny“ vzniklo i úzce napojené
Centrum služeb Vyšehrad. Jde o volné
sdružení několika právních subjektů
rozšiřujících služby JÚŠ. Krásná ukázka
toho, jak mohou doplňovat své možnosti
„velká kamenná zařízení” typu JÚŠ
s menšími a flexibilnějšími zařízeními, jako
jsou občanská sdružení či nadace. Z celé
řady jmenujme úspěšný Sportovní klub JÚŠ, O. s. TAP
provozující hudební skupinu a školu, O. s. Asistence
pomáhající klientům při odchodu ze školy, Nadaci JÚ nebo
O. s. Borůvka, které zajišťuje dopravu klientů, ale

Významné dny osob se zdravotním postižením
11.4. - Světový den Parkinsonovy nemoci
- Den boje za rovná práva handicapovaných
24.6. - Mezinárodní den osteoporózy
25.6. - Den roztroušené sklerózy
10.9. - 50 dní pro roztroušenou sklerózu
21.9. - Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
23.9. - Mezinárodní den neslyšících
10.10. - Světový den duševního zdraví, Světový den zraku
15.10. - Den bílé hole
29.10. - Světový den psoriázy
13.11. - Mezinárodní den nevidomých
14.11. - Světový den diabetu
21.11. - Evropský den pro cystickou fibrózu
3.12. - Světový den zdravotně postižených
5.5.

Jakou úlohu hraje asistenční pes?
Může mi v mém postižení pomoci asistenční pes? Jaké typy
asistenčních psů jsou dostupné? Jak mi může asistenční pes pomoci
konkrétně? Na tyto otázky odpovídá přehledná tabulka občanského
sdružení ELVA - HELP.
ELVA HELP provozuje neziskovou činnost v oblasti přípravy a
předání asistenčních psů pro jakékoli druhy postižení od roku 2002.
Od roku 2007 je tato organizace řádně registrovaná jako
poskytovatel sociálních služeb, čímž může garantovat jak kvalitu
služby, kompetentnost pracovníků, tak bezplatnost (podle § 70Sociální rehabilitace) pro klienty.
- MŮŽE MI V MÉM POSTIŽENÍ POMOCI ASISTENČNÍ PES ?
- JAKÉ TYPY ASISTENČNÍCH PSŮ JSOU DOSTUPNÉ ?
- JAK MI MŮŽE ASISTENČNÍ PES POMOCI KONKRÉTNĚ ?
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- ASISTENČNÍ PES JE PRO VÁS V PRVÉ ŘADĚ PODPOROU PSYCHOSOCIÁLNÍ
- ASISTENČNÍ PES DOKÁŽE ČÁSTEČNĚ KOMPENZOVAT POMOC OSOBNÍHO ASISTENTA A PLNĚ POMOC A
PODPORU SPOLEČNÍKA
DRUH HANDICAPU

TYP ASISTENČNÍHO PSA

HLAVNÍ PŮSOBENÍ PSA

Postižení zraku

Vodící pes

Postižení sluchu

Signální pes

Postižení motoriky

Balanční pes

Postižení orientace
Postižení hybnosti (funkčnosti)
dolních končetin
Postižení hybnosti (funkčnosti)
horních končetin
Postižení hybnosti (funkčnosti)
kombinované
Postižení epilepsií
Postižení diabetem
Postižení kardiovaskulární
Postižení alergií

Doprovodný pes
Asistenční pes

Bezpečně dovede do cíle cesty, vyhne se překážkám, najde
vchod a východ, bankomat, zastávku MHD apod.
Upozorní na důležité zvuky/zvuk poplachu, pláč dítěte,
zvonek u dveří a telefonu, Skype, ICQ…./ apod.
Podporuje narušenou motoriku za chůze a při změnách
polohy, doprovází apod.
Dovede do stanovených cílů, domů apod.
Kompenzuje handicap – otevírá, podává, aj.

Asistenční pes

Kompenzuje handicap – otevírá, podává, svléká aj.

