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Slovo na úvod 

 
Milí přátelé, vážení kolegové a příznivci, 

zdravím Vás v novém roce a chci Vám na úvod prvního letošního vydání Zpravodaje Trendu 

vozíčkářů popřát, aby byl rok s šestnáctkou na konci nejméně stejně přívětivý a úspěšný jako 

ten předchozí, případně ještě lepší - pokud je to vůbec možné. Na konverzační otázku „ jak 

se máš“, odpovídám většinou, že „mít se lépe, už to nevydržím“. Toto rčení není jen 

prázdným bonmotem. Je to vyjádření snahy o životní postoj, umět si užívat toho, co nám 

přinese den. Proto i Vám přeji, abyste měli 

z každého dne byť jen malé uspokojení.  

Za Trend vozíčkářů mohu slíbit, že zůstaneme 

věrni úsilí o co nejširší podporu plnohodnotného 

života uživatelů našich služeb a členů. V 

sociálních službách, v práci i akcích pro rozvoj či 

volné chvíle. Chceme zopakovat vynikající 

výsledky sociálního podnikání a pracovat i nadále v dobrém týmu, který je hlavním strůjcem 

úspěchů roku 2015. Chceme se zaměřit ještě více na oblasti, ve kterých cítíme rezervy, jako 

je například využití dobrovolníků pro částečné zpříjemnění dnů s akcemi Trendu pro ty, kteří 

z nejrůznějších důvodů na osobní asistenci v potřebné míře nedostanou. 

Těším se s Vámi na setkávání nejen v roce 2016 při nejrůznějších příležitostech.  

Váš Milan Langer 

 

Ahoj Trenďáci, 

rok se s rokem sešel a opět jsme o něco starší. I Trendy zpravodaj, 
ale to mu neubírá na elánu a chuti vrhat se do nových věcí. Pomozte 
nám s tím. Trendy je jako puzzle, každý dodává svůj dílek a vzniká 
tak pravidelně celkem povedené dílko. Uvítáme Vaše povídky, 
básničky, reportáže, fotografie, nápady na soutěže a hlavně náměty 
jak Trendy zlepšit. Celá redakce Vám předem děkuje a bude se těšit 
na společnou spolupráci.  

Michal Koutný 

Č. 1, 2 / 2016 XI. 

ROČNÍK 
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Informace z Trendu 

 

NAŠÍ ORGANIZACI NAJDETE NA GIVT.CZ 

aneb pomáhejte svými nákupy vozíčkářům! 

Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz, Alibaba, Aliexpress a DealExtreme, 
Bonprix či Parfums.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? 
Nezaplatíte ani korunu navíc. 

Více informací naleznete zde https://givt.cz/spolek-trend-vozickaru-olomouc 

Tomáš Helísek 

!!! POZOR !!! 
ANKETA NA VÝLET 

 
V letošním roce jsme se rozhodli udělat zajímavý výlet, proto prosím zájemce, aby si pozorně 

přečetli nabídku a vybrali si dva výlety, které se vám líbí a 

nejpozději do 15. 2. 2016 se ozvali na níže uvedený kontakt.  

 

VÝLETY: 

1. Loštice – muzeum 

2. Stezka v oblacích – Dolní Morava 

3. Macocha 

4. Dlouhé stráně u Velkých Losin 

5. Lešná 

 

Kontakt:  

Bc. Kamila Zábojová 

sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  

a volnočasových aktivit 

volnocasovky@trendvozickaru.cz,  

mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

https://givt.cz/spolek-trend-vozickaru-olomouc
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Milí čtenáři Trendy zpravodaje,  

jmenuji se Jana Měrková a po pauze na rodičovské 

dovolené se Vám opět hlásím do služby. 

Od února 2016 zastávám pozici sociální pracovnice 

osobní asistence a můžete mne zastihnout v kanceláři 

zpravidla ve dnech pondělí, čtvrtek a pátek, případně 

po předchozí domluvě i v jiný termín. Budu k zastižení 

na telefonních kontaktech osobní asistence nebo na 

emailu merkova@trendvozickaru.cz.  

V organizaci jste se se mnou mohli setkat kromě osobní asistence a volnočasových aktivit 

v letech 2008 a 2009 také na některé z pracovní terapie (kváskový chléb, pečený čaj …). 

