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Informace z Trendu 

 

 

 

Po stopách whisky s Trendem vozíčkářů a The Black Stuff Olomouc 

Whisky není jen obyčejná pálenka, která se někde vypálí a posléze vypije. Díky své bohaté 
historii, přísné legislativě, charakteru a neskutečné škále chutí je právem označována 
'králem mezi destiláty'. 

Chcete vědět, co je to single malt v sudové síle, jak se vyrábí bourbon single barrel, nebo 
třikrát destilovaná single pot still irish whiskey a zároveň svou účastí podpořit olomoucké 
klienty Spolku Trend vozíčkářů, pro které bude celý výtěžek z této akce? 

2.12.2015  od 19h máte jedinečnou možnost v The Black Stuff Irish Pub & Whisky Bar se 
dozvědět o všem, co Vás zajímá kolem tohoto pití gentlemanů.  Za 300 CZK vás čeká to 
nejvýznamnější z Irska, Skotska, ale i USA! Nejen, že se dozvíte o historii, přípravě a 
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rozdílech mezi jednotlivými druhy. Ale ty největší zástupce pod odborným výkladem whisky 
ambassadora Zdeňka Kortiše ochutnáte! Mimo jiné také novinku na českém trhu Chivas 
Regal Extra. 

Veškeré vstupné, které se během tohoto tasting večera vybere, půjde na pomoc při 
financování osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Záštitu nad touto akcí 
potvrdil pan primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 

Tomáš Helísek 

 

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

PRACOVNÍ TERAPIE – POSEZENÍ SE SVÍČKAMI 

  

Zdroj: http://www.bvv.cz/vanocni-trhy/vanocni-trhy-2013/tipy-na-darky/partylite/ 

Dne  19.11. 2015 od 14 do 17 h Vás srdečně zveme na posezení u svíček  v prostorách 

Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7. 

Těšit se můžete na pracovní terapie, kde si tentokrát odlijeme svíčky a budeme mít možnost 

si prohlédnout i zakoupit nejrůznějsí svíčky, svícny již vyrobené a navodíme si tak pravou 

podzimní atmosféru.  

Srdečně zveme nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 

služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci.  

Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová 
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Bližší informace:  
Bc. Kamila Zábojová 
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  
a volnočasových aktivit 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  
mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

PUNČOVÁNÍ 

 

Neseďte doma a pojďte s námi na společnou procházku završenou punčem nebo 

svařeným vínem. Podle domluvy přítomných punčařů půjdeme do města nebo do 

vinotéky v blízkosti Trendu. Těšit se můžete na dobrý nápoj a příjemné lidi…. 

 

KDY:     v pondělí 14.12.2015 

SRAZ:   v Trendu na Lužické 7 v Olomouc 

ČAS:      v 15h 

 
Bližší informace:  
Bc. Kamila Zábojová 
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  
a volnočasových aktivit 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  
mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Sociálně-právní poradna informuje 

 
Změna posudkového výroku při posuzování míry invalidity  

Od 19. října 2015 dochází ke změně posudkového výroku při posuzování míry invalidity, a 
to především u III. stupně invalidního důchodu. Předseda NRZP ČR Václav Krása 
objasňuje, proč k tomu došlo a co z toho vyplývá. 

"Po dlouhých dohadech jsme došli ke shodě, společně s MPSV ČR, že se změní výrok, 
uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity. Dosavadní výrok zní v tom smyslu, že pracovník 
není schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek, protože jeho míra poklesla o 
70 % - to je u III. stupňů ID. Podobně je to uváděno i u jiných rozhodnutí ve věci ID, kdy 
posudkový lékař ve svém stanovisku říká, že osoba není schopna pracovní či výdělečné 
činnosti, ani za mimořádných podmínek. Tyto výroky napříště posudkoví lékaři budou v 
rozhodnutích psát jinak, a to tak, že se pouze stanoví procentní míra poklesu pracovních 
schopností bez toho, aniž by bylo komentováno, v jakém rozsahu může daný příjemce ID 
pracovat."  

Proč k tomu došlo?  

"Tím by měla být odbourána psychologická hranice, 
která působí tak, že příjemci ID se bojí přijímat 
jakoukoliv práci a i ÚP k nim přistupují s náhledem, 
že tito lidé vlastně pracovat nemohou," vysvětluje 
Václav Krása. 

