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Informace z Trendu 

  
Zasukované tkaničky a kapely opět pomůžou vozíčkářům v Olomouci 

Pojďte společně s námi podpořit rozvoj osobní asistence pro handicapované klienty na 
Olomoucku! 

Ve dnech 2. a 3. května proběhne již 14. ročník sbírky Zasukované tkaničky. Olomoučtí 
vozíčkáři společně s dalšími dobrovolníky – studenty a herci Moravského divadla 
Olomouc budou v ulicích měst rozdávat jako poděkování za dobrovolné finanční dary 
barevné svázané tkaničky. Do zapečetěných přenosných kasiček s barevným logem je na 
sociální služby pro tělesně postižené možné přispět nejen v Olomouci, ale i v Zábřehu.  

Na podporu akce vystoupí v pondělí 2. května 2016, od 14 do 20h hodin na Horním 
náměstí v Olomouci hudební skupiny: 

14h - Zahájení akce primátorem města Olomouce, hudební skupina Fantajm. 

16h – hudební skupina Faith No More Tribute Band Czech Republic. 

18h – metalová skupina HAZYDECAY 

Přijďte si poslechnout dobrou muziku, podpořit účinkující a vytvořit 
atmosféru, která pomůže!  

AKCE JE ZDARMA  

Získané dobrovolné finanční prostředky budou použity na financování 
asistenční služby vozíčkářům. 

A pokud na dvojice s kasičkami nenarazíte nebo jste odjinud a přesto chcete pomoci?? 
Můžete přispět i jiným způsobem: 

- bankovním převodem na transparentní účet sbírky č.: 1000100014/5500 

- zasláním SMS ve tvaru: DMS TKANICKA na číslo 87777. 
(cena 1 SMS je 30,-Kč, pořádající organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc obdrží 
28.50,- Kč, více www.darcovskasms.cz) 

Podrobnější informace: 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

Tomáš Helísek, PR manager 

mobil.: 731 501 389, tel.: 582 777 703, email: helisek@trendvozickaru.cz 

Č. 4 / 2016 XI. 

ROČNÍK 

https://www.facebook.com/KapelaFantajm/
https://www.facebook.com/Faith-No-More-Tribute-Band-Czech-Republic-127760943976544/
https://www.facebook.com/hazydecay/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.darcovskasms.cz%2F&h=XAQHZx-ei&enc=AZPW9VqtzrByn2YbkoYGgOuSpt0hYxmlGTwFkgUmL3YOfjPIFa1yfxcTJUiderVnzJ4&s=1
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Nové stanovy Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 

V polovině března schválil rejstříkový soud nové znění 

našich stanov tak, jak jsme je schválili na Valné hromadě 

7. 11. 2015. Jde o drobnější úpravy dle požadavků 

nového Občanského zákoníku z větších změn, byť jen 

kosmetických zde zmíním, že Představenstvo bylo 

přejmenováno na Výbor, rozšířili jsme oblasti působení 

Spolku v oblasti sociálního podnikání a zrušili čestné představenstvo.  

Každý člen má nárok na 1 tištěnou kopii, kterou si na požádání může vyzvednout 

v kanceláři Spolku na adrese Lužická 7 Olomouc. 

Předseda Mgr. Milan Langer 

 

 

Globus daroval radost a pomoc 
spolu s námi! 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc ve 
spolupráci se hypermarketem Globus 
Olomouc  pomohl jednomu z Vás a 
darovali jsme mu elektrickou tříkolku, 
která pomáhá překonávat bariéry a 
pomáhá při každodenním životě!  

Po pečlivém výběru a konzultaci, se 
šťastlivcem a hrdým majitelem stal pan 
Josef Effenberger, olomoucký vozíčkář a 
milovník života a všeho krásného. Pan 

Pepa vyniká nejen úsměvem a duševní 
silou, ale také věčným optimismem, který 
mu pomáhá těžké chvíle překonávat. 

1. 4. 2016 se v prostorách prodejny Globus 
Olomouc uskutečnilo předání daru pro pana 
Pepu. Ten neskrýval radost a štěstí a 
doslova celý hypermarket prozářil. Ostatně, 
to uvidíte i na fotografiích z předání.  