Moc se těším na spolupráci a všechna setkání. Jana Měrková 

 

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

Vás tímto srdečně zve na film 

Všechen čas na světě 
 

Kdy: 17. 2. 2016 od 15:00 

Kde: Učebna Spolku Trend Vozíčkářů Olomouc 

(Lužická 7) 

Vstup zdarma 

Režie: Suzanne Crocker  
USA, 2014, 89 min., titulky  

Poetický, humorný a především inspirující dokument je kronikou života rodiny, která se 

rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů. Rodiče a tři 

malé děti za sebou nechají pohodlí domova, aby po devět měsíců žili v daleké divočině 

kanadského severu. Dlouhou severskou zimu tráví v malé chatě uprostřed lesů, kde není 

voda, elektřina, internet, nevede sem žádná silnice. A nejsou tu ani žádné hodiny. Film byl 

natáčen v oblasti Yukonu, bez tradičního zázemí filmového štábu. Vznikl tak hluboce osobní 

rodinný dokument na téma odstřižení se od světa plného technologií a stresu v zájmu 

opětného propojení s našimi blízkými v přirozeném prostředí. 

Kontakt: Mgr. Marie Pijáčková; pijackova@trendvozickaru.cz, mob. 731 501 388 

 

mailto:merkova@trendvozickaru.cz
mailto:pijackova@trendvozickaru.cz
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POZVÁNKA 
Na výstau 

 

České korunovační klenoty….na dosah 
Doba Karla IV. na Olomoucku 

 

                                           
 
 

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se půjdeme podívat do Vlastivědného muzea na výstavu k 700. 

výročí narození Karla IV.   

Letos uplyne 700 let od narození Karla IV., českého krále a  římského císaře, a celý  rok 

2016 se ponese ve znamení oslav tohoto výročí. Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo 

jako první v České republice unikátní výstavu České korunovační klenoty na dosah… / Doba 

Karla IV. na Olomoucku.  

Výstava přibližuje nejen život a dílo jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověké 

Evropy, ale také epochu lucemburské vlády na Olomoucku, a to od nástupu Jana 

Lucemburského na český trůn roku 1310 až do počátku husitských válek. Je zde 

prezentováno více než 200 nejrůznějších exponátů z období vrcholného středověku, které 

pocházejí především z území Olomouckého kraje.  

 
Je nutné se předem přihlásit na níže uvedený kontakt nejpozději do 11. 2. 2016. 
 
Těším se na  vás K. Zábojová 
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POZVÁNKA - FOR MODEL 
 

             

 
V pátek 11. 3. 2016 půjdeme společně na Výstaviště Flora v Olomouci podívat se na prodejní 
výstavu modelů a sběratelství, expozice a prodeje hraček: FOR MODEL. 
 
Sraz: na tramvajové zastávce Výstaviště Flora 
Kdy:  11. 3. 2015 v 10h 
  
Svoji účast hlaste do 18. 2. 2016 na níže uvedený kontakt. 
Těším se na vás Kamila Zábojová 
 

sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  

a volnočasových aktivit 

volnocasovky@trendvozickaru.cz,  

mobil: 734 442 040 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
 
 
              
                     

Sociálně-právní poradna informuje 

 

Jednorázový příspěvek  důchodci bude vyplacen v únoru  

V únoru 2016 bude spolu s důchodem vyplacen také jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč. 
Ten náleží všem, kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z 
českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod 
přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.  

"Jednorázový příspěvek je mimořádným opatřením, kterým vláda reagovala na aktuální 
situaci. Zvýšení důchodů o pár korun bych považovala za výsměch seniorům, kteří celý život 
poctivě pracovali. Budu se nadále snažit o to, aby vláda opět získala možnost valorizovat 
důchody v situacích, kdy podle stávajících pravidel vychází velmi nízko,“ uvedla ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová.  
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O poskytnutí finanční výpomoci poživatelům důchodů ve formě jednorázového příspěvku bylo 
rozhodnuto koncem loňského roku. „ČSSZ tak ve velmi krátkém časovém období zajistila 
nezbytné kroky a práce, aby důchodcům mohla v únoru letošního roku příspěvek vyplatit,“ 
zdůraznil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.  

