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Úvodní slovo
Hezký den,
12. července se konala významná událost a to, Valná hromada, během které členové spolku zvolili nové
představenstvo a revizní komisi. Oba dva orgány budou pro spolek pracovat následující 4 roky.
V Trendy dále předkládáme zajímavou informaci z Asociace pro osobní asistenci – je určena zejména těm, kterým
nestačí příspěvek na zajištění péče o vlastní osobu. Žádost na konto osobní asistence je možné sepsat se sociálními
pracovnicemi sekce OA nebo s Martinou Brožovou z Poradny Trendu.
Martina Vám také připravila v části „Sociálně-právní poradna informuje…“ několik zajímavých aktualit a pan Pepa
Effenberger přispěl do „Vašeho okénka“ dvěma článečky. Jeden z nich se týká pobytu v Dětřichově, ke kterému jsme přidali
pár fotek a v druhém se Vám chce Pepa trochu přiblížit ☺.
A co můžete o prázdninách zažít? V AKCÍCH najdete pozvánku od člena Trendu – pana Marčana, který Vám nabízí
možnost vyzkoušení si střelby ze vzduchové pistole. Na konci srpna budou uspořádány 7. sportovní hry v Hrabyni, pan Ťulpa
z Alfa Taxi nabízí 5 volňásků na Mistrovství světa v Kickboxu v Olomouci a v Brně proběhne 29.7. – 3.8.2008 Mistrovství
světa ve Voltiži, kde vystoupí členové Trendu v baletním představení, které bylo nacvičeno s Monikou Globovou na
inspirativní koláž Duše v pohybu, o níž jsme psali v minulých číslech.
Podrobnější a další informace najdete uvnitř Trendy zpravodaje.
Šárka Schmucková

Zpráva z Valné hromady Spolku TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc – 12.7.2008
V sobotu 12.7. 2008 proběhla v Klubu seniorů na Peškové ul. v Olomouci řádná valná hromada Trendu vozíčkářů,
které se zúčastnilo 29 členů.
Nejdůležitějším bodem byly volby představenstva a revizní komise na nové čtyřleté funkční období. Počet členů
představenstva byl rozšířen na 7 osob. Složení statutárních orgánů Spolku najdete v závěru tohoto článku. Valná hromada
odsouhlasila zrušení námitkové komise, která v novém systému sociálních služeb už ztratila své dřívější úkoly. A v této
souvislosti došlo k drobné úpravě stanov. Ostatní body programy tvořila obvyklá agenda valných hromad. Byla schválena
závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2007, plán činností a rozpočet na rok 2008, valná hromada vzala na vědomí revizní
zprávu.
Bezprostředně po ukončení valné hromady se na svých prvních jednáních v novém složení sešlo představenstvo i
revizní komise, aby v souladu se stanovami zvolily tyto orgány své předsedy.

Orgány Spolku budou v následujících čtyřech letech pracovat v tomto složení:
předseda představenstva:
Mgr. Milan Langer
místopředseda představenstva: Marie Svobodová
členové představenstva:
JUDr. Ludvík Antonů
Dalibor Brázda
Josef Effenberger
Mgr. Eva Kacanu
Marek Schmid
předseda RK:
členové RK:

Vladimír Marčan
Mgr. Martina Langerová
Ladislav Portyš.
předseda představenstva
Mgr. Milan Langer
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Konto osobní asistence
APOA, o.s. (Asociace pro osobní asisteci) je mimo jiné připravena zprostředkovat
finanční pomoc těm uživatelům osobní asistence, kteří by bez ní nepřežili nebo by museli být v
nějakém ústavním zařízení, kde by se jim poskytovala komplexní péče. Finanční obnos na
tento účel podléhá hospodaření s těmito pravidly.
Pravidla hospodaření s penězi na osobní asistenci:
Informování:
•
O možnosti požádat o příspěvek na osobní asistenci informujeme členy APOA.
•
Informace zveřejníme na webových stránkách ve složce O osobní asistenci - Konto osobní asistence.
•
Mimo to je rozešleme e-mailem.
•
Na webovkách se dále dozvíte o tom, kolika osobám a kolik peněz bude na dobu jednoho roku rozděleno.
•
Jakmile bude částka rozdělena tak, že se konto vyčerpá, oznámí to APOA na webových stránkách ve složce O
osobní asistenci - Konto osobní asistence.
•
APOA povede neveřejný seznam neuspokojených žadatelů.
Komise konta osobní asistence (dále jen KokoOsA):
Pokud se sejde více než 5 žádostí, posoudí komise (viz dále), zda a v jaké finanční výši žadatelům APOA vyhoví.
Komise konta osobní asistence je:
•
nezávislá,
•
jmenuje ji správní rada APOA,
•
její aktuální složení se uvádí na webových stránkách v O osobní asistenci - Konto osobní asistence.
Svolává ji předsedkyně APOA, jakmile počet žádostí dosáhne 5.
KokoOsA se radí buď osobně, nebo prostřednictvím skype.
KokoOsA posuzuje žádosti podle kritérií (viz níže).
KokoOsA přihlíží k naléhavosti potřeb žadatele.
KokoOsA předkládá svá doporučení správní radě APOA, která na jejich základě rozhodne a převede částku ve prospěch
žadatele.
Kritéria, podle nichž se rozhodování KoKoOsA řídí:
Žadatel je členem APOA:
•
prostřednictvím organizace, jež je členkou APOA - žadatel je jejím členem či klientem,
•
on sám je členem APOA.
Žadatel potřebuje péči 24 (minimálně 16) hodin denně, a to především při uspokojování základních biologických potřeb
(rozsah potřeby je oprávněna APOA prověřit - sociální šetření provede odborník pověřený APOA).
Žadatel vydá na služby více peněz, než je příspěvek na péči (je třeba doložit kopii rozhodnutí o stupni závislosti).
V případě, že o žadatele pečuje rodina, použije příspěvek APOA na zaplacení služby pro odlehčení péče (je třeba doložit, kdo
bude pečovat).
Členům rodiny žadatele umožní i krátkodobá (roční) finanční pomoc APOA odpočinek, nebo dokonce uplatnění jejich
schopností a dovedností jinak než v péči.
Žadatel nemá možnost získat finanční prostředky na péči jiným způsobem (on ani jeho rodina nemají majetek a on sám
nemůže pracovat); doloží čestným prohlášením, že není výdělečně činný a nepobírá rentu.
Co pro to musí udělat žadatel:
Žadatel popíše a doloží, jakým způsobem finanční částku použije k osobní asistenci.
Vítá se, když žadatel doloží předběžnou úmluvu o budoucí poskytované péči, kterou uzavře s registrovaným poskytovatelem
nebo jinou fyzickou osobou.
Žadatel se podrobí sociálnímu šetření, jež provede pracovník pověřený správní radou APOA.
Žadatel dodá kopii lékařské zprávy, z níž vyplývá potřeba péče.
Žadatel dodá kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
Žadatel přiloží čestné prohlášení o příjmech (že on ani jeho rodina nemá majetek, nemůže vydělávat a nepobírá rentu).
Ostatní pravidla:
Přidělená finanční částka nepřesáhne měsíčně 5000.- Kč, žadatel by měl mít možnost ji pobírat minimálně po dobu jednoho
roku.
Finanční částka od APOA není určena na: kompenzační a zdravotní pomůcky, léky a léčení, dopravu, rekondice a rekreaci,
vzdělávání apod., ale výhradně na péči.
Komise konta osobní asistence (KokoOsA):
Táňa Fischerová: je známá herečka, byla nezávislou poslankyní parlamentu, je moderátorka Adventních koncertů.
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Venuše Firstlová: pracuje jako vedoucí Centra služeb pro OZP Louny.
Marcela Hornová: pracuje jako osobní asistentka osob s tělesným postižením a sociální pracovnice v Azylovém domě pro
matky s dětmi FOD Olomouc.
KONTAKT:
Asociace pro osobní asistenci
Chrášťany 171, 252 19 Rudná
Předsedkyně: Jana Hrdá
+420 257 951 332, +420 736 751 201, jhapoa&centrum.cz, skype: janahrda
Administrátorka: Kateřina Pincová:
+420 774 504 151; khapoa@seznam.cz
www.apoa.cz
www.apoa.cz
Spolek Trend vozíčkářů je členem Asociace pro osobní asistenci.
Uživatel osobní asistence nebo člen spolku může podat žádost prostřednictvím Trendu vozíčkářů.
Pracovnice, kterou si vyberete ze sekce sociálních služeb Trendu, Vám s podáním žádosti pomůže.
Šárka Schmucková

Sociálně-právní poradna informuje……
Informace pro Vás vyhledala a připravila Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 1417h a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj
dotaz či sjednat si schůzku.

