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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

čajovna na kolečkách, Trenďácký filmový klub a filmový šlágr 
Nedotknutelní, podzimní fotosoutěž, tvorba papírových vitráží či 
výstava Život bez barier 2013. To je malý výčet pozvánek, které pro 
Vás máme. K tomu křížovka, tip na výlet a pár fotografii od našeho 
cykloreportéra.  

Příjemné počtení za redakci přeje Michal Koutný  

 

Pozvánky 

ČAJOVNA NA KOLEČKÁCH 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

                       

Srdečně zvu všechny příznivce dobrého čaje do naší Trenďácké čajovny, která se bude 

pořádat v PC učebně v Trendu vozíčkářů. 

Č. 10 / 2013 IX. 

ROČNÍK 
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Kdy:  ve středu 23. 10. 2013  

Kde:  Lužická 7, Olomouc 

Čas:  od 10h do 17h 

A co vás čeká? Na co se můžete těšit? 

Program: 

10h-12h                  - přednáška o ONE BRAIN KINEZIOLOGII 

14:30h-15:30(16h) - přednáška paní Schmidové o čínské medicíně, alternativním   

                                 způsobu života a její literární tvorbě 

16h -17h                 - povídání s Daliborem Brázdou o stříbrné medaili, kterou   

                                 vyhrál v baletním vystoupení na mechanickém vozíčku v Americe 

Pro zájemce je připravena malá tvořivá činnost. V průběhu celého dne si budete moci dle 
zájmu vytvořit papírové přání, které je zdobené obaly z čajů. 

Těším se na vás. Bc. Kamila Zábojová  

 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

uvádí 

Promítáme: NEDOTKNUTELNÍ 
Kdy?: 6.11.2013 15:30 
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
Vstup: ZDARMA 
 

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového 
opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, 
kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na 
tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však 
propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a 
žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, 
zábavným, silným, neočekávaným a hlavně 
„nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich přátelství… 
Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk, 
odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života. A o tom, že i nejméně 
pravděpodobné spojení melancholického multimilionáře a extrovertního recidivisty může 
humorně zapůsobit na diváka a může se z něj stát kasovní trhák. (oficiální text distributora 
– zdroj wwww.csfd.cz) 
 
Bližší informace:  
Mgr. Marie Pijáčková 
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Sociálně-právní poradna informuje 

 

Ukončení s karet  

Dne 1. 10. 2013 vyšel ve sbírce zákonů zákon, kterým se ruší Karty sociálních systémů. 
Zákon vejde v účinnost 1. listopadu 2013. MPSV ČR má nyní půl roku na provedení všech 
nutných prací, které souvisejí s ukončením sKarty. Vy, kteří jste majiteli sKarty, nemusíte 
nikam chodit a počkejte na to, až Vám během měsíce listopadu přijde dopis z Úřadu práce. V 
tomto dopise bude vysvětlení, jak máte dále postupovat. MPSV ČR i Úřad práce ČR mají 
zájem na tom, aby vše proběhlo bez jakýchkoli problémů. Mohou nastat následující situace: 

V případě, že si klient přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet, 
změny se ho nedotknou. V souladu se zákonem 
proběhnou jen technické úpravy a od dubna 
2014 bude dostávat peníze na vlastní účet 
přímo.  

Změny se nedotknou ani lidí, kteří sKartu 
vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky 
nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu 
práce ČR cokoli oznamovat. 

Jiný postup nastane, jestliže klient ÚP čerpá 
dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá 
hotovost v bankomatu nebo platí kartou v 
obchodech. V tom případě bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně 
oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP, jakým způsobem chce v budoucnu dávky 
dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou. Pokud zvolí druhou variantu, ověří ÚP i 
adresu, na kterou bude dávky posílat. Na zapracování nahlášených změn bude mít dva 
měsíce. Do té doby (nejpozději do konce března 2014) bude Úřad práce ČR nadále peníze 
vyplácet prostřednictvím sKarty.  

Pokud se klient ÚP, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si 
zvolil, dostane peníze v dubnu 2014 poštovní poukázkou na adresu, ze které s ÚP nejčastěji 
komunikuje - obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu. Klienti, kteří sKartu 
nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.  

V případě osob se zdravotním postižením, kterým slouží speciální sKarta zároveň jako 
průkaz OZP, je důležité datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, 
k výše uvedenému datu skončí všechny. Jejich majitelé si tak budou muset na příslušném 
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR zajistit výměnu dokladu za průkaz ZP, ZTP, ZTP/P a 
navazující změnu ve způsobu výplaty dávek.   

Není nutné, abyste v této věci zbytečně chodili na svoje Úřady práce. Musíte počkat nejprve 
na dopis, který Vás k tomu vyzve.  

Z informačních mailů národní rady pro zdravotně postižené převzala a pro Trendy zpravodaj 
upravila Martina Brožová 

Pokud byste chtěli získat další informace, můžete se na mě obrátit přímo do poradny. 

Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: poradna@trendvozickaru.cz  

Případně přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00 a ve středu 08,00 
– 12,00 nebo 14,00 – 17,00 

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Info sociální rehabilitace 
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

Petit - speciální programy a 
pomůcky pro snazší ovládání 

počítače 
 

 

Srdečně Vás zveme na přednášku pana Ing. Menšíka o speciálních pomůckách pro snazší 
ovládní počítače. Přijděte si prohlédnou novinky z oblasti výpočetní techniky, které Vám 
mohou ulehčit práci. 

Kdy: v pondělí 21. 10. 2013 

Kde: PC – učebna, Lužická 7, 779 00 Olomouc      

Čas: 9:00 – 12:00h 

Těšíme se na Vás: Pracovnice sociální rehabilitace Bc. Kamila Zábojová, Bc. Martina 
Baranová, DiS. 

Prosím, svou účast na přednášce potvrďte na e-mail: baranova@trendvozickaru.cz 

 

 

PRACOVNÍ TERAPIE – PAPÍROVÉ VITRÁŽE                                                          

Dne 30. 10. 2013 se v prostorách Spolku Trend 
vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14 do 17h 
Pracovní terapie.   

Na setkání si budete moci vyzkoušet PAPÍROVÉ 
VITRÁŽE. Technika bude uzpůsobena potřebám a 
možnostem jednotlivých účastníků kurzu.  

Srdečně zveme všechny, kdo si chce něco zajímavého 
vytvořit nebo si jen posedět v kolektivu milých lidí. 

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Jana Měrková a 
pracovnice Sociální rehabilitace Bc. Kamila 
Zábojová                   

Více informací: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

http://www.petit-os.cz/
http://www.petit-os.cz/
http://www.petit-os.cz/
mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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Info 

DMS bez poplatku 

Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou formou dárcovství a českým fenoménem. Ročně jsou 
jich odeslány miliony na nejrůznější dobročinné účely. Právě v souvislosti s touto charitativní 
podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát 
částek, které pokrývaly náklady a administrativu na tyto 
SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na 
různé humanitární projekty. Z 30 Kč, které jedna dárcovská 
SMS stojí, šlo doposud na konkrétní neziskový projekt 27 
Kč, nyní se věnovaná částka od všech zákazníků zvýší na 
28,50 Kč. Zbylá suma 1,50 Kč, která představuje náklady 
spojené s provozem a administrací této dobročinné služby, 
připadá i nadále poskytovatelům služby. 

„Stále přemýšlíme, jak ještě více přispět společnosti,“ 
vysvětluje Petra Pavičová, manažerka společenské 
odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: „Intenzivní veřejná 
diskuse v červnu tohoto roku nás inspirovala k rozhodnutí 
poskytovat tuto prospěšnou službu zcela zdarma, poplatek 
si tak neúčtujeme již od 1. června tohoto roku.“ 

„Jsme velmi rádi, že se podařilo této dohody dosáhnout. 
Považujeme za přirozené podporovat dobré skutky 
zákazníků O2, a proto jsme se rozhodli plně pokrývat naše 
náklady spojené s touto službou. Díky tomu se nyní k neziskovým organizacím dostane ještě 
více prostředků,“ uvádí Dana Dvořáková, ředitelka firemní komunikace společnosti Telefónica 
Czech Republic. 

Zdroj: Telefónica Czech Republic, a. s.  

Připomínám, že DMS pro Trend vozíčkářů lze zasílat  

na číslo 87777 ve tvaru: DMS TKANICKA 

Evžen Hlaváček 

 

Novinka pro české neziskovky: YouTube pro neziskové organizace  

Máte neziskovku nebo ji teprve rozjíždíte? Chcete, aby se o vás dozvěděli ti správní lidé? 

Snažíte se zviditelnit a ukázat všem vaši práci? Pokud je odpověď ano, nenechte si ujít náš 

nový program YouTube pro neziskové organizace. Buďte 

online a vaše sdělení se dostane přesně tam, kam chcete.  

 

Největší výhodou programu je jeho jednoduchost. Založíte si 

kanál, nahrajete video, ve kterém ukážete svůj příběh a začnete s 

propagací vaší činnosti. Program má pro vaši organizaci několik 

zásadních výhod, které můžete využívat hned po přihlášení. Díky 

funkci Živý přenos můžete streamovat vaši každodenní činnost, 

http://google-cz.blogspot.cz/2013/09/novinka-pro-ceske-neziskovky-youtube.html
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zajímavé události, které pořádáte, nebo pomoc, kterou poskytujete.  

Do videí můžete umístit aktivní odkaz, na který vaši příznivci mohou kliknout a propojit se s 

vaším webem nebo iniciativou, kterou propagujete. Také budete moci umístit příspěvek pro 

své příznivce a podělit se s nimi o nové informace. Můžete využívat i poznámky k videu, 

komentovat a navnadit uživatele, aby se přihlásili k odběru nebo navštívili váš oficiální web.  

 

V nejbližších týdnech budete také moci začít využívat tlačítko “Darovat” pro získávání 

finanční pomoci. Poslední, ale důležitou funkcí je interakce mezi vámi a dalšími 

neziskovkami. Program nabízí fórum, kde můžete sdílet své poznatky, hledat pomoc mezi 

profesionály nebo se dělit o úspěchy, a to vše bezplatně.  