Příspěvek vyplatí ČSSZ automaticky v únoru 2016 bez žádosti těm příjemcům důchodu 
(starobního, invalidního či vdovského, vdoveckého i sirotčího), kterým bude poukázaná i 
únorová splátka důchodu, případně v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud 
důchod nebude v únoru 2016 vyplacen. Osoby, kterým nebude příspěvek vyplacen a které 
měly ještě po část měsíce února nárok na výplatu důchodu, jde-li o důchod s datem přiznání 
před 1. 1. 2016, mohou o přiznání příspěvku písemně požádat.  Se sepsáním žádosti poradí 
OSSZ v místě jejich bydliště. O nároku na příspěvek se písemné rozhodnutí zpravidla 
nevydává. Rozhodnutí ČSSZ vydá jen na žádost důchodce nebo oprávněné osoby, nebo v 
případě, kdy oprávněná osoba požádá o příspěvek, a tato žádost bude zamítnuta.  

Příspěvek bude vyplacen stejným způsobem jako důchod v únoru 2016, tj. v hotovosti nebo 
na účet důchodce. Lidé, kterým je důchod vyplácen prostřednictvím důchodové služby České 
pošty, obdrží dva ústřižky výplatního dokladu, na jednom bude uvedena výše důchodu a na 
druhém výše příspěvku. Lidé, jimž je důchod vyplácen na účet (v ČR i do zahraničí), budou o 
příspěvku informováni zprávou pro příjemce na 
výpisu z účtu. Pokud má důchodce v únoru 2016 
nárok na výplatu více důchodů, náleží mu 
příspěvek jen jednou. Nárok na příspěvek 
nepřechází na jiné osoby a je osvobozen od 
daně z příjmů. Pokud se prokazuje výše příjmů 
(např. pro účely dávek státní sociální podpory), k 
příspěvku se nepřihlíží. Jednorázový příspěvek 
nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí). 
To znamená, že i důchodcům, kterým je z 
důchodu prováděna exekuční srážka, bude 
tento příspěvek vyplacen v plné výši.  

Jednorázový příspěvek náleží v plné výši také příjemcům tzv. dílčích důchodů přiznaných na 
základě koordinačních nařízení Evropské unie nebo mezinárodních smluv. Nárok na 
příspěvek není podmíněn českým občanstvím ani trvalým pobytem v ČR, obdrží ho tedy i 
lidé, kterým je vyplácen důchod za českou dobu pojištění do ciziny.  

Převzato z: www.helpnet.cz 

 

Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení příspěvku na péči 

Poslankyně a poslanci schválili v prvním čtení vládní návrh, který zvýší od prvního 

srpna letošního roku příspěvek na péči ve všech stupních o 10 procent. Schválení 
návrhu bude mít pozitivní dopady pro příjemce příspěvku na péči a jejich rodiny, dojde 
k posílení jejich příjmu a zvýší se možnosti zajištění sociálních služeb nebo jiných 
forem pomoci. Návrh představuje administrativně i legislativně rychlé a jednoduché 
řešení, které reaguje na pokles reálné hodnoty příspěvku na péči. 

http://www.helpnet.cz/
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„Lidé, kteří příspěvek pobírají, si desetiprocentní valorizaci určitě zaslouží. Zvýšení příspěvku 
na péči umožní většímu počtu lidí se zdravotním postižením trávit čas mimo ústavní zařízení 
a žít plnohodnotnější život,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
Rychlejšímu projednání novely zabránilo veto ODS a TOP 09, jejichž poslankyně a poslanci 
zamítli režim zrychleného projednání návrhu. 

Ministryně již dříve uvedla, že považuje za zásadní, 
že se jí podařilo přesvědčit ministra financí o 
navýšení o celých 10 procent již od prvního srpna 
2016. Záměrem novely je přiblížení výše příspěvku 
na péči stavu v roce 2007, kdy byl zaveden. Během 
dalších let došlo totiž jen k dílčím změnám v jeho 
výši, které neodpovídaly růstu hladiny ekonomických 

veličin, na které je příspěvek navázán (růst v rozmezí 
od 20 do 50 procent).  

Návrh nemění strukturu výše příspěvku na péči, ani podmínky jeho nároku, účelem je co 

nejrychlejší pomoc zdravotně postiženým a jejich blízkým. Systémové řešení připravuje 

MPSV v rámci tzv. velké novely zákona o sociálních službách. 

