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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 

zima klepe na dveře a s ní se blíží i tradiční svátky. Mikuláš a 
následně i Vánoce. Toto období je také ve znamení různých akcí 
a na spoustu z nich Vás přes Trendy zpravodaj zveme. Jarmark, 
turnaj v bocci, koncert a hlavně se s plnou parádou vrací 
Mikulášská ve Slavoníně. Neseďme proto doma a hurá ven do 
života.  Máme tu i pár zajímavostí a článků. 

Příjemné počtení za redakci přeje Michal Koutný  

 

Informace z kanceláře osobní asistence 

Vážení klienti, rádi bychom Vás s předstihem informovali 

o tom, že požadavky na náhradní asistenci na týden 

2.12. – 8.12. bude potřeba nahlásit do kanceláře osobní 

asistence výjimečně do čtvrtka 28.11. do 9h, z důvodu 

Mikulášské, na které se, jak doufáme, uvidíme!  

Zdraví vás tým osobní asistence  

 

Delikomat v Trendu. 

Již dříve jsme vás informovali o tom, že naše společnost získala v letošním roce prestižní 
ocenění v oblasti pomáhání druhým - cenu Ď. Na tuto cenu nás nominovali naši přátelé z 
brněnského centra RATOLEST a také z olomouckého Spolku Trend vozíčkářů. A právě 
zástupci z Trendu za nás převzali cenu Ď na slavnostním předávání v pražském Národním 
divadle.  

Společné setkání se pak dlouze domlouvalo, až nadešel den D a my se všichni mohli sejít. O 
své dojmy ze setkání se podělil jeden z aktérů - pan Evžen Hlaváček.  

17. října 2013 jsme ve Spolku Trend vozíčkářů přivítali manžele Petru a Radka Džiubanovi, 
společně se slečnou Karin, která spolupracuje např. na vydávání firemního časopisu.  Pan 
Radek Džiuban je jednatelem úspěšné společnosti DELIKOMAT s.r.o., známé široké 
veřejnosti jako provozovatel sítě kávových automatů. 

Č. 11 / 2013 IX. 

ROČNÍK 

http://www.cena-d.cz/
http://www.trendvozickaru.cz/index.html
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Důvodem jejich návštěvy bylo převzetí prestižní Ceny Ď z rukou ředitelky Trendu 
vozíčkářů paní Aleny Ivanové. Jak je již od 20. června 2013 známo, cenu jsme převzali 
za společnost DELIKOMAT s.r.o. na prknech Národního divadla jako ocenění 
v kategorii "Cena Ď pro mecenáše nadací, nemocnic a charitativních organizací v ČR". 
Jsme přesvědčeni, že z 68 na tuto kategorii navržených společností i jednotlivců si toto 
ocenění společnost Delikomat s.r.o. právem zasloužila. Jejich podpora je velmi široká a 
Trend vozíčkářů chápe toto ocenění jako poděkování nejen za sebe manželům 
Džiubanovým, ale za všechny další, kterým i celý tým zaměstnanců této společnosti nezištně 
pomáhá. 

Návštěva proběhla ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. I když osobně jsme se právě 
poznali, bylo o čem povídat a cítili jsme se, jako bychom se znali již dlouhá léta. Návštěva si 
se zájmem prohlédla pracoviště call centra a digitalizace dokumentů. Byla překvapena např. 
digitalizací kronik a my jsme byli velmi potěšeni upřímným zájmem o dění u nás. 

Čas rychle uběhl a neradi jsme se s tak milou návštěvou loučili. Děkujeme za přízeň a 
přejeme společnosti Delikomat s.r.o. a manželům Džiubanovým mnoho dalších úspěšných 
let, rodinné pohody a Radosti pro radost, jak nazývají charitativní projekt, který před lety 
uvedl pan Radek Džiuban v život a spolupracovníci jej naplňují a úspěšně rozvíjí. 

Těšíme se na další milá setkání. 

Evžen Hlaváček a Delikomat.cz 

   

 
 
 

Sociálně-právní poradna informuje 

 

MPSV pomáhá lidem se zdravotním postižením, chce zrychlit rozhodování o dávkách 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na změnách, které mají zrychlit proces 
rozhodování o dávkách pro lidi se zdravotním postižením. Také vydá příručku, která poradí, 
jak při žádostech a odvolání postupovat. Experti MPSV zpracovávají materiály, které 
navrhnou zrychlení řízení o pojistných i nepojistných dávkách pro zdravotně postižené, 
včetně opravných řízení. 