Všechny informace o programu naleznete na youtube.cz/nonprofits, inspiraci můžete 

načerpat již dnes na speciálním fóru. Pokud chcete, abychom vám každý měsíc zasílali 

informační bulletin, připojte se do skupiny Google YouTube Nonprofits. Pro kompletní přehled 

si stáhněte naši příručku pro dobročinné organizace. 

Další neziskovou iniciativou, kterou můžete využít, je Program Google Grants. Pomocí něho 

můžete propagovat své webové stránky prostřednictvím inzerce na stránkách Google. V 

České republice program Google Grants (google.cz/grants) nabízí neziskovým organizacím 

grant na reklamu ve vyhledávání Google. 

Neziskové organizace mohou navíc využívat všechny další online služby jako Mapy Google, 

cloudové řešení Google Apps nebo sociální platformu Google+. Online nástroje jim tak 

mohou pomoci v budování povědomí o aktivitách, zapojení veřejnosti a vzájemné interakci a 

také v efektivnějším a snadnějším řízení organizace včetně získávání finančních zdrojů. 

Janka Miklík Zichová - Google ČR  

 

Život bez bariér 

Druhý ročník výstavy slibuje ve 
dnech 18. – 20. 10. 2013 na 
Výstavišti Černá louka Ostrava 
pestrou nabídku firem 
poskytujících sociální a 

asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování.  

Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci 
handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní 
omezení? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? 

Odpovědi na tyto a další otázky najdete na výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory a 
osoby s handicapem. Cílem výstavy je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak 
zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, integrace do společnosti ve 
všech sférách jejich činnosti. 

http://youtube.cz/nonprofits
http://productforums.google.com/forum/#%21categories/youtube/youtube-for-non-profits
https://groups.google.com/forum/#%21forum/youtube-nonprofits/join
http://google.cz/grants
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Druhý ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 18. – 20. 10. 2013 na Výstavišti 
Černá louka Ostrava. Najdete zde pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční 
služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování. 

Uvidíte praktické ukázky pomůcek pro seniory a handicapované např. speciálně upravená 
vozidla, můžete si nechat vyšetřit sluch a chodidla pro výrobu individuální ortopedické vložky. 
Připraven je také bohatý doprovodný program plný přednášek na různá témata, např. Jak se 
žije seniorům, Bezpečnost seniorů, Bezbariérová dovolená v Česku, Poruchy příjmu potravy, 
Zdravá výživa, Prevence rakoviny prsu aj. 

Návštěvníci mohou shlédnout ukázku výcviku vodících a asistenčních psů, canisterapie a 
také vystoupení tanečního souboru Jiřinky z Paskova. Zároveň se všichni mohou zapojit do 
tvoření v kreativní dílně Kaštanového krámku. Výrobky svých dílen rovněž představí i další 
občanská sdružení a chráněné dílny. Na základě poptávky návštěvníků minulého ročníku 
rozšiřujeme nabídku i o dětská témata. 

V rámci doprovodného programu bude opět k vidění interaktivní výstava „Oči nevidomých, 
uši neslyšících“, kterou připravuje klub ÁMOS Centra pro rodinu a sociální péči o. s. 

Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak se žije s různými druhy handicapů. 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava návštěvníky zasvětí do tajů sportu, konkrétně stolního 

tenisu. Návštěvníci se mohou osobně zapojit do sportovního klání, kde vystoupí pravidelní 
účastníci Mistrovství světa České republiky ve stolním tenise vozíčkářů. Pro zábavu 
nejmenších návštěvníků nebude chybět dětské hřiště. 

Výstava Život bez bariér probíhá souběžně s výstavou o bydlení Teplo domova, kde budou 
prezentovány novinky a trendy z oblasti stavebnictví, vytápění, vybavení interiérů a exteriérů. 
Dalším příjemným zpestřením je výstava Kreativ, která je určena všem, kteří rádi tvoří a mají 
rádi originální výrobky – bižuterii, keramiku, oblečení, doplňky apod. V rámci vstupného na 
výstavu Život bez bariér tak budete moci navštívit další 2 výstavy. 

Zdroj: helpnet.cz 

 

Vaše okénko

 
A na závěr pár fotografii od našeho cykloturisty Jana Hrocha. 
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Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 11. 2013) na mail 

koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555, případně osobně v Trendu na 

Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává paní Bohuslava Sokolová. Gratulujeme. A proč 

tentokrát jen jeden? Nějak Vás milí luštitelé ubývá, a tak budeme losovat zatím jen jednoho výherce 

a zvýšíme ceny. Abyste měli motivaci. 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina, 
Měrková Jana, Brožová Martina, Hlaváček Evžen, Hroch Jan. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841 

Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 15.10. 2013 -  Počet výtisků: 90 

Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984; 

email: koutny@trendvozickaru.cz 

doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku 

uzávěrka příštího čísla je 10. listopadu 2013 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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