"Samozřejmě, že je lepší provést zákonnou úpravu, 
která by měla stanovit znění výroku při posuzování míry invalidity. Zákonná úprava je v této 
věci však poměrně složitý proces, takže došlo k dohodě, že prozatím tato věc bude 
stanovena metodickým pokynem ředitelem odboru posudkové služby ČSSZ. Toto 
ustanovení by mělo platit prakticky od 19. října 2015. V počítačové síti ČSSZ byl výrok 
„nemůže pracovat ani za mimořádných podmínek“ zablokován, tudíž by se neměl vůbec 
objevit."  

Převzato z: www.helpnet.cz  

 

Jak nepřijít o příspěvek na mobilitu  

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl 
přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku 
na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost 
o příspěvek na mobilitu. 

S podáním žádosti to však není jednoduché. Správný postup doporučuje po jednání na 
generálním ředitelství Úřadu práce ČR předseda NRZP ČR Václav Krása:  

"O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem 
práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti 
o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a 
prosinec.  



- 5 - 
 

Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak 
nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 
nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem 
ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. 

Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být 
příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní 
řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. 
zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina 
žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný 
průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro 
přiznání příspěvku na mobilitu.  

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu, tvoří 
lidé, kteří si podali žádost o příspěvek ještě do konce 
roku 2013 podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, 
avšak o této žádosti bylo rozhodnuto až po 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí o příspěvek na 
mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání 
příspěvku na mobilitu z moci úřední. Jedná se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu 
práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na 
mobilitu. 

V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na 
mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek 
na mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P budou si o něj muset 
požádat."  

Převzato z: www.helpnet.cz  

 

Lidé se zdravotním postižením si hledají práci těžko. Největší šanci mají jako hlídači  

Pokud lidé se zdravotním postižením hledají v tuzemsku práci, nemají k dispozici 
velký výběr. Podle analýzy pracovních inzerátů společnosti Annonce je pro ně 
určena pouze každá padesátá pracovní nabídka a navíc se v drtivé většině jedná o 
nekvalifikované práce.  

Přestože je pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 
(OZP) v meziročním srovnání více, shánějí si práci čím dál hůře. 
„Může za to nedostatek vhodných pracovních nabídek, ale i 
neochota firem nabídnout těmto lidem zkrácené úvazky, o které 
stojí,“ shrnuje Lenka Černá, výkonná ředitelka inzertního webu a 
novin Annonce. Nepříznivou situaci této skupiny potvrzují i 
aktuální data Úřadu práce ČR (ÚP ČR): Podíl OZP na celkovém 
počtu uchazečů o zaměstnání meziročně stoupl z 11,3 na 13 
procent.  

Situace na trhu práce ale není tak zlá, jak to z hlediska procentuálního zastoupení OZP 
vypadá. ÚP ČR totiž letos v září evidoval celkově nejnižší počet uchazečů o zaměstnání 
od března 2009. „Situaci ovlivňuje mimo jiné rostoucí ekonomika. Zaměstnavatelé vytvářejí 
čím dál více pracovních míst. V září jich bylo rekordních 108,5 tisíc. Z toho 10 % bylo 
vhodných pro lidi se zdravotním postižením. Ti si hledají práci hůře, mají méně možností, 
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a proto jejich procentuální podíl meziročně vzrostl,“ vysvětluje zastupující generální 
ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.  

Každý druhý zdravotně postižený člověk stojí o zkrácený úvazek  

I přesto jsou na trhu zaměstnavatelé, kteří takovéto uchazeče o práci vyhledávají. Podle 
dat Annonce nabízejí OZP nejvíce pracovních míst bezpečnostní agentury: každá šestá 
pracovní nabídka je od nich. „Pozice hlídače je mezi lidmi se zdravotním postižením 
oblíbená. Nejen, že patří mezi nejčastější nabídky, zároveň se jedná i o druhou nejčastěji 
poptávanou profesi,“ popisuje zájem o tuto práci mezi nezaměstnanými OZP Černá z 
Annonce.  