Asistenční pes

Doprovodný pes

Kompenzuje handicap – podává, otevírá, svléká, zvedne
hlavu, ruku, nohu klientovi aj.
Uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc
Uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc
Uklidňuje, informuje okolí, volá pomoc
Upozorní na pach látky, která je alergenem pro klienta,
informuje okolí
Uklidňuje, dovede do cíle, domů i přes kritická místa

Doprovodný pes

Uklidňuje, dovede do cíle, domů

Asistenční pes – servisní

Kompenzuje handicap – př. Podává, otevírá, doprovází,
volá pomoc aj – má individuální skladbu dovedností
Uklidňuje, uvolní křeče, doprovází, stimuluje rozvoj
schopností psychických i fyzických, má individuální skladbu
dovedností;
Zprostředkovává komunikaci mezi rodičem a autistickým
dítětem, doprovází, zajišťuje bezpečí, informuje okolí

Postižení psychického rázu
(fobie, blokace, úzkosti….)
Postižení demencí – vaskulární,
Alzheimer. ch. apod.
Postižení kombinovaná nebo tak
zvaný specifický jev handicapu
Tělesné postižení, duševní
postižení, mentální postižení,
kombinované postižení
autismus

Signální pes
Signální pes
Signální pes
Signální pes

Asistenční pes – rezidentní
terapeutický
Asistenční pes

ELVA-HELP o.s.
WEBOVÉ STRÁNKY: http://hh.liberec.net
Kontakt: Andrea Tvrdá mobil: 607725304 handicap.help@seznam.cz
11.2.2008, www.helpnet.cz

Vaše okénko
MALÉ MUZEJNÍ SETKÁNÍ
27.2.2008, 15.00-16.30h
Hola, hola, Pepa volá! Křičí!!! Středeční setkání bylo mizerné, slepé, neviditelné! Co je s Vámi všemi??? Na zimu se
vymlouvat nemusíme! Neboť žádná není. Vždyť jsme na tomto světě krátké návštěvě, proto žijeme!!! Já, co by vesničák
přijedu, chci si na chvíli pokecat a nikde nikdo. Muzejní setkání bylo v 6-ti lidech. Moc se nám to líbilo. Prošli jsme si pravěk.
Obdivovali jsme historii olomouckého orloje. Ve druhém patře jsme navštívili zoologickou zahradu, kde na nás vykukovali
„živí“ vycpaní ptáci, plazi, motýli, sudokopytníci a různorodí broučci. Obdivovali jsme různobarevné povrchové i jeskynní
kameny. Čas nám krásně a rychle uběhl a proto Vás čekáme na dalším středečním setkání!!! Přijďte, přijeďte, přileťte nebo
připlujte neboť bude JOSEFA!!! Zpáteční cesta bude plazivá?!?!














































































Vozíčkář Pepa
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Já a Sigma
Ahoj. Jmenuji se Michal a odmala jsem velký fanda sportu. Jsem na vozíku a tak spíše fanda
pasivní.
Posledních několik let pravidelně jezdím na utkání své milované Sigmy. Ne není to moje holka,
která hodně sportuje. Je to fotbalový tym SK Sigma Olomouc. Fanděním jsem se nakazil od svého
tatínka (po prohraném utkání říkal "už tam nikdy nejdu" ale vždycky ho to po 14 dnech přešlo a na další
po každé šel).
Jarní část fotbalové ligy začíná, a tak i já opět vyrážím. Nejdříve se řádně klubově ošatím a ustrojím (čepice, šála,
dres, vlajka a trubka, vše v modrobílé kombinaci Sigmy). V sobotu (16.2.), v tom mrazu sem měl jen čepici a několik vrstev
teplého oblečení. A pak už hurá na autobus či tramvaj, když je pěkně i po vlastní ose. Přehlednout Andrův Stadion nejde,
hlavně díky velké severní tribuně či stožáru s osvětlením. Vchod na severní tribunu je trošku schovaný, ale pořadatel již
většinou čeká venku a vyhlíží kolik nás (vozíčkářů) přijede. Ochotně nás pak vyveze výtahem až nahoru a už je jen na nás,
jaké místo si ze čtyř ploch vybereme. Podle mých zkušeností se nás tam vejde 8 vozíčkářů + doprovod. Pravda, tribuna není
kryta a tak když prší, deštník či pláštěnka se hodí. Ale šušká se, že se má budovat výtah a místa pro nás vozíčkáře i na jedné
z krytých tribun.
Veškerý servis je v tribuně zajištěn - bezbariérové WC, okénko s občerstvením, kde si můžete dát nějakou pochutinu
před i během utkání. Asi každý dá přednost fotbalové klasice složené z klobásky a pivka. Ale na výběr je toho víc, např. párek
v rohlíku (moje oblíbené), tyčinky, chipsy, sladkosti, čaj (na zahřátí super), káva, nealko atd. Navíc před stadionem najdete
restauraci GÓL a další stánky. Lze si objednat i pizzu (odzkoušeno, výborná).
Před utkáním je fajn nezapomenout si
koupit od všudypřítomných malých kamelotů
zpravodaj a zjistit co nového se v klubu děje.
Okouknout co nového mají ve fanshopu či
stánku se suvenýry v barvách Sigmy v tribuně
Sever. Na výběr je toho dost, dresem či šálou
počínaje a zapalovačem nebo pěkným hrnkem
na kafe konče.
O bezpečnost se bát nemusím.
Pořadatelů i policistů je všude dost. No a tak se
můžu soustředit na fotbal a na pořádné fandění.
Hlavně když přijedou velcí rivalové jako Baník,
Brno, Slavia a Sparta, je o bouřlivou kulisu
postaráno. Jako důkaz si můžete pustit tohle
video z YOUTUBE www.youtube.com/watch?v=90q72-r7Io0.
Po zápase odjíždím domů buď v dobrem rozmaru, to znamená že Sigma vyhrála a byl to dobrý fotbal nebo pod psa,
to jest Sigma prohrála a nebylo to ke koukáni.
V jarní premiéře proti Bohemians to platilo tak na půl. Skončilo to 1:1 a fotbal byl průměrný. No a v hledišti vyhráli
fandové klokanů, které bylo slyšet celý zápas.
A co na závěr? Sobě, Sigmě i Vám přeju aby těch lepších a vítězných utkáni bylo co nejvíc. A taky Vás zvu, abyste se
přišli podívat, jak to ti naši vlastně hrajou – přístup je bezbariérový a potřebné zázemí taky. Stadion myslel i na vozíčkáře a
můžeme si tak dopřát fotbal opravdu naživo, což je úplně něco jiného než v televizi.
Až tohle dočtete, tak se ještě podívejte na stránky www.sigmafotbal.cz, kde najdete vše o naší Sigmě, včetně termínů
dalších utkání.
Příště nashledanou, už na stadionu Sigmy při dalším dobrém fotbale.
Sportu zdar přeje Michal.