Spolu s Globusem jsme pomohli jednomu 
skvělému člověku a to nás těší a žene 
kupředu!  

Tomáš Helísek, PR manager & 
Fundraiser 
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Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

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

 

 

Pracovní terapie 

Obrázky z čajových sáčků 
 

 

          
 

Ve čtvrtek 26.5.2016 od 14h do 17h v učebně Trendu na Lužické, si v pracovní terapii 
uděláme obrázky za pomocí čajových sáčků. Čajové sáčky jsou růžně zdobené a mají 
mnoho motivů, proto je po různém poskládání použijeme na vytvoření zajímavého 
společného nebo samostatného obrázku. 
 
Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb 
Trendu vozíčkářů v Olomouci.  
 
Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová 
 
 
              

Odpoledne s hlavolaMY 

       
 
Srdečně zvu všechny, kteří se rádi baví a mají rádi hlavolamy, hádanky, rébusy a různé 
činnosti u kterých musí přemýšlet. Uděláme si odpoledne na toto téma. Vaše příspěvky 
na místě jsou vítány. 
 
Těším se na vás.     Kamila Zábojová 
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Kdy:          16. 5. 2016 
Kde:          PC učebna ve Spolku Trend vozíčkářů 
V kolik:     15h 

 
Bližší informace a přihlášení:  
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 
 
 
 
 
                 
 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

Vás tímto srdečně zve na film 

Šmejdi 

 

Kdy: 27. 4. 2016 od 15:00 

Kde: Učebna Spolku Trend vozíčkářů 

Olomouc (Lužická 7) 

Vstup zdarma 

Režie: S. Dymáková  
ČR, 74 minut  

Praktiky, ze kterých mrazí; zvrácenost, která se stává normou. Lži a promyšlená 
manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého 
zboží. Senioři ze svých nuzných důchodů splácejí horentní sumy za často nekvalitní 
produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to nevydrží 
a jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost? Autorky tohoto filmu 
rok v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé 
nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených 
seniorů, přináší dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak 
poprvé komplexně mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. (archiv ČT) 

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

mailto:pijackova@trendvozickaru.cz
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Sociálně-právní poradna a Trend informují 

 

Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, a přesto 
pracuje...  

Jak je to se zaměstnáváním lidí, kteří jsou ve 3. stupni invalidity a v posudku mají napsáno „není 
schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“? Zaznamenali jsme v poslední 
době, že v této oblasti tápou nejen lidé se zdravotním postižením a jejich potenciání 
zaměstnavatelé, ale také pracovníci některých sociálních služeb. 

Jsme nezisková organizace poskytující lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, 
aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi. Většina uživatelů 
našich služeb má znevýhodnění spočívající právě ve zdravotním postižení a je tedy uznána 
invalidními.  

Často se na nás obracejí lidé, kteří mají ve svém posudku napsanou formulaci „přiznána 
invalidita ve III. stupni, není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Pro 
tyto osoby i jejich potenciální zaměstnavatele je zpravidla velmi nejasné, zda vlastně lze při tomto 
posudku pracovat. Nejednou se nám stalo, že to zaměstnavatel nebo samotný člověk se 
zdravotním postižením nakonec prostě vzdal, s tím, že nebude riskovat, když už to má jednou 
černé na bílém.  

Je tomu ale skutečně tak? Znamená dovětek v posudku o invaliditě 
„není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných 
podmínek“ opravdu, že tento člověk ztrácí základní lidská práva, a 
to právo na svobodnou volbu povolání? Anebo se jedná jen o 
trochu nešťastnou formulaci správy sociálního zabezpečení?  

Zeptali jsme se tedy odborníků na tuto problematiku.  

Může člověk, jemuž je přiznána invalidita ve III. stupni a má v 
posudku napsáno, že osoba „není schopna výdělečné činnosti za 
zcela mimořádných podmínek“ nebo „není schopna výdělečné 
činnosti ani za zcela mimořádných podmínek“ vůbec pracovat?  

Ing. Hana Václavíková (vedoucí oddělení zaměstnávání OZP, Úřad práce ČR):  

 „Ano, takovéto rozhodnutí nepředstavuje úplný zákaz pracovat.  