Taková práce ale nemusí nutně odrážet skutečnou kvalifikaci OZP. Ty totiž často raději 
přijmou méně kvalifikovanou pozici, než aby zůstaly závislé na dávkách od státu. „Jen za 
poslední měsíc jsem se napříč republikou setkala se šesti vysokoškoláky se zdravotním 
postižením, kteří vzali práci v bezpečnostní agentuře, protože ve svém regionu lepší místo 
nenašli,“ upřesňuje situaci Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Tato skupina totiž podle poptávek 
stojí nejvíce o práci v administrativě, až poté o pozici hlídače či řidiče nákladního vozu. 

Převzato z: www.mpsv.cz 
 
 
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 
 
 

Informace z domova i ze světa 

Rozhovor o sexuální asistenci aneb "lidi s postižením, ozvěte se, tlučte na brány" ...  

Následující rozhovor byl pořízen během měsíce srpna. 
Jeho hlavním aktérem je Milan Langer, ředitel Trendu 
vozíčkářů. Dozvíte se v něm, jaký je postoj člověka, který 
se podílí na rozvoji sexuální asistence v ČR. Názory 
pana Langera jsou pro nás inspirativní a my věříme, že 
budou i pro vás. Rozhovor pro R-R natočila a vedla Bára 
Pšenicová. 

B: Mohla bych tě poprosit, aby ses představil. Řekl, z 
jaké jsi organizace, případně jaký máš druh hendikepu. 

M: Mé jméno je Milan Langer. Jsem na invalidním vozíku od 
dětství a mám něco, jako je svalová dystrofie. Úmyslně 
říkám „něco", protože doktoři se dlouho nemohli shodnout 
na mé diagnóze. Měl jsem napsané různé diagnózy. Pracuji 
v Trendu vozíčkářů, což je organizace v Olomouci, která 
poskytuje sociální služby, ale podporuje integraci i jinak. 

B: Co pro tebe osobně znamená sex nebo sexualita? 

M: S oblibou tvrdím, že jsem nekuřák, nepiják a nemrava. Zastávám názor, že sexualita je motorem 
nejenom lidstva, ale života vůbec. Je to svým způsobem nejdůležitější, v nás zakódovaný pud 

http://rozkosbezrizika.cz/media/k2/items/cache/bbfb4faa18ee2951b02b656fb34be1d7_XL.jpg
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chcete-li, který je svým způsobem neodbouratelný. To neznamená, že někdo se neprojevuje 
sexuálně, tak jak to chápeme všichni, ale v každém z nás nějakým tím způsobem sexualita je. 

B: Daří se ti v tvém běžném životě nějakým způsobem uspokojovat tvé sexuální potřeby? 
Jestli je ti to nepříjemné, tak odpovídat nemusíš. 

M: Moje sexuální potřeby se v životě daří naplnit. Tím samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno. 
Zastávám názor, že nejdůležitější sexuální orgán je lidský mozek. Ten mi funguje naprosto v 
pořádku a mé představy jsou někdy velmi bujné a mládeži nepřístupné. Nejsem panic. Považuji za 
velmi dobré, že i tuto stránku nějakým způsobem v životě jsem otevřel a snad i mnohé zkusil. 

B: V čem si myslíš, že je důležitý projekt sexuální asistence? 

M: To je otázka na půl dne. 

B: Já vím, tak zkus prosím vypíchnout nějaké body, které pro tebe osobně jsou podstatné. 
Proč si myslíš, že by ta služba měla vzniknout? 