KVĚTOMLUVA a její symbolika
Po celém světe jsou květiny symbolem lásky a plodnosti v mluvě lásky má každá květina svůj vlastní
význam. Platilo to zejména ve viktoriánské době, kdy se náznakům dávalo přednost před odvážným
vyznáním. Předkládáme zde malou část z amerického květinového slovníku uveřejněného v roce 1845
v Časopise pro zemědělce.
Akácie žlutá – tajná láska
Astra – krása v ústraní
Barvínek – sladké vzpomínky
Blatouch – nevděk
Čekanka – věrnost v neštěstí
Fialka – trvalá krása
Fuchsie – důvěřivá láska
Hortenzie – nemáš srdce
Chryzanténa – veselost

Chudobka – nevinnost
Jiřina – důstojnost a elegance
Karafiát – pohrdání
Konvalinka – štěstí se vrátilo
Kopretina – překážky
Kosatec – vztah pro tebe
Mimóza – citlivost
Myrta – láska v nepřítomnosti
Petrklíč – přirozená krása
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Pomněnka – věrná láska
Šeřík – nenech mě dlouho čekat
Bledule – musím s tebou mluvit o samotě
Zimní fialka – toužím po tobě
Hyacint – jsi okouzlující
Sněženka – tvé oči nelžou
Bílý karafiát – rozhodni se brzy
Červený karafiát – otálení bolí

Bílá lilie – skromnost s nevinností tě zdobí
Červená lilie – přestaň toužit po bohatství
Maceška – velmi mě trápíš
Bílý narcis – hrdost tě činí směšnou
Žlutý narcis – i když jsme se pohádali, myslím na tebe
Rudá růže – náležím tobě
Žlutá růže – závist, nevěra, mlčení
Tulipán – pýcha předchází pád