Navrhované zvýšení částek příspěvku na péči zvýší celkové roční mandatorní výdaje o cca 

0,9 miliardy korun. Část vynaložených prostředků se však vrátí do systému sociálních služeb 
prostřednictvím plateb klientů registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. 

Mohla by to být jedna čtvrtina až jedna třetina prostředků, vzhledem k tomu, že 25 procent 
příjemců příspěvku na péči využívá sociálních služeb registrovaných poskytovatelů a ve 

vyšších stupních závislosti je tento podíl ještě vyšší. 

Výše příspěvku od 1. 8. 2016 za kalendářní měsíc 

Stupeň závislosti mladší 18let starší 18 let 

I. lehká závislost 3 300 880 

II. středně těžká závislost 6 600 4 400 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 
 
 
 
 

Ze světa internetu

Nerovnost v rouše beránčím 

Návštěva kulturní instituce může lidi s tělesným postižením paradoxně jen utvrdit 
v tom, že jsou vyloučeni ze společnosti.  

Budovy Národního divadla jsou bezbariérově přístupné a veškeré informace najdete 
viditelně na jejich stránkách. Tak by to mělo být, pomyslíte si. Pokud se však pohybujete 
na vozíku a máte rádi divadlo, brzy zjistíte, že to tak vůbec není. Chodíte-li do divadla 
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jednou za uherský rok, dost možná byste i jako vozíčkáři byli s podmínkami divadla 
spokojeni. Já jsem se ale rozhodl navštěvovat divadlo pravidelně, konkrétně to 
Stavovské. 

Na vozíku do divadla 

Lidé na vozíku si musí lístky rezervovat zvláštní cestou, aby jim byla vyhrazena správná 
místa, protože jiná pro ně přístupná nejsou. Když jsem se však nedostal ani na 
představení, kde byl sál poloprázdný, začal jsem 
se zajímat, kolik těch míst pro vozík v divadle 
vlastně je. Bylo mi vysvětleno, že pouze jedna lóže 
je upravená, k dispozici je tedy jedno místo pro 
člověka na vozíku a doprovod. Problém přitom 
není stavebního rázu (lóže jsou přibližně stejné), 
ale spíše organizačního. Divadlo vyřešilo možnou 
přítomnost lidí s postižením tak, že jednu lóži 
blokují celou, i kdyby v ní bylo místo pro ostatní 
diváky, a naopak člověk s postižením nemůže do 
ostatních lóží, i kdyby byly volné. Zřejmě se 
předpokládá, že tyto dvě skupiny jsou vzájemně neslučitelné. 

Jako vozíčkář si třeba můžete nakoupit, dojít k lékaři, studovat a tak dále, nemůžete ale 
v ničem vybočit z té nejtupější představy tuctovosti a pasivity. 

Na informacích jsem tedy požádal, zda by mou kritiku podali dále jako podnět a nabídl 
své služby pro lepší zmapování prostorů divadla, aby si každý na základě přesných 
informací mohl vybrat místo v hledišti, které mu vyhovuje, standardní cestou. Žádná 
reakce zatím nepřišla a já se rozhodl řešit nedostatek míst koupí vánočního předplatného 
– i zde jsem však narazil. U běžných vstupenek divadlo nabízí padesátiprocentní slevu na 
ZTP. To je běžná praxe tam, kde lidé s postižením nemají vše zpřístupněno (třeba bufet 
nebo nemohou volit nižší cenové kategorie). Stejnou slevu divadlo nabízí také doprovodu 
držitele průkazu ZTP/P (smysl onoho „P“ navíc tkví právě v tom, že se držitel bez 
průvodce neobejde). Ani jedna z těchto slev ovšem není u předplatného poskytována, 
a to je tak ve výsledku výrazně dražší než odpovídající suma vstupenek. Jedinou 
výhodou tohoto nákupu by tak byla větší šance, že to budu právě já, kdo vyfoukne ono 
jediné místo pro lidi s postižením. Takto to však asi zamýšleno nebylo, a proto tedy 
soudím, že ani zde se s lidmi s postižením jako se „štamgasty“ nepočítá. 