M: Stýkám se běžně se spoustou lidí se zdravotním hendikepem. V různých situacích. Ne každý 
má odvahu přiznat, že zrovna toto je jeho problém a že by potřeboval pomoct řešit otázku své 
sexuality. Víte, když někdo vyrůstá v prostředí, kde neví, že nějaká čokoláda vůbec existuje, tak 
můžete tvrdit, že vám nechybí, že o ní nevíte. Přesto ta čokoláda má své místo na zemi. To je 
samozřejmě věc nesrovnatelná. Mně se líbí článek, který jsem teď před nedávnem viděl na vašich 
stránkách, že sexualita je něco jako toaletní papír. Není to z mé hlavy a omlouvám se, teď si 
nevzpomenu na autorku. Je v tom hluboká pravda, ať si každý sáhne do svého svědomí, dovnitř, 
a dovede si on představit, že by se jemu zavřely veškeré brány sexuálního života? Rozhodně 
nechápu sexualitu pouze jako gymnastické cvičení muž a žena. To je jenom jeden, možná pro 
někoho nejpřirozenější způsob, ale rozhodně to není celá sexualita. Je to od vnímání krásy 
lidského těla a tedy i sebe samého, přes různé erotické vjemy, které nám dokáží zpříjemnit život. 
Hudba, příjemné jídlo, tanec. Tanec je v podstatě sám o sobě, a domnívám se, že proto vzniká, 
erotická záležitost. Vůně. Vnímání hlasu toho druhého. Až po takové věci, jako jsou dotyky, hlazení 
a potřeba masturbace. Nevím, jestli se dělal průzkum, který by zodpověděl, kolik procent dospělých 
v padesáti letech by řeklo, že nikdy nemasturbovalo. Myslím si, že číslo těch, kteří by mohli s čistým 
svědomím říci ne, je velmi nízké. A umíte si představit, že jsou lidé, kteří nejsou sami schopni toto 
vykonat, že nemají tu možnost? Jak mají nabýt sebevědomí? Jak mají poznat, že mají právo hledat 
třeba regulérní partnerský vztah? Aniž by zjistili, že to stojí za to, že je to vůbec možné v jejich 
případě. A třeba i náhradními způsoby si užít daru lidské sexuality. 

B: Jak by sis tu službu konkrétně představoval? Kolik si myslíš, že by ideálně mohla nebo 
měla stát? Co bys vše od té asistentky třeba očekával? 

M: Já jsem v trochu jiné situaci, než k čemu je sexuální asistence určena primárně. To, jestli se 
partner nebo partnerka, sexuální asistent nebo asistentka s klientem vyspí v klasickém smyslu, je 
až třešnička, bonbónek na konci procesu. Já ho nezavrhuji a naopak ho považuji za velmi důležitý, 
aby tam byla i tato možnost. Ale u mnoha lidí je potřeba začít od píky. Je potřeba je vůbec 
přesvědčit o tom, že jejich tělo je hodno toho, aby na něj někdo pohlédl a pohladil ho. Někdo jiný 
než jenom mámy, které nás většinou milují, ať jsme, jací jsme. Přesvědčit se, že můžeme mít jako 
člověk také svá přání, touhy. Ale také, že můžeme nejenom něco chtít, ale něco i tomu partnerovi 
dát. Kdyby jenom to, že upřímné vděčné oči. Sexuální asistence by měla být hlavně na míru toho 
člověka. To není univerzální výtvor. Tak jak se nám snažili svého času vnutit, tady máte invalidní 
vozík a na něm jezděte. Já to přirovnávám k botám. Někdo potřebuje široké vysoké, někdo rád 
šněrovací, někdo naopak bez podpatku, nízké. Jiné boty se nosí na ples, jiné do hor. Sexuální 
asistence musí být pružná služba. Nemůže se nabízet jako houska na krámě. Někde, že přijdu a 
poprosím si deset deka sexuální asistence. Mělo by to být o tom, že člověk, buďto sám vyhledá 
tuto službu, nebo jeho blízcí mu to doporučí a pomohou mu tento kontakt navázat. Po rozhovoru 
se sexuálním asistentem, asistentkou, teprve může zjišťovat, co vlastně by chtěl a co očekává. 
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Postupně bude objevovat své možnosti. K tomu mu musí být sexuální asistence průvodcem, 
rádcem, pomocníkem. 

B: A jakou máš představu o ceně? Napadlo tě to někdy? 

M: Cenu já vnímám jako potencionální rizikový faktor. 

B: Tak řekni, kolik by sis představoval a kolik si myslíš, že si třeba řekne. 

M: Já koukám na tebe a mám chuť ti říct, řekni si, co chceš. Ale vážně. Samozřejmě, něco to stát 
musí a bude. Ale na druhé straně, pro ty, co to budou dělat, to nikdy nemůže být byznys, na kterém 
velmi zbohatnou. Berme to tak, že je to otázka trhu, ceny, poptávky. Ale také nákladů. Hodin, které 
tomu ten asistent, asistentka, věnují. Takže jestli dnes máme na trhu hodinu práce od sto padesáti 
korun minimální, což jsou dělníci a podobně. Jestliže kvalifikovaná síla dneska s přípravou 
vyžaduje pět set korun a víc, tak řekněme ta hodina by mohla začínat od pěti set korun nahoru. 