Z pozice zaměstnavatele je třeba zaměstnance vyslat za lékařem zajišťujícím pracovně-
lékařskou péči k posouzení zdravotní způsobilosti konat sjednanou práci. Domnívám se, že není 
vyloučeno ani to, že zaměstnance shledá neschopným tuto práci konat, ani to, že bez ohledu na 
rozhodnutí o důchodu shledá zaměstnance schopným výdělečné činnosti.  

Dále doporučuji před nástupem do zaměstnání konzultovat situaci se svým ošetřujícím odborným 
lékařem. Probrat s ním vhodný rozsah pracovního nasazení, aby byla jistota, že prací si nebude 
svůj zdravotní stav zhoršovat.“  

Znamená to tedy, že člověk ve III. stupni invalidity, který se rozhodne pracovat, se může také 
registrovat na Úřadě práce?  

Ing. Hana Václavíková:   

 „Osoba ve III. stupni invalidity, která JE schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných 
podmínek, se může registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, přičemž mu je 
poskytována podpora v plném rozsahu.  
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Avšak osoba ve III. stupni invalidity, která NENÍ schopna výdělečné činnosti za zcela 
mimořádných podmínek, se může registrovat na Úřadu práce jako zájemce o zaměstnání, 
přičemž může využít jen omezenou podporu.“  

A co konkrétně znamená tato omezená podpora?  

Ing. Hana Václavíková:  

 „Kde to zákon umožňuje, může zájemce o zaměstnání využít i aktivní politiku zaměstnanosti, 
např. rekvalifikace. Nikoliv však nejvyužívanější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jako je 
společensky účelné pracovní místo – příspěvek na mzdu nebo veřejně prospěšné práce, tam 
zákon uvádí podmínku uchazeče o zaměstnání a tato osoba  nemůže být vedena v evidenci 
uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce. Nemůže tedy pobírat ani podporu v nezaměstnanosti.“  

Znamená to tedy, že zájemci o zaměstnání, respektive jeho potencionálnímu zaměstnavateli 
nemůže být přiznán ani příspěvek spojený s chráněným pracovním místem?  

Ing. Hana Václavíková:  

 „Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním 
místěnení vázaný na uchazeče nebo zájemce, je na osobu se zdravotním postižením, která je 
zaměstnána u daného zaměstnavatele. Úřad práce může uzavřít také dohodu o 
zřízení/vymezení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se 
rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.“  

A jak tuto problematiku vidí Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR?  

 „Tento problém řešíme již strašně dlouho. Považujeme za nesmyslné rozdělování lidí na ty, kteří 
při invalidním důchodu mohou pracovat, a ty, kteří nemohou. Zákon nikde nestanoví, že příjemce 
invalidního důchodu III. stupně nemůže pracovat, takže zákonná překážka zde neexistuje. 
Problém je s přístupem posudkových lékařů, kteří velmi často reagují na pracovní aktivity 
příjemců invalidního důchodu III. stupně a snižují stupeň důchodu.  

V zásadě platí, že jestliže má osoba 70 % ztráty pracovních schopností, tak může využívat oněch 
30 % pracovních schopností. Vždy doporučuji, aby taková osoba nepracovala déle než 3 hodiny 
denně. V takovém případě by neměl být snížen a odebrán invalidní důchod. Bohužel máme 
zkušenosti, že se přesto tak děje. Považuji tento postup posudkové služby za špatný. Limitovat 
chuť do práce a určité schopnosti člověka je zcela špatně.“  

Výňatek ze zákonů, kterých se tato problematika týká:  

1. Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti: 

§ 25 odst. 2 Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou…písm. d) 
je invalidní ve třetím stupni (§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.), s výjimkou fyzické 
osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných 
podmínek (§ 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 
Sb.). 

2. Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění: 

§ 39       

(1) Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal 
pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. 

(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, 
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b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

(3) Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat výdělečnou činnost 
odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému 
vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní 
schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení 
tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce 
před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

(4) Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního stavu pojištěnce 
doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se bere v úvahu, 

a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 

b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, 

c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 

d) schopnost rekvalifikace34b) pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, 

e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti 
nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, 

f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, zda je pojištěnec schopen 
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.  

Co jsou „zcela mimořádné podmínky“ řeší § 6 Vyhl. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity: 

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě 
poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, 
pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, 
používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti 
formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.  