Symbolika barev:
Růžová – radost a něžnost
Modrá – věrnost
Bílá – nevinnost






















































Vozíčkář Pepa

Soutěž INKOS 2008
V rámci akce Březen - měsíc internetu a knihy bude vyhlášen již pátý ročník internetové korespondenční soutěže
INKOS 2008 – určené lidem se zdravotním handicapem. Od 1. března je uveřejněno 15 soutěžních otázek, na které
bude možné odpovídat po celý měsíc březen, a to na e-mailovou adresu handicap@kkvysociny.cz .
Touto soutěží se snažíme přivést k počítači lidi, kteří sice musí překonávat zdravotní potíže, ale chtějí dát životu
najevo, že se nevzdají, že také zvládnou práci s moderní technikou. A ty, kteří se jí možná lehce obávají, chceme přesvědčit o
tom, že všechno nějak jde. Např. pomocí speciálního softwaru pro zrakově postižené, který mohou využít i v knihovně,
úpravou PC stanice apod.
Vědomostní soutěž z oblasti literatury a kultury vůbec, bude tentokrát probíhat pouze jednokolově s patnácti otázkami.
Soutěžící odpovídají na otázky, v nichž uplatní jak znalost literatury, tak i zdatnost při vyhledávání na internetu. Uzávěrka
soutěže je 31. března 2008. Tři nejlepší řešitelé obdrží věcné ceny.
1. března 2008 - zadání soutěžních otázek
5. dubna 2008 - vyhlášení výsledků soutěže a vyhlášení vítězů
Těšíme se na Vaši účast!
Kontaktní adresa soutěže: handicap@kkvysociny.cz nebo lacinova@kkvysociny.cz
Soutěžní otázky naleznete na adrese: http://www.kkvysociny.cz/modul_uvod/documents/INKOS2008.doc

Vyhlášena Mobilstory - soutěž příběhů natočených mobilem
U příležitosti letošního Dne pro
dne 12.2.2008 na Ministerstvu vnitra ministr
Mobilstory 2008. Soutěžící - žáci a studenti do
reflektující jejich vidění virtuálního a reálného
občas moderní formy komunikace přinášejí.
Je internet dobrý nebo špatný v
Je to víc o zábavě nebo poučení? Nebo o
reálném světě? A jak se vlastně k sobě
jen o vzájemné komunikaci? Na je tam
Vyjádřit své názory, emoce a postřehy
vlastního multimediálního projektu.

bezpečnější internet vyhlásil na tiskové konferenci
Ivan
Langer
tvůrčí
soutěž
pro
mládež
16 let - budou pomocí mobilu vytvářet videoklipy
světa a pozitivní možnosti řešení problémů, které
dnešním světě? Můžeme věřit všemu co na něm je?
něčem úplně jiném? Chováme se tam stejně jako v
chováme? A co přátelství? A zábava? Jsou mobily
kamera a foťák?
z virtuálního světa a o něm můžete pomocí

Soutěžící mohou pracovat sami nebo ve skupinách s využitím vlastních nápadů, které vyjádří co nejoriginálnější a
nejvýstižnější formou prolínání reálného a virtuálního světa. Důraz přitom bude kladen na pozitivní řešení problémů, které
může online sféra vnášet do každodenního života.
Multimediální příspěvky (krátký film, hudební klip, série fotografií) budou vytvořeny pomocí mobilu nebo webové
kamery. Soutěž bude uzavřena 31.5.2008.
Podrobnosti o soutěži jsou na stránkách soutěže http://www.mobilstory.cz/
13.2.2008, www.helpnet.cz
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BAWAG Bank
Nedáváme často reklamní materiály do našeho zpravodaje. Tentokrát jsme udělali výjimku. A to jednak proto, že nabídka
může být zajímavá i pro Vás,ale také jako poděkování pro BAWAG Bank, která byla jako jediná z finančních ústavů ochotna
nám vyjít vstříc při loňském vyřizování úvěru na předfinancování projektu ze strukturálních fondů EU. Děkujeme.
Milan Langer
 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci, jednoduché ruční úkony
Počet volných míst: 7
Firma: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, IČ 00030988
Pracoviště: OBZOR, výrobní družstvo Zlín, pobočka Olomouc, tř. Svornosti č.p. 1268/2, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Olomouc
Komu se hlásit: Karla Zahradníčková, vedoucí závodu, tel.: +420 585 428 662, e-mail:
personalni@obzor.cz
Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek: Zkrácený
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Pracovní poměr: od 3.3.2008 do 30.6.2008
Vhodné pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Poznámka k volnému místu: DĚLNÍK - POUZE PRO OZP - jedná se o lepení obálek, jednoduché ruční práce - po zaprac.
možnost práce doma, zkr. úvazek - 27,5 hod./týdně, prac. doba: 6:00 - 11:30 hod., prac. poměr na dobu určitou s možností
prodloužení, mzda 48,10 Kč/hod. Kontakt nutný nejdříve telefonicky.
Hromadné zpracování dat - práce z domova pro každého
„přepisování účetních závěrek do elektronické podoby prostřednictvím editační konzole přes webové rozhraní“,
Požadujeme: základní znalosti práce s PC, vlastní PC s připojením na internet.
Nabízíme: práci z domova, odpovídající finanční ohodnocení,
Obor činnosti: Administrativa - s PC, Účetnictví, Finance
Pracovní omezení: ZTP, ZTP/P, jiná
Pracovní poměr: práce z domova
Kontakt na zaměstnavatele: CCB - Czech Credit Bureau, a.s., Sídlo: Praha, Kontaktní osoba: Věra Kameníčková, Email:
Vera.kamenickova@creditbureau.cz, Telefon: 420 222 811 089

AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE ☺AKCE ☺AKCE
Neděle 16.3. v 17.00h

LAUDATE MUSICAM

Čtvrtek 20.3. v 19.00h

Reduta, Horní náměstí 23,
Olomouc
Moravská filharmonie Olomouc
a Akademický sbor Žerotín
pořádají 4. ročník festivalu
olomouckých sborů
Komorní pěvecký sbor Dvořák sbormistr Jan Gottwald
Komorní sbor Lenky Mlynářové sbormistryně Lenka Mlynářová
Mužský pěvecký sbor Nešvera - sbormistr Josef Srovnal
Moravské mužské pěvecké sdružení - sbormistr Pavel Majer
Akademický sbor Žerotín - sbormistr Pavel Koňárek

3. abonentní koncert cyklu A





















Reduta, Horní náměstí 23, Olomouc
J. Brahms/Variace na Haydnovo téma
R. Strauss/Koncert pro hoboj a malý orchestr D dur
P. Hindemith/Symfonie Malíř Mathis
Sólista - Vilém Veverka hoboj
Dirigent - Ernest Hoetzl (Rakousko)
Středa 19.3. v 19.00h

Japonské frašky kjógen
Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc – sál
Mozarteum
Malé divadlo kjógenu, jehož členové vystupují v originálních
historických kostýmech, uvede tři tradiční japonské frašky:
Zloděj tomelů, Lahodný jed a Papouškování. Vše hráno v
českém jazyce. Kjógeny (doslova „bláznivá slova“) se
vyvinuly jako žánr ve 14. století a pro svůj význam byly s
divadlem Nó prohlášeny organizací UNESCO za světové
kulturní dědictví.



Pondělí 17.3. v 19.00h

BRASS 6
žesťový soubor
Reduta, Horní náměstí 23, Olomouc
…od baroka po jazzrock
J. Mouret, F. Liszt, E. Viklický
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18.3. ve 20:00h, 19.3. ve 20:00h
Darjeeling s ručením omezeným
The Darjeeling Limited - USA (2007)
Délka: 91 minut
Režie: Wes Anderson
Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Irfan Khan, Barbet Schroeder, Camilla Rutherford,
Bill Murray, Anjelica Huston, Natalie Portman
Tři bratři, kteří se nikdy nemohli dohodnout, se na popud nejstaršího z nich (Owen Wilson) vydají
na smiřovací cestu napříč Indií. Natočil režisér Wes Anderson, autor filmu Život pod vodou.
,,Andersonovsky" bláznivá komédia o troch bratoch (Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman),
ktorí spolu nehovorili vyše roka a ktorí sa vydávajú na dobrodružnú cestu naprieč Indiou, aby zlepšili
vzájomné vzťahy. Samozrejme sa to všetko skomplikuje, všetko sa zvrtne a všetci traja končia opustení v
púšti s jedenástimi kuframi, tlačiarňou a strojom na vrstvenný materiál. No tu ich dobrodružstvo ešte len
začína...
Přístupno od 15 let. V původním znění s titulky..
30.3. 17:30h, 20:00h
O rodičích a dětech
O rodičích a dětech - ČR (110)
Délka: 2007 minut










































































































