Iluzorní rovnost 

S takovýmto přístupem se nerovné podmínky ve společnosti nevyřeší. Nedomyšlená 
opatření jsou naopak argumentem pro nečinnost, brzdou změn a snad i iluzorním 
důkazem o dosažení rovnosti. Tento přístup bychom mohli nazvat raritním – protože 
potvrzuje roli jedince jako rarity. To znamená, že pokud mě toto zacházení odradí, zpětně 
napomůžu tomu, aby divadlo mohlo říct, že stávající podmínky jsou pro situaci vlastně 
dostačující, protože tam nakonec skoro nikdo na vozíku nechodí. 

Pokud by tento příklad byl ojedinělý, vlastně by o nic nešlo. Jenže s tímto přístupem se 
setkáme ve všech sférách, kde se nepředpokládá zájem úplně každého člověka. To 
znamená, že si jako vozíčkář třeba můžete nakoupit, dojít k lékaři, studovat a tak dále, 
nemůžete ale v ničem vybočit z té nejtupější představy tuctovosti a pasivity. Pokud byste 
například čekali, že Akademie věd bude bojovat s bariérami stejně jako univerzita, zřejmě 
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budete zklamaní. Politické strany a neziskové organizace mají lidi s postižením častěji 
jako subjekt paternalistického zájmu než jako rovnocenné partnery. Zábavní průmysl 
raritní přístup zvěcnil ve své architektuře: v multiplexech kin pak lidé s postižením sedí 
nejčastěji v jakémsi kotci, odděleni od ostatních, včetně svých přátel. 

Tyto okolnosti na první pohled působí jako malinká zátěž, k níž je okolí slepé pro její 
zdánlivou bezvýznamnost. Představme si však, že tyto neuspokojivé podmínky z pohledu 
člověka s postižením charakterizují velkou část veřejného prostoru. Ochota řešit problémy 
alespoň částečně a nárazově, je jistě ctnostná a v mnoha ohledech potřebná, protože vše 
se ze dne na den nezmění a se vším předem počítat nelze. Snadno se ale stane 
morálním kýčem, který každému umožňuje být jako správný moderní člověk na rétorické 
a bezprostřední rovině odpovědný, a zároveň nadále nerušeně a spokojeně fungovat 
v bezohledném světě. 

Karel Chlouba 

Autor studuje historickou sociologii. 
 
 
 
 

Internet a můj handicap – tři týdny do uzávěrky  

Parkinson, Downův syndrom, stomie, roztroušená skleróza, hluchota, epilepsie – to jsou 
handicapy, se kterými se potýkají autoři příspěvků, které již došly pořádajícímu BMI 
sdružení do literární soutěže Internet a můj handicap. Ostatním zbývají do uzávěrky 8. 
února ještě tři týdny, aby napsali, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se se 
svým zdravotním postižením. Na vítěze 16. ročníku soutěže čekají 7000, 5000 a 3000 Kč 
od ČSOB a další hodnotné ceny.  

V prvních pěti ročnících soutěže bylo úkolem soutěžících ukázat, jak jim pomáhá vyrovnat 
se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život internet. Od šestého ročníku byla soutěž 
tematicky rozšířena o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také 
telefon. 

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na 
základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se 
zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k 
obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty 
práce, které byly přihlášeny v předcházejících 
ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit 
soutěže s novým příspěvkem.  

Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, 
že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve 
sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz  a 
popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší 
příspěvky poskytnuty. Pro účastníky 12. ročníku 
soutěže je připravena řada hodnotných cen. První tři 
autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od ČSOB, Zoner 
Software věnuje šesti  soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, další autoři 
dostanou knihy z nakladatelství Portál či sdružení Okamžik nebo flash disky od 
AutoContu, zvláštní ceny udělí časopisy Gong a Vozíčkář.   
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O pořadí rozhodne hodnotitelská porota. Soutěžní práci opatřenou poštovní i 
elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 8. února 2016 
na adresu info@helpnet.cz.  

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 
12. března 2016 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také 
videomedailónky tří vítězů, které pořídí pořadatelé. 

Nejlepší příspěvky z minulých ročníků jsou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.  

Převzato z: www.helpnet.cz  

 

Darujte radost a pomoc spolu s námi! 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc ve spolupráci s hypermarketem Globus Olomouc by rád 
pomohl jednomu z Vás! Tíži Vás handicap a máte problémy s mobilitou? Pak jednomu 
z řad klientů, veřejnosti uděláme radost a pomůžeme překonat bariéry, se kterými se 
denně kvůli handicapu potýká. 