Při léčbě chronických obtíží může pacient dostat opakovací recept
Při dlouhodobé léčbě vysokého tlaku, alergie
a dalších chronických obtíží si pacient může vyžádat
od lékaře opakovací recept. Nebude muset jako
dosud chodit pro nový předpis každé tři měsíce. V
nejnovější otázce týdne na www.vzp.cz o tom
informuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny
(VZP) Jiří Rod. Opakovací recept umožňuje
vyhláška, která platí od 25. února letošního roku.
Stanoví, že na jeden recept lze předepsat léky nejdéle na tři
měsíce, zpravidla tři balení, pokud není stanoveno jinak.
Vyhláška současně zakotvila možnost vystavení receptu na
opakovaný výdej.
"Na takovém receptu lékař uvede pokyn pro lékárnu
k opakovanému výdeji, zpravidla slovem Repetatur, a číslicí

a slovy údaj o celkovém počtu výdejů. V
jednom výdeji může lékárna vydat maximálně
tři balení. Na recept napíše lékař, že výdej se
může uskutečnit dvakrát, pacient tak má
zajištěny léky na půl roku. Opakovací recept
platí šest měsíců, lékař může stanovit jeho
platnost i na dobu delší, nejdéle na jeden rok.
Regulační poplatek 30 korun hradí pacient v
lékárně za každý výdej léku. Za návštěvu, při níž lékař jen
vypíše recept, pacient v ordinaci 30 korun neplatí. Návštěva
u lékaře je zatížena poplatkem jen v případě, že lékař
pacienta vyšetřil.

ČTK, 17. 06. 2008

Od podzimu se změní ceny léků, vážně nemocní budou platit méně
Od
podzimu
se
bude
započítávat do pětitisícového limitu
více léků. Ceny tří čtvrtin přípravků
klesnou, do ochranného limitu se tak
dostanou desítky přípravků. Pomůže
to zejména vážně nemocným lidem,
kterým
se tím
sníží
výdaje
na
léčbu.
Ředitel
Státního
ústavu

pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš
novinářům řekl, že minulý týden zahájili
správní řízení pro stanovení maximální
ceny u 4000 léčivých přípravků. Potrvá
75 dní, pak budou vyhlášeny nové ceny.
"Lze očekávat, že u řady
přípravků bude mít pacient možnost
využít započitatelný doplatek. To proto,
že poměr mezi úhradou ze zdravotního
pojištění a cenou nebude tak rozdílný.
Regulací maximální ceny dojde k tomu,
že pacient bude nakupovat lék
výhodněji," vysvětlil. Beneš zatím
nemohl říci konkrétně, kterých léků či
lékových skupin se toto "zvýhodnění"
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pro pacienta bude týkat. Podle
předběžných propočtů jsou skupiny, u
kterých je do limitu započitatelný z pěti
přípravků jeden a po vyhlášení nových
cen to budou čtyři přípravky z pěti,
naznačil ředitel.
První
náměstek
ministra
zdravotnictví Marek Šnajdr připomněl,
že od ledna je nová zákonná úprava
stanovení cen a úhrad léků z peněz
zdravotního pojištění. Rozhoduje se
ve správním řízení, které má na
starosti SÚKL. Firmy se mohou
odvolat,
rozhodnutí
je
soudně
přezkoumatelné.
Přehodnocení

maximálních cen žádá zákon u léků,
které měly cenu podle starších
pravidel, kdy se vycházelo z nákladů
výrobce. Nově se stanoví maximální
cena tak, že se porovnají ceny léků v
osmi referenčních zemích EU s
obdobným spotřebitelským košem.
Maximální cena výrobce se
stanoví jako průměr alespoň ze tří
těchto zemí. Podle Šnajdra dosavadní
porovnání ukazují, že v Česku je řada
přípravků dražších než jinde v

EU."Není žádný důvod k tomu, aby
SÚKL nevyužil svou kompetenci a tuto
prémii proti jiným trhům EU smazal,"
řekl náměstek. Snížení maximálních cen
je podle něj pro ochranu pacientů, aby
jim nerostly doplatky, a znamená úsporu
i pro zdravotní pojišťovny. "Odhaduji, že
úspory ze snížení maximálních cen
budou v řádu jedné až 1,5 miliardy
korun, zcela nepochybně to budou
stovky milionů," shrnul náměstek.