Převzato z: www.helpnet.cz 

 

Přidáváním dat do databáze bezbariérových míst můžete vyhrát zajímavé ceny  

Česká asociace paraplegiků - CZEPA vyhlašuje soutěž pro uživatele mobilní aplikace a 
webového rozhraní VozejkMap. První 3 nejrychlejší uživatelé, kteří od 30. dubna 2016 
přidají do VozejkMap 30 nových bezbariérových míst v České republice, získají mobilní 
telefon Samsung Galaxy A3. Nejrychlejší z nich bude mít zároveň možnost bezplatně si 
půjčit automobil Škoda Octavia Combi s ručním řízením.  

Mobilní aplikace a webové stránky VozejkMap nabízí mapu, navigaci a informace o 
bezbariérových místech v celé ČR. Vozíčkáři si v aplikaci mohou naplánovat cestu tak, 
aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. Nebo si vyhledají například 
nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC. 

„VozejkMap je unikátní tím, že místa vkládají samotní vozíčkáři na základě vlastní 
zkušenosti, na bezbariérovost je tak 100% spoleh. Vozíčkáři se díky VozejkMap mohou 
pohybovat stejně svobodně jako lidé bez hendikepu,“ vysvětluje ředitelka CZEPA a 
vozíčkářka Alena Jančíková a dodává: „Čím více bude mít VozejkMap aktivních uživatelů, 

http://www.helpnet.cz/
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kteří přidávají místa, tím větší má pro vozíčkáře 
informační hodnotu. Proto jsme soutěž 
vyhlásili.“  

Mobilní aplikace je k dispozici pro operační 
systémy Android a iOS a je ke stažení zdarma. 
Vyhledávat a vkládat bezbariérová místa lze i 
přes webové stránky projektu 

www.vozejkmap.cz.  

Dlouhodobým partnerem projektu Vozejkmap.cz je společnost ŠKODA AUTO, která 
zároveň poskytla České asociaci paraplegiků – CZEPA k užívání výše zmíněný automobil 
Škoda Octavia Combi. CZEPA vůz půjčuje vozíčkářům, kteří mají vlastní auto v opravě 
nebo ho nemají dočasně k dispozici z jiných důvodů. Pomáhá tak vozíčkářům zůstat 
aktivní a zvládat své každodenní povinnosti nebo zájmy i v období, ve kterém by jinak 
kvůli nedostupné dopravě museli na své aktivity rezignovat. 

Díky podpoře Společnosti ŠKODA AUTO může CZEPA automobil půjčovat za velmi nízké 
ceny, které vozíčkáře finančně nezatíží. Nejrychlejší z výherců soutěže bude mít možnost 
tento vůz využít bez poplatků za půjčení. 

„Mobilita je pro většinu z nás samozřejmostí, pro některé to je ale luxus a podmínka 
plnohodnotného života. Jsme proto rádi, že pomáháme překonávat bariéry právě těm, 
kteří to potřebují nejvíce“ dodává Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.  

Podmínky a pravidla soutěže najdete na webu http://www.vozejkmap.cz/soutez 

převzato z: www.helpnet.cz 

Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová 

 

 

APA Karneval 2016 

Za zrcadlem aneb Alenka v říši divů. Takto se tématicky 
jmenoval letošní již devátý karneval APAčů. Opět se 
tancovalo, pilo, jedlo, bavilo a hodovalo až do rána. 
Zakončení plesové a karnevalové sezony mají vždy na 
starosti studenti FTK APA Univerzity Palackého Olomouc 
a opět ukázali, že jsou šikovní nejen v lavicích a na 
sportovištích. Jako příjemnou vzpomínku Vám přinášíme 
pár fotografii z oné superakce. A těšíme se na příští rok, 
kdy bude desátý jubilejní ročník.  
 
Michal Koutný 

http://www.vozejkmap.cz/soutez
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foto: Martin Tydlidum Višňa 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Zábojová Kamila, Brožová Martina, Ivanová 
Alena, Langer Milan, Helísek Tomáš, Altman Otakar, Štrajt Petr, Tereza a svět internetu. 

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

Datum vydání: 14. 4. 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. května 2016 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz


- 11 - 
 

 

 



- 12 - 
 

 