Hledáme vhodného kandidáta, kterému věnujeme elektrickou tříkolku na principu 
elektrického vozíku a skútru. Pokud Vy nebo někdo z okolí potřebujete tuto pomoc, 
neváhejte nás kontaktovat!  

Chcete nám dát svůj tip nebo někomu pomoci? Pak pište žádosti spolu s životopisem na 
mail vozik@trendvozickaru.cz či poštou na sídlo organizace Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc – p. Tomáš Helísek.  

Protože obdarovaný bude vybrán pečlivě a chceme, aby daná tříkolka šla do správných 
rukou, je potřeba splnit následující podmínky: 

- Majitel průkazu ZTP či ZTP/P 
- Věk min. 18let 
- Žadatel nesmí vlastnit již žádnou tříkolku či el.vozík 
- Pokud v minulosti žádal o takovou kompenz. pomůcku zdravotní pojišťovnu, je 

potřeba vyjádření ZP/zamítnutí  

Veškeré tyto náležitosti předloží při předávání tříkolky, následně poté dojde k podpisu 
darovací smlouvy a předání. 

Přihlásit se je možné od 18. 2. 2016 do 14. 3. 2016, kdy je uzávěrka. Poté bude vybrán 
jeden kandidát a tříkolka mu bude předána zástupci Spolku Trend vozíčkářů Olomouc a 
Globus Olomouc. 

V Olomouci 2. 2. 2016 

Tomáš Helísek - PR manager, fundraiser 

 

mailto:info@helpnet.cz
mailto:vozik@trendvozickaru.cz
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Srdcerváči poprvé, podruhé, potřetí, a opět skvěle   

Pokud platí, že třetí den na horách, či třetí ročník projektu bývá kritický, pak Srdcerváči 
jsou výjimkou potvrzující toto pravidlo. I potřetí se totiž Nadačnímu fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podařilo splnit si cíle, které si 
před startem kampaně stanovil. Slavnostní tečku za Srdcerváči 2015 udělalo předání 
symbolických šeků subjektům podpořeným v grantové výzvě, které 26. ledna hostil 
vysočanský Clarion Congress Hotel Prague.  

 „Jsem velmi ráda, že můžeme podpořit další skvělé projekty, které pomohou osobám se 
zdravotním postižením najít uplatnění na pracovním trhu,“ usmívá se Hana Potměšilová, 
ředitelka NFOZP. Peníze na svou činnost získalo nakonec 11 subjektů, firem i 
živnostníků. Oceněné projekty, mezi něž komise rozdělila přes 300 tisíc korun, musely 
splňovat kritéria jednoho ze tří grantových programů: 

Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním 
postižením.  

Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení 
materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, 
kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti. 

Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce. 

Stejně velké plus jako v grantové výzvě si Srdcerváči ve výsledné bilanci zaškrtli i v 
kolonce ‚Tým OZP‘. Tvářemi kampaně se v roce 2015 stala pětice žen a dívek s 
rozdílnými osudy i životními cíly. „Ačkoliv už neplatí doslova, že Srdcerváči hledají pro 
‚své tváře‘ práci, i letos pro ně účast v projektu znamenala pořádný posun v jejich 
osobním i profesním životě,“ uvedla Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady 
NFOZP. Už nyní je jasné, že tvářemi ročníku 2016 se stanou lidé, kteří svou kariéru 
zasvětili práci pro ostatní a do jejichž života zásadním způsobem vstoupila nemoc či 
zranění. „Mezi námi žije spousta ‚hrdinů všedního dne‘, nejen hasičů či lékařů, ale i třeba 
učitelů, kterým bychom velmi rádi dali prostor,“ vysvětlila Hana Potměšilová.  

Idea letošního týmu však nebyla jedinou novinkou, kterou na slavnostním vyhlášení 
Srdcerváči představili. „Po minulých ročnících se na nás obracely desítky lidí, že si 
nestihly vybrat v našem katalogu odměn. Proto jsme se rozhodli nechat 
nawww.srdcervaci.cz vedle produktů z řady Original by Srdcerváči, které se v průběhu 
roku rozšíří o téměř desítku novinek, také nabídku darů i zážitků, které i budou moci lidé 
pořídit již od prvního února,“ prozradila Hana Potměšilová. V nabídce se objeví bezmála 
stovka exkluzivních dárků i neotřelých zážitků.  