„Pokud někdo s rozhodnutím úřadu nesouhlasí, může využít několika opravných prostředků,“ 
vysvětluje ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Ve většině případů jde o 

http://www.cena-d.cz/
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odvolání, námitky proti rozhodnutí ČSSZ o důchodech a rozklad v případech, kdy v 1. 
instanci rozhoduje přímo MPSV. 

„Tyto opravné prostředky má dotyčný k dispozici, záleží tedy pouze na něm, zda je využije či 
nikoliv,“ říká Koníček a dodává, že pokud je člověk nevyužije, nemůže následně podat žalobu 
proti rozhodnutí ke správnímu soudu. 

Podrobné informace o posudkové službě, která zdravotní stav pro účely rozhodování o 
dávkách pro osoby se zdravotním postižením hodnotí a o opravných řízeních, jsou na 
stránkách ministerstva. Materiál, který vypracovali experti MPSV, přináší opatření k 
zefektivnění a zrychlení přezkumného řízení o nepojistných dávkách podmíněných 
nepříznivým zdravotním stavem. 

„Přijali jsme jednotící pravidla, která pomohou zkrátit dobu nezbytnou pro provádění 
přezkumného řízení, respektive úkonů potřebných před jeho případným zahájením,“ 
vysvětluje Koníček. Odborný tým MPSV se mimo jiné zabýval způsobem, jak zrychlit sociální 
šetření, a to nejen úpravou metodických postupů, ale hlavně vlastní rychlostí celého řízení o 
dávce. Jde o systémové řešení, jehož součástí bude dostatečně operativní řešení opravných 
prostředků, které mohou lidé podle zákona využít. Zásadní přitom je, aby to, co může ovlivnit 
sám resort práce a sociálních věcí, včetně organizací podřízených MPSV, probíhalo 
maximálně plynule bez zbytečných průtahů. MPSV je proto mimo jiné připraveno personálně 
posílit rozkladovou komisi.  

Od loňského roku v důsledku legislativních a organizačních 
změn v resortu výrazně narostla a stále roste její agenda. Za 
rok 2012 řešila komise 225 případů, za první pololetí letošního 
roku to již bylo 227 případů. „Jedná se tedy o zhruba 
dvojnásobný nárůst agendy, což se může negativně projevit 
dlouhými dobami vyřizování a nakonec i nepříznivým 
dopadem na osoby, které pomoc státu potřebují,“ dodává 
Koníček. 

Do konce letošního roku plánuje MPSV též vydat Příručku 
nejen pro zdravotně postižené, kde bude přehled jednotlivých 
dávek pro osoby se zdravotním postižením i podmínky jejich přiznání. Budou v ní zohledněny 
postupy, které by měly v resortu urychlit zejména procesy odvolacího řízení a řízení o 
rozkladu. 

Situaci osob se zdravotním postižením mají od začátku příštího roku rovněž zlepšit změny 
právní úpravy, které zpracovalo MPSV. Počítá se mimo jiné s oddělením průkazu osoby se 
zdravotním postižením od vazby na stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči. 

Senát novelu zákona o sociálních službách schválil v září, prezident ji podepsal.  

Petr Sulek tiskový mluvčí 

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 

 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

PRACOVNÍ TERAPIE  - PODZIMNÍ DEKORACE 

 

 
 

Dne 20. 11. 2013 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 

14 do 17 hod. pracovní terapie, která je určena nejen pro uživatele služby sociální 

rehabilitace, ale pro všechny, kdo si chtějí něco vyrobit a chtějí si popovídat s ostatními.    

Na setkání si budete moci vyzkoušet PODZIMNÍ DEKORACE z přírodních materiálů.  

Technika bude uzpůsobena potřebám a možnostem jednotlivých účastníků kurzu.  

Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová 

Bližší informace:  

Bc. Kamila Zábojová 

Sociální pracovnice služby Sociální rehabilitace, Půjčovny kompenzačních pomůcek a 

Volnočasových aktivit 

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

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Vaše okénko

MÁMA, TÁTA NA VOZÍKU 

V Praze Centrum Paraple stejně jako každý rok organizovalo tematický kurz s názvem 
„Máma, táta na vozíku“. Tím reagovalo na problémy a potřeby lidí na invalidních vozících, 
kteří se chystají na trvalý vztah, přemýšlí o něm, nebo v něm již žijí a plánují založení rodiny, 
nebo již děti mají. Tohle všechno je na invalidním vozíku totiž úplně jiné, než v běžném životě 
a mnohem složitější a těžší. Na kurzu se probírala oblast partnerských vztahů, výchova dětí, 
plánování těhotenství u žen po poškození míchy, porod, starost o dítě. Přednášeli a radili zde 
odborníci z konkrétních oblastí (psycholog, gynekolog).  

Připraven byl bohatý odborný, ale i doprovodný program na zajímavá témata. Součástí 
programu byly, v případě zájmu, také individuální konzultace. 

S velkým zájmem se setkala přednáška gynekologa MUDr. Richarda Sobola z Ústavu pro 
péči o matku a dítě. Probírala se zde také otázka vhodnosti té které antikoncepce u žen na 
vozíku, těhotenství a mluvilo se také o porodu u žen na vozíku.  Mluvilo se i o přístupu 
zdravotnického personálu k těmto ženám jak u nás, tak i v zahraničí. 

Neméně zajímavé byly přednášky a diskuse na téma 
respektovat a být respektován, psychologie a vztahy, láska 
a sex u lidí na vozíku.  

Ty nejcennější - praktické rady vycházející přímo ze života 
na vozíku a z již prožitých situací - si ale předávali 
zúčastnění sami navzájem při diskusích. 

Na kurzu se sešlo osm vozíčkářů, plus jejich rodinní 
příslušníci (manželé, partneři, děti, ale i rodiče), přátelé a 
známí.  

Součástí programu byly také hravé rozcvičky, boccia, ale i 
muzikoterapie a převážně večerní odpočinkový kulturní program, včetně úžasného 
divadelního představení a výletu na zámek Ctěnice, spojený s návštěvou krásné zahrady.  

Věra Schmídová 
 
 
Malá fotoreportáž z Čajovny na kolečkách 
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Starost o lidské tělo. 

Jen jdi k lékaři, nějaká nemoc už se najde.                                       

Když se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře.                   

Kdyby se o chorobách méně mluvilo, byli by lidé zdravější.                      

Lékařská věda  tak závratně pokročila, že prakticky už nenajdeme 

zdravého člověka.                                                                           

Někdy se zdá, že příroda posílá na lidi jen krátké nemoci, ale lékaři 

si osvojili umění je prodlužovat.                                                                                 

Zdraví jsou jen ti, kteří ještě nevědí, že jsou nemocní.                                         

Když lékař pojmenuje tvoji nemoc, neznamená to ještě, že ví, co ti 

je.                      

Každý lékař dokáže vyléčit, přinejmenším z iluzí o medicíně.                      

Doktoři a advokáti jedna banda. Jen s tím rozdílem, že advokát tě 

jen odírá  

a doktor tě odírá a ještě k tomu zabíjí.                                               

Když už je operace provedena, nikdo nemůže dokázat, že jí nebylo 

až tak třeba.                                

Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde.                                         

Skleróza je nejkrásnější nemoc...nebolí a každý den se člověk dozví něco nového. 
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Tomáš Helísek Photography. 

Na Tomáše jsem narazila zcela náhodou na internetu, zaujaly mne jeho fotografie a jeho 
životní síla, kterou oplývá. Je to člověk se srdcem na správném místě. Miluje lidi, psy, fo-
tografování a hlavně život. Je houževnatý a má své ambice, bez kterých člověk nemůže žít 
kvalitní život, ani když je zcela zdráv. 

Mít své sny, jít si za nimi a umět svůj život naplnit, je skutečné umění žít. Mnozí, co chodí po 
svých nohách, svůj život zahazují pitím alkoholu, užíváním drog, chybí jim smysl života. 
Tomášovi smysl života rozhodně nechybí, chce se fotografování intenzivně věnovat a netají 
se tím, že by to rád někam dotáhl. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé, kteří zvládají bull 
plemena, zvládají i sami sebe a za svým cílem si umějí jít stejně, jako jejich čtyřnohý 
kamarád. Tomáše jsem trošku vyzpovídala a doufám, že jeho plnění snu budeme moci 
sledovat a tím jej i podporovat. 