Beneš dodal, že SÚKL zahájil 1644
správních řízení, týkajících se 3944
léčivých přípravků od 328 držitelů
rozhodnutí o registraci. Snížení ceny
očekává u 85 procent přípravků,
zvýšení u 15 procent. U přípravků,
které jsou regulovány pouze obchodní
přirážkou, tedy SÚKL jim nestanoví
maximální cenu, očekává také pokles
cen. Přispěje k tomu prý konkurenční
tlak firem, které vyrábějí obdobné
přípravky.
Naďa Myslivcová, ČTK, 02. 07. 2008

Do penze až v 65 letech
Do důchodu se bude odcházet později. Ve středu 25. června totiž Poslanecká
sněmovna schválila první etapu důchodové reformy, tedy parametrické změny základního
důchodového pojištění. Návrh zákona, který se vládní koalici podařilo prosadit těsnou
většinou dvou hlasů, zavádí několik významných změn. První z nich je postupné zvyšování
věku odchodu do důchodu na 65 let. V roce 2031 budou do penze v tomto věku odcházet
muži, bezdětné ženy a ženy s jedním dítětem. Ženy, které vychovaly dvě děti, budou moci
jít do důchodu již v 64 letech, ženy se třemi dětmi v 63 letech a matky čtyř a více dětí v 62
letech.
Na druhou stranu, novela prodlužuje i období pro předčasný odchod do starobního
důchodu, a to ze současných tří na pět let. Do předčasného důchodu tedy budete moci
odejít již v 60 letech, ale bude to méně výhodné než dnes. Dále by mělo dojít k
postupnému prodloužení povinné doby odvodů ze současných 25 let na 35 let. Od ledna 2010 se také do doby pojištění
potřebné pro vznik nároku na starobní důchod nebude započítávat doba studia.
Na reformě penzijního systému ale mohou někteří budoucí důchodci i vydělat. Například ti, kteří se rozhodnou
pracovat i po oslavě svých 65. narozenin. Nejen že již nebudou muset uzavírat pracovní smlouvu maximálně na 1 rok, ale na
rozdíl ode dneška se jim bude zvyšovat i budoucí důchod. Budou-li při práci pobírat důchod v plné výši, zvýší se jim procentní
výměra starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů. Pokud budou
pobírat důchod pouze v poloviční výši, vzroste jim procentní část důchodu o 1,5 procenta za každých 180 kalendářních dnů.
Vyšších důchodů by se měli dočkat také lidé, kteří alespoň 15 let pečovali o bezmocnou nebo závislou osobu, a nárok na
vyšší důchod by měly mít i maminky, které pečují o malé děti.
Návrh zákona nyní musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Platit by měl začít od ledna 2010.
26.6.08, www.mesec.cz