  

KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ PODPOŘENÝCH 
PROJEKTŮ: 

Zelený ostrov s.r.o. je sociální podnik, který je 
zaměřený na zaměstnávání osob s vadami 
sluchu. V rámci grantového řízení získal 55 000 
korun na vybavení prádelny mandlem.  

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta se zaměřuje na zdravotně 
postižené děti s kombinovanými vadami. Spolek je také zaměstnavatel osob se 

http://nawww.srdcervaci.cz/
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zdravotním znevýhodněním. Z projektu zakoupí nové technické vybavení dílny, konkrétně 
kotoučovou řezačku v ceně 7 000 korun. 

Sdružení Práh nabízí osobám s těžkým duševním onemocněním z Brna a okolí pomoc a 
podporu při jejich začleňování do běžného života. Díky srdcerváčskému příspěvku 60 000 
korun na projekt Rozvoj chráněné zahradnické dílny si sdružení pořídí vytápěný skleník. 

Cílem projektu Sdružení Neratov, o.s. je modernizovat vybavení řemeslných chráněných 
dílen Kopeček - košíkářské, tkalcovské, keramické a šicí. Z grantu Srdcerváčů bude 
pořízen šicí stroj, sada nůžek a rudlík v ceně 13 200 korun. 

Pestrá společnost, o.p.s. se věnuje dvěma projektům, a to výcviku asistenčních psů a 
provozu cestovní kanceláře Bezbatour, která je zaměřena na cestovní ruch lidí s 
postižením, seniorů a rodin s dětmi. V grantové výzvě získala 30 000 korun, které 
pomohou zajistit pravidelnou osobní asistenci (0,75 úvazku) na pracovišti pro 
zaměstnance s těžkým tělesným postižením. 

Jana Müllerová (OSVČ) se chce v rámci projektu HR business partner věnovat 
personálnímu poradenství v oblasti náboru pracovníků, zaměstnávání OZP a aktivní 
podpoře při hledání vhodného zaměstnání pro OZP. Za příspěvek 15 000 korun si pořídí 
notebook. 

Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním a připravuje je na 
otevřený trh práce. V projektu Zdravá svačina zásobují několik škol. Z projektu Srdcerváči 
bude podpořen nákup automobilu za 50 000 korun, který rozvoz zefektivní. 

Kristýna Mothejzíková (OSVČ) provozuje internetový obchod Vedlesebe.cz, kde vystavuje 
a prodává výrobky několika chráněných dílen. Ze získané částky 6 400 korun vybaví nový 
prodejní prostor stojany, regály a balicím materiálem. 

Enticelle, o.s. zajišťuje projekty podporující rozvoj osob s mentálním postižením a projekty 
začleňování osob s mentálním postižením do společnosti a na trh práce. Z grantu 
Srdcerváči společnost získala 13 990 korun a pořídí si tak multifunkční stroj pro farmu. 

Duha - společnost pro integraci osob s mentálním postižením, s.r.o. provozuje v Praze 
sociální firmu Duhová prádelna. V grantové výzvě Duha získala 30 000 korun a pořídí si 
velkokapacitní pračku LAVAMAC AF 180 s kapacitou 18 kg, aby mohla uspokojit 
narůstající požadavky zákazníků. 

Bona, o.p.s. provozuje několik pracovišť s chráněnými pracovními místy, kde zaměstnává 
lidi s duševním onemocněním. Ti své výrobky pak prodávají v komisním prodeji v 
kamenném obchodě. Nově chce Bona nabízet výrobky na různých akcích, trzích či 
jarmarcích. Za 20 000 korun od Srdcerváčů si tak bude moci pořídit i mobilní stánek. 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikl v roce 
2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Je jedinou neziskovou 
organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která 
chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních 
míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené 
zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí 
k pozitivním změnám v legislativě, a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i 
veřejnost. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy naleznete na 
internetových stránkách fondu:www.nfozp.cz. 

http://www.nfozp.cz/
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Srdcerváči jsou unikátní kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením - NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních 
příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají 
zaměstnání. Srdcerváči nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako 
protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce může z online katalogu vybrat 
nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.  