Komedie o mezigeneračních vztazích. Nový celovečerní film režiséra Vladimíra Michálka podle
knihy Emila Hakla. V hlavních rolích Josef Somr a David Novotný.
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné dialogy,
výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky napříč generacemi. Příběh filmu vychází ze zdánlivě
banální situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým otcem (Josef Somr)... Syn je zralý
čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém
slova smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně
jsou svázáni poutem čtyřiceti let společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého
století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré resty, trápení a
radosti. Na scéně se objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu a znovu.
Vladimír Michálek patří k nejoceňovanějším tvůrcům střední generace českých filmařů. Mezi jeho filmy patří: Amerika (1994),
Zapomenuté světlo (1996, ocenění Český lev ve dvou kategoriích), Je třeba zabít Sekala (1998, získal mj. ocenění Český lev
za nejlepší film roku), Anděl Exit (2000, Český lev za nejlepší umělecký počin), Babí léto (2001, ocenění Český lev ve 4
kategoriích).
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Protože setkání proběhne těsně před Velikonocemi vyzkoušíme si výrobu
Velikonoční výzdoby. Slečna Lucka nám ukáže, jak si můžeme ozdobit svíčky
ubrouskovou technikou. Pro tentokrát použijeme ubrousky s motivy jara a
Velikonoc. Později si můžete touto technikou ozdobit svíčku k příležitosti
jiného svátku nebo jen tak pro radost. K výrobě Velikonoční výzdoby budeme
potřebovat materiál, který předem zajistí slečna Lucka. Původně jsme
přemýšleli, že byste si donesli svíčky a ubrousky vlastní, ale vzhledem
k množství druhů, jsme se shodli, že bude lepší pokud toto zajistíme my. Vás jen
prosíme, abyste si sebou vzali pro tentokrát pár korun navíc, aby se mohl slečně
Lucce použitý materiál zaplatit.
Takže pokud si chcete zkusit něco nového nebo pokud ubrouskovou
techniku znáte a chcete ostatním ukázat jaké pěkné věci jdou ze svíček a
ubrousku vyrobit, přijďte, rádi vás uvidíme ☺.
!
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Ceník služby osobní asistence
poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc
platnost od: 1.4.2008
(Rozhodnutí ředitele č. 1/2008)
Povinná finanční spoluúčast na službách osobní asistence (dále jen OA) spolku Trend vozíčkářů je
v souladu se zákonem 108/2006 Sb. stanovena dle formy poskytované služby OA.
Minimální počet odebraných hodin za měsíc

8 hod/měsíc

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby placeným asistentem v rozsahu do 130% hodin dle
podepsané smlouvy
1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby při překročení 130% hodin dle podepsané smlouvy
1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřeného dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí služby praktikantem
1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřeného dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí služby dobrovolníkem
1 hod krizové OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby
1 hod OA poskytovaná lidem do dne přiznání příspěvku na péči
Sankce za 1 hodinu OA, která nebyla bez závažného důvodu
odebrána.

55,- Kč
85,- Kč
27,50 Kč
20,-Kč
85,- Kč
10,- Kč
55,-Kč

Pokud uživatel vyčerpá za měsíc méně než 70% hodin dle uzavřené smlouvy o poskytnutí služby bez
závažného důvodu (hospitalizace, nemoc, dlouhodobá nahlášená nepřítomnost, ...), považují se hodiny
do 70% za uživatelem odebrané a budou mu vyfakturovány k úhradě. Za každou neodebranou hodinu je
tak napočítána sankce dle ceníku.
Pokud uživatel platil sníženou sazbu po dobu vyřizování jeho žádosti o příspěvek na péči, je při jeho
přiznání povinen doplatit zpětně rozdíl mezi sníženou (10,-) a základní cenou (55,-).
Při testování potencionálních osobních asistentů se povinná spoluúčast za odpracované hodiny
budoucími asistenty neplatí a hodiny se nezapočítávají do hodin uvedených ve smlouvě s uživatelem.
Odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně – měsíčně, a to vždy následující měsíc ve dnech, které
jsou určeny poskytovatelem na kalendářní rok dopředu. Platit spoluúčast je možno v určené dny u účetní
spolku nebo bezhotovostně převodem na účet organizace, který je veden u ČSOB č.ú. 377803743/0300.
Jako variabilní symbol používejte číslo, které Vám bylo sděleno při podpisu smlouvy.
V případě, že uživatel nedodrží tuto podmínku a v jejím naplnění mu nebránily objektivní překážky, bude
vyrozuměn písemnou upomínkou. Pokud dojde během jednoho kalendářního roku k této situaci 3x, nebo
uživatel neuhradí dlužnou částku ani po 2. upomínce, může organizace vypovědět uzavřenou Smlouvu o
poskytnutí služeb z důvodu porušování základních pravidel a povinností.
V Olomouci dne 6.3.2008
Mgr. Milan Langer
ředitel Centra integrace
Trendu vozíčkářů Olomouc
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