Vaše okénko
Vozíčkář Pepa
Chtěl bych se vám trochu přiblížit! Než začnete číst mé řádky, udělejte si romantickou atmosféru,
zapalte si svíčku, vezměte si něco dobrého k pití, nasaďte brýle, nadechněte se a pročítejte!!!
Posílám vám všem velkou kytici splněných přání, které si přejete prožít. Musíme se více přiblížit
nepoznaným situacím. Prostě život je neustálý proces změn. A je dobré smět spolu hlasitě myslet!
Přátelství je stisk dvou dlaní, přátelství je někdy víc než láska. Každý den by se mělo žít naplno. Vždyť jsme na světě jen na
krátké návštěvě. Proto žijme a milujme! Zatančíme si v dlouhých a krásných rozhovorech!!! Osud je šílený písař, který nám
píše náš životní příběh na tělo, píše přímo na kůži, kterou pokrývá písmem vrásek, mateřských znamének, žilek, pih a otoků.
Proto dejme spolu tyto slzy štěstí do podoby psané. Balvany, které
Chci napsat knihu s názvem
ulpívají ve vašich srdcích nechtě odplavit svými slovy. Nebojte se otevřít pokladnici svého srdce a mluvte nebo přímo křičte o
problémech dnešního vozíčkového života! Já budu naslouchat a psát.
Možná se ptáte, proč zrovna „slzy" kolečkového štěstí. Jednou jsem přijel v lese před mohutný, letitý strom. Zastavil
jsem se u něho, prohlížel jsem si ho a najednou jsem si něco uvědomil. Vždyť kmen stromu je jako naše tělo a větve jsou jako
naše ruce. Zaposlouchal jsem se do ševelení listí a takto jsem s tím stromem velikánem promlouval. Ne
nahlas, ale v hloubi duše. Vánkem větru nám stromy šeptají a kdo chce naslouchat, tak uslyší, co mu
chtějí říci. Oni nám dávají to nejhlavnější-vzduch. A to je dech života! Proto až budete míjet tyto „živé"
stromy, tak se zastavte a naslouchejte jim! Při tomto tichém hovoru s nimi, mi vytryskly slzy. Nebrečel
jsem, ale slzel. Pokaždé, když jedu lesem, slzím. Co je štěstí, to víme všichni - muška jenom zlatá. A
štěstí vozíčkové je různé. Třeba když jedu do lesa s vnukem, který má 8 roků, tak mě dokáže rozesmát,
když říká: „Dědo, jdi na brzdy!" Divil jsem se, kde na takový výraz přišel. Slyšel to v televizi, když se jely
závody formulí. Vozík brzdím u kopřiv a nestačím se divit, co už ví. Říká: „Dědo, víš, že se kopřivy jí?
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Je to lesní špenát!" Říkám, že už to také vím, ale on mě začne poučovat, že kopřivy se nejí celé, ale jen vrcholek, že se
nemají omývat prsty. No prostě objevuje život! A to je to mé životní štěstí, kterému rád naslouchám. Slzím nebo pláču radostí
a hlavně štěstím, když se zase vítáme tím krásným slůvkem „ahoj!".
Stará otřepaná a už mnohokrát citovaná fráze říká, že právě život je ten nejlepší režisér a scénárista, protože příběhy
a osudy, které přináší, by člověk z masa a kostí jednoduše nevymyslel.
Mé přiblížení ukončím životními citáty:
Já už se měnit nebudu, řekl pařez.
Dříve než onemocníš, pečuj o své zdraví.
Život je dočasný pobyt, smrt je návrat domů.
Teď už vydechněte, ale ne naposledy! ☺ Ať vás stále hřeje u srdce!!!

vozíčkář Pepa

„Podej mi ruku a já to dokážu!"
Dětřichovské sportování proběhlo od pondělí 23. do soboty 28.
června 2008. Tohoto pobytu se zúčastnilo 27 sportovně naladěných
nadšenců. Přeprava byla autobusem, Ponivem a někteří svými auty. Jízda
do Jeseníku byla dlouhá, únavná. Osvěžení se nám dostalo krásnou lesní
projížďkou. Nasávali jsme čerstvý lesní vzduch, naslouchali cvrkotu
potůčku a oči nás „bolely" při pohledu na krásné potoční kameny. Byli jsme
ubytovaní v hotelu Nodus. Na ubytování jsme si nestěžovali. Malé úpravy
jsme řešili hned po otevření pokojů. Snídani jsme mívali v 9 hodin, oběd ve
13 hodin, večeře v 18 hodin. Studentky katedry APA Lucie Kellerová a
Jana Vašendová nás zaučovaly do her, které jsme si všechny během
pobytu vyzkoušeli. Byly to tyto hry: frisbee, pétanque, ringo, badminton,
lakros, softball, ping-pong, ruské kuželky. Hojně se také provozovala
turistika. První výšlap a výjezd byl na rejvíz k jezírku vzdálenému 11 km. Oběd byl studený a skládal se z řízku, chleba, jablka
a oplatek. Návrat byl rychlý, protože se jelo z kopce. ☺ Volný čas jsme prožívali různě - sledováním televize u hospodských
stolů, procházkami, stolním
tenisem. Pár nadšenců si
zajelo po vlastní ose do
Prissnietzových
lázní
v
Jeseníku. Páteční dopolední
den byl sportovně diplomový,
kde ve sportu ringo ve
dvojicích získali 1. místo
Michal a Pepa. Lucka a Jana
věnovaly
každému
účastníkovi diplom, na kterém
byla výstižně napsaná povaha
každého z nás. A protože byl
poslední školní den, tak
vedoucí Jana dostala i
vysvědčení. © V odpoledních a večerních hodinách se na hotelovém travnatém dvorku grilovaly steaky, kosti a jiné dobroty.
Dvůr byl plný místních návštěvníků a my jsme se toho také zúčastnili. A jaká byla horečka páteční noci?!! Výborná!!! Šlo se
spát v pozdních nočních a ranních hodinách.
Málem bych zapomněl na to nejhlavnější. Na jídlo. To bylo vynikající,
dobré a velmi chutné I!! Velikánský dík paní kuchařce.
V sobotních dopoledních hodinách jsme navštívili jeskyni Špičák,
která je pro
vozíčkáře
sjízdná
po
celé
délce.
Chlad při 95
%
vlhkosti
nám
dělal
dobře. Tuto jeskyni jsme obdivovali jak za světla, tak i za tmy.
Světla se na chvíli zhasla, abychom mohli procítit tmu.
U některých dostal foťák za celý týden pořádně zabrat.
Třeba llonka nafotila za ten týden 800 fotek!!! Neuvěřitelné.
Takže týdenní vzpomínkový život má každý uložený ve
fotkách. Zpáteční cesta vedená přes Šternberk byla uspané
odpočinková. A co na to všechno říkám já? Z týdenního
sportovního bláznění mám hodně oteklé nohy. To byla fyzická
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bouře, kterou jsme prošli. Nestačím otřít slzy nad tím úprkem času!! Moc krásné!! A vy ostatní, kteří jste třeba nemohli z
různých důvodů jet s námi, zkuste se přiblížit a jet příště. Život je krátký, prodlužte si ho! Přeji vám hezký začátek léta a co
nejvíc vítězství v malých i velkých bitvách.
Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat - leda chudě!!!
vozíčkář Pepa