Převzato z: www.helpnet.cz 

 

Dny na monoski  

Mrazivé počasí nám dělá velkou radost, o to radostněji vás zveme na 4. ročník akce DNY 
NA MONOSKI, kterou připravila sportovní škola Newman School, Ski Fanatic a Centrum 
APA.  

 
 
V letošním roce proběhnou Dny na monoski ve 4 ski areálech a to v těchto termínech:  
 * Ski areál Olešnice – sobota 13.2.2016,  
 * Ski areál Hlinsko – sobota 20.2.2016,  
 * Ski areál Hlubočky – sobota 27.2.2016,  
 * Ski areál Rališka - sobota 5.3.2016.  

Osoby se zdravotním postižením i zájemci z řad široké veřejnosti si mohou zdarma 
vyzkoušet jízdu na monoski. 
 
Co to vlastně je monoski? A pro koho je určena?  

Mrkněte na stránky: www.dnynamonoski.cz 
 
 

 

http://www.emailing-jednoduse.cz/return.php?link=http%3A%2F%2Fwww.dnynamonoski.cz&source=mailing&context=IwDRGbX9po46hVTq4yMHGQIbIzvMHw60lIBmXH0F4rJFny7RZw9Me8Sslvktn%2FfM5Sz9VChVxDdR307y2o5Cu41CDtrzFauROticgMsrR96Q%3D%3D&owner=H6R7qRjsZOwMjHfU1yrlNQyFbCHSEgynJDCgjP%2FZW6YqJ9%2BHtyld%2FT2PXvZC8K70FtAACD6U2lK0sou9%2B0TJ5lslvEHOCaAf35V4kZZc5kpg%3D%3D
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Zajímá vás box a jste na vozíku? 
 

Handicapovaným zájemcům o parabox se otevírají nové možnosti trénování v dalších 
boxerských centrech. Pokud máte zájem aktivně provozovat tento atraktivní a rozvíjející 
se sport nebo si jen zatrénovat pod vedením zkušených trenérů a zlepšit si svou kondici, 
máte možnost v Olomoucké boxerně.  
  
Olomouc: 
Adresa: 
Na Letné 452, 
Olomouc, PSČ: 779 00 
Předseda z.s.: Štefan Kortiš 
Email: gambare@centrum.cz 
Mobil – (+420) 603 819 047 WEB: www.gambare.cz 
 
 
 
 

Lego představilo první figurku na invalidním vozíku, reagovalo na petici 

Dánská firma Lego uvádí na trh 
první figurku na invalidním vozíku. 
Výrobce tak reaguje na internetovou 
petici, kterou podepsalo přes 20 tisíc 
lidí. Novou figurku firma představila 
na největším hračkářském veletrhu 
světa v německém Norimberku. 
 
Nová stavebnice ze série Lego City 
obsahuje 15 figurek, z nichž každá 
reprezentuje typického obyvatele 
města. Jeden jede na kole, další 
seká trávu, jiný veze dítě v kočárku 
a jeden panáček se usmívá z kolečkového křesla. 

Lego zjevně reaguje na internetovou petici s názvem Hračka jako já, která od loňského 
dubna vyzývá k lepšímu zastoupení 150 milionů hendikepovaných dětí mezi hračkami. 

„Žádáme Lego, aby využilo svého velkého vlivu a zprostředkovalo pozitivní poselství,“ 
řekla britskému deníku The Guardian jedna z iniciátorek petice Hračka jako já Rebecca 
Atkinsonová. 

Lego se původně výzvám bránilo argumentem, že krása stavebnice spočívá v tom, jak si 
děti samy z jejích dílků vytváří vlastní příběhy. Nová sada, která má být uvedena na trh v 
létě, znamená obrat v přístupu firmy. 

Autoři: ČTK, iDNES.cz 
 
Zdroj: ekonomika.idnes.cz 
 

mailto:gambare@centrum.cz
http://www.gambare.cz/
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Na závěr roku troška humoru ;-) 

 

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Brožová 
Martina, Ivanová Alena, Langer Milan, Helísek Tomáš, Zrnka Tomáš, Altman Otakar, Štrajt 

Petr a svět internetu. Graficky upravil: Koutný Michal. Distribuce a info s úsměvem: Milena 
Březinová, Alena Třešková a Anna Koziolová. 

Datum vydání: 5. 2. 2016 -  Počet výtisků: 60 

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. března 2016 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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