Tomáši, od narození jste na vozíčku, žijete aktivní život, věnujete se kynologii a 
fotografování, kdy a jak jste se k fotografování dostal? 

 

 

Fotky mě bavily odjakživa! Už odmala jsem se rád díval na fotografie, na foťáky. Doma jsme 
fotoaparát neměli, takže to pro mě bylo vzácností. Někdy v roce 2005 jsem si koupil svůj 
první fotoaparát, kompakt a rád fotil zvířata a různé momentky. V roce 2011 jsem si pořídil 
první zrcadlovku. Tehdy ještě Canon, který později vystřídal Nikon D90 s objektivem 18-105 
mm, následovala D5100 s pevným sklem 50 mm. Poté jsem se dostal do finanční krize díky 
mému postavení na trhu práce a výbavu jsem prodal. Ale chuť fotit a touha dávat do snímků 
kus sebe byla silnější. Díky přátelům a lidem, kteří mne podpořili, jsem se k fotografování 
vrátil, pořídil si novou výbavu, začal fotografovat víc a víc a fotím doteď. 

Co pro vás ve vašem životě fotografie znamená? 

Snažím se do fotky zachytit okamžik, energii… Nejsou to jen vzpomínky. Jsou to chvíle, 
které se neopakují, emoce. Spoustu fotek mám technicky „nedokonalých“, ale jsou někdy 
natolik silné, že jde tohle stranou a lidi a mojí blízcí jsou nadšeni. 

Jaká oblast ve fotografii vás zajímá nejvíce a proč? 

Protože chováme bull plemena a kynologie je pro mne srdeční záležitostí, nejraději 
fotografuji bull sporty a pejsky všeobecně. Je to jako s focením dětí, spontánní a krásné. 
Ale krom toho si také rád „cvaknu“ portrét dětí, žen nebo nějaký ten report, například 
koncertů. 
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Do fotografií každý fotograf přenáší své vidění, vnímání tohoto světa. Myslíte si, že 
tento svět díky svému handicapu vnímáte trochu jinak? 

Těžko říci, to by asi museli posoudit jiní, ale je faktem, že mi bylo řečeno, že v mých fotkách 
je něco zvláštního. Jestli to souvisí s mým handicapem, to nedokážu posoudit. 

 
 

Jak svět fotografie vnímáte? Co vám do života přináší?  

Hlavně relax. Něco co mě baví a vnitřně naplňuje. Fotku vnímám jako odraz duše 
fotografa, tak i daného objektu. Je to jako když sochař udělá sochu, je to kus obou. Není 
nic krásnějšího, než když ve fotce je kus daného okamžiku, magie! A když se lidem moje 
fotografie líbí, vykouzlí jim úsměv na tváři, nebo mají díky mé fotografii lepší den, to je to, 
co mne naplňuje! 
 

Jaké jsou vaše cíle ve fotografování? 

Aby se o mně více vědělo. Možná bych se fotografováním chtěl časem i živit. 
Fotografování na akcích je fajn, ale většinou to dělám pro svou radost a radost druhých. 
Občas někomu nafotím za symbolickou cenu portrét. Ale že bych si za fotografování mohl 
pořídit pořádnou výbavu, nebo se tím částečně živil, to zatím ne. A myslím si, že v dnešní 
konkurenci je to skoro nemožné. Ale uvidíme, třeba se zadaří. 
 
Fotografování beru jako životní výzvu, chci ukázat lidem, že život s postižením není 
stereotypní, nudný a bez aktivit! Myslím si, že člověk s handicapem může život žít naprosto 
plnohodnotně se vším všudy! A doufám, že tímto rozhovorem třeba „nakopnu” další lidi s 
handicapem a budu pro ně inspirací. 
 

Děkuji Tomášovi za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v tom, co dělá. 

Rozhovor: Soňa Lechnerová. Snímky: Tomáš Helísek 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 12. 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 Danuše Lahodová. Gratulujeme. A pozor! 

Příště vánoční cena pro vítěze. 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina, 
Měrková Jana, Brožová Martina, Hlaváček Evžen, Schmídová Věra, Helísek Tomáš. 

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

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

Datum vydání: 15.11. 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. prosince 2013 

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