Střední odborná škola managementu a práva zakládá v Rumburku novou pobočku
- studentům se znevýhodněním nabízí 4-letý maturitní obor Sociálně právní činnost
Rumburk - Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. zakládá novou pobočku v Rumburku. Škola bude sídlit v ulici
Žitná 12 a nabídne studentům čtyřletý maturitní obor Sociálně právní činnost. Škola je určena pro sociálně slabé, studenty se
znevýhodněním a všem, kteří chtějí studovat zajímavý obor, po jehož ukončení je možné pracovat v sociálních službách. Ve
škole se nebude platit školné.
Máte-li zájem o studium, je stále možné se přihlásit. Hledáme také učitele s aprobací všeobecně vzdělávacích předmětů.
www.sossp.wz.cz.
17.7.2008, www.helpnet.cz

On-line psychotesty
Server nabízí sedm online psychotestů. Je mezi nimi také BITEPT - orientační velký test psychických poruch. Zjišťuje
možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci
schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení
dalšího postupu a jako bonus - patnáctistránkový informační materiál o psychických poruchách (vznik, průběh, příznaky,
léčba...).
Zdroj: http://www.psychotesty.psyx.cz/
14.7.2008, www.helpnet.cz

NABÍDKA PRACOVNÍCH  MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH 
4 pracovní pozice – práce z domova
Náplní práce je jazyková úprava textů o zejm. alternativní medicíně určených ke knižnímu vydání.
Požadujeme: Požadujeme opravdu dobrou znalost češtiny, nejlépe VŠ, stylistické schopnosti, pečlivost.
Nabízíme: trvalé uplatnění v seriozním nakladatelství, možnost pracovat doma s individuálním rozvrhem prac. doby,
zodpovědnou práci na zajímavých textech, volné pracovní tempo, dobré zacházení, možnost seberealizace.
Obor činnosti: Administrativa - s PC, Administrativa – manuální
Pracovní omezení: ZTP, ZTP/P, jiná
Pracovní poměr: HPP, VPP, zkrácená pracovní doba
Lokalita: práce z domova, celá ČR
Kontakt na zaměstnavatele:
SVÍTÁNÍ plus, s. r. o.
Sídlo: Hradec Králové
Kontaktní osoba: Jiří Mentlík, Iveta Hlaváčková
Email: svitani.plus@centrum.cz, svitani.pers@centrum.cz
Telefon: 49 55 22 564
www.bariery.cz/burzaprace

AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE

Nabídka pro zájemce o sportovní střelbu
Od pana Marčana se vyskytla nabídka pro nové zájemce o sportovní střelbu, nejen z řad
tělesně postižených lidí.
Vyzkoušení si střelby ze vzduchové pistole na 10m je možné od 28.7. do 1.8.2008 na střelnici
Olomouc-Lazce v čase mezi 9.00 – 14.00 hod. Je nutné se předem nahlásit u pana Vladimíra
Marčana na tel 777 77 88 12.
Šárka Schmucková
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7. ročník Sportovních her tělesně postižených v Hrabyni
dne 28. srpna 2008 v areálu ÚSP Hrabyně
pořádají: Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Harbyní, Oddělení rehabilitace ÚSP Hrabyně, Výbor obyvatel ÚSP
Hrabyně, Sportovní klub Hrabyně
Sportovní disciplíny:
- jízda mechanických vozíků na okruhu
- jízda elektrických vozíků na okruhu
- slalom mechanických vozíků
- slalom elektrických vozíků
- hod granátem
- hod kriketovým míčkem

-

střelba ze vzduchovky
elektronické šipky
ruské kuželky
hod oštěpem
hod diskem

Program sportovních her:
9:30
slavnostní zahájení v kinosále
časový rozvrh jednotlivých soutěží
17:00 vyhlášení vítězů
18:00 volná zábava s hudbou a tancem
Přihlášky zašlete na kontaktní adresu s uvedením počtu obědů do termínu
20.8.2008:
tel. 553 607 800,
Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Harbyni
553 607 840, 724
p. Zdena Zapletalová
149 070
Hrabyně 202
fax 553 775 071
747 67 Hrabyně 3
www.usphrabyne.cz
e-mail: info@usphrabyne.cz
Cmielová Jana

5 volňásků na Mistrovství světa v kickboxu v Olomouci
Pan Ťulpa – provozovatel Taxi Alfa – nabídl členům a uživatelům služeb Trendu vozíčkářů
5 volných lístků pro osoby se zdravotním postižením (+ asistent nebo průvodce
zdarma) na Mistrovství světa v kickboxu ISKA 2008. Akce se koná 20. – 24.8.2008 v hale
UP v Olomouci.
Program:
20.8.2008
21.8.2008
22.8.2008
23.8.2008

slavnostní zahájení – vystoupí Bára Basiková, vstup zdarma
eliminace
eliminace + finálové zápasy
finálové zápasy + galavečer

Další informace: www.kickbox-olomouc.cz
Další informace, letáček nebo pokud budete mít zájem o volňásky – volejte do Trendu
vozíčkářů Janě Cmielové na tel. číslo 777 974 455, 585 754 924.
Cmielová Jana

Dotyková ZOO Olomouc
Od 2. července mají návštěvníci zoo možnost tak jako již v předchozích pěti letech , prohlédnout si dotykovou zoo.
Nemusí zůstat jen u prohlížení, všech exponátů je možné se dotknout, pohladit, potěžkat. Na zvídavé návštěvníky zde čekají
vejce různých druhů exotických ptáků, schránky mořských mlžů, které se staly potravou rejnoka siby skvrnité. Dále dikobrazí
ostny, a peří ptáků. Jakou srst má lev, žirafa nebo jaugár mohou zjistít pohlazením jejich kůže. Jsou zde vystaveny i lebky
lvice a žirafy. Aby děti nebyly smutné, že vidí již jen neživé části zvířat, pracovnice expozice pro ně mají připraveného i
zakrslého králíka a dvě malá morčata. Všechna zvířátka jsou krotká a je možné si je i pochovat. Na dotazy rády odpoví
studenti, kteří v expozici pracují.
Otevřeno denně: duben – srpen 8.00-18.00h
Vstupné: Držitelé průkazu ZZZTP a ZTP/P zdarma

www.zoo-olomouc.cz
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Mistrovství světa VOLTIŽ 2008 – Brno 28.7. - 3.8.2008
28.7.- 3.8.2008
MISTROVSTVÍ SVĚTA VOLTIŽ 2008 ,
MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ VOLTIŽ 2008
kde: Brno BVV
čeká Vás:
•
•
•
•

6 dní strhující gymnastiky na cválajícím koni,
400 závodníků z 20 zemí světa,
160 koní,
bohatý doprovodný program: prázdninové slavnosti, VIP módní show, letní kino,
atrakce pro děti.

Vstupenky je možné zakoupit i na jednotlivé dny.
Více info: www.voltiz2008.cz

V rámci doprovodného programu Mistrovství světa Voltiž 2008 se představí členové Trendu vozíčkářů v tanečním
vystoupení nacvičeném s primabalerinou Moravského divadla Monikou Globovou a dále vystoupí skupina APAVČAS
z Olomouce se svým gymnastickým představením PARAVOLTIŽE.
Kdy: čtvrtek 31.7.2008 cca v 16.00 hod
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