B: A kdo by podle tebe měl pracovat jako sexuální asistent nebo asistentka? Co si myslíš, 
že by ten člověk měl určitě umět? 

M: Jsem docela nepřítelem škatulek školení. Někdo na to má od přírody. Je vnímavý, empatický, 
citlivý. Dá se říct, že to můžete dělat od hodiny, pokud je s tím člověk srozuměn, a pokud to on 
chce dělat. Pokud by to někdo chtěl dělat, protože zrovna nemá co dělat a momentálně si chce 
nějak vydělávat, tak ať vezme nohy na ramena a maže pryč. Je dobré, když asistenti a asistentky 
dostanou nějaký základ. Nějaký rozhled v tom, jaké typy jsou postižení. Co by mohli očekávat. Jak 
se tomu věnovat. Zda by mohli dostat psychologický výcvik v tom, aby uměli zpracovat různé 
nepříjemné situace, které je nutně budou při této práci provázet. Neumím si moc představit, že se 
napíše, toto je vzdělání, které je povinné. Děvčata, která dnes žijí v sexuálním byznyse, mají v 
uvozovkách jednu výhodu, že umí pracovat s tělem. Ale zase to nemůže dělat každá. Musí to být 
ta, která k tomu má blízko, nějaký vztah. Která umí naslouchat. 

B: Co si myslíš, že by bylo třeba udělat pro to, aby se sexualita lidí s hendikepem začala 
brát vážněji? 

M: Lidi s postižením, ozvěte se. Tlučte na brány. Mailujte na weby, které se tím zabývají. Nebojte 
se o tom mluvit se svým okolím. Dotažte se u organizace, která vám poskytuje jiné služby, jestli o 
tom vědí a jestli něco takového poskytují nebo mohou zprostředkovat. Z hlediska zákona je to 
problematické, ale pokud se neozveme my, postižení, copak to může někoho jiného pálit? Koho 
svědí, ať se podrbe. 

B: Co by si chtěl vzkázat veřejnosti, pokud bys chtěl změnit pohled na sexuální asistenci? 

M: Možná se budu opakovat. Já po vás, lidi, chci jediné. Umožněte druhým kolem vás to, co chcete, 
aby lidé umožnili vám. Sáhněte si do svědomí, kdo z vás by chtěl být, buď celý život, to je u těch, 
kteří jsou vážně postižení od dětství, případně od určité doby, a bác a od teď se mne erotika netýká. 
Kdo z vás by to chtěl, má právo nás odsuzovat. 

B: Poslední otázka. Kdo všechno by se měl podílet na boření tabu, které tady existují? 
Myslím ve formě institucí a podobně. 

M: Určitě nejvíce a zejména ti postižení sami. Pak si myslím, že by to měly být všechny důležité 
organizace. Já myslím dokonce všechny organizace, které pracují nějakým způsobem se 
zdravotně znevýhodněnými. Je celkem jedno, jestli jsou to kamenná zařízení, kde ti lidé bydlí, 
anebo jsou to poskytovatelé terénních služeb. Podporu ministerstva, podporu vlády a jiných 
institucí získáme tehdy, když získáme podporu lidí, kteří tam jsou. To znamená, že média musí 
pravdivě informovat. Ale ta mohou informovat pravdivě a otevřeně jen tehdy, když budeme otevření 
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i my, postižení. Můžeme chtít po někom, aby změnil zákon, ale musíme se nebát o to nahlas říct. 
Stačí tak? 

B: Stačí, děkuji mockrát. 

Zdroj: rozkosbezrizika.cz 

 
 

 
Inzerát: 

Prodám (leden 2016) Fiat Fiorino, 1,3 Muliti Jet, diesel. 75 000,-Km, robotizovaná 
převodovka, ruční řízení-brzda-plyn, vhodné pro hendikep., rádio, CD MP3, klimatizace, 
servisní knížka, letní+ zimní pneu, výborný stav. Cena. 160 000,-Kč. 
Tel: 724 738 032, mail: jiri.w.nemec@seznam.cz 
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