
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
za rok 2008

Milí příznivci Trendu vozíčkářů,

tyto řádky vznikají na jaře 2009 a to zna-
mená, že Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc již za několik měsíců oslaví 15 let 
od svého vzniku. Účelem výroční zprávy 
je však zhodnotit rok uplynulý, tedy rok 
2008. Jaký byl? Mohl by se nazvat rokem 
volebním. Volby nového představenstva i 
revizní komise na čtyřleté období proběhly 
na řádné valné hromadě dne 12.7.2008 a 
jména všech členů vedení spolku jsou 
uvedena dál v této výroční zprávě.
Minulý rok byl významný i z jiných 
důvodů. V lednu proběhla mimořádná 
valná hromada a to s jasným cílem úpravy 
stanov spolku. Chystali jsme zahájení nové 
etapy v rozvoji organizace a sice rozjezd 
sociálního podnikání. Toto se také podařilo 
a od října 2008 se dvanáct osob se zdravot-
ním postižením začalo zabývat digitalizací 
dat. Dát práci 12 lidem s handicapem je bezesporu 



dobrý výsledek. Nejen v časech ekonomické 
nejistoty je tato nová aktivita navíc další 
nohou, na které může Trend vozíčkářů do 
budoucna pevně stát, aby byl méně závislý 
na výkyvech ve výši státních dotací. 
Z dalších událostí uplynulého roku chci 
vyzvednout úspěšnou registraci již třetí 
poskytované služby - sociální rehabilitace. 
Umožní nám to v souladu s legislativou 
poskytovat regulérní službu podpory osob-
ního rozvoje lidí s postižením od pasivity 
mezi čtyřmi zdmi až třeba po získání pra-
covního uplatnění. Také oceňuji, že se dařilo 
rozšiřovat nabídku volnočasových a rozvojo-
vých aktivit organizovaných naším spolkem 
i partnery. Děkuji členům a pracovníkům, 
kteří se zapojili do nácviku baletních 
vystoupení v rámci projektu Duše v pohybu 
i těm, kteří se nebáli zkoušet různé sportovní 
disciplíny, účastnili se např. Boje sv. Jiří s 
drakem, programu Handicap rallye 2008 
a řady dalších. To vše ukazuje na kvalitní 
práci zaměstnanců a aktivitu členů. Velký 
úspěch mělo předvánoční benefiční divadel-
ní představení činohry Moravského divadla 
Pokrevní bratři. Dobrou vizitkou nám jistě je 
i nová tvář prezentace spolku na 
www.trendvozickaru.cz.
Děkuji všem, kteří nám podali v roce 2008 
pomocnou ruku, přispěli finančně, zak-
oupením páru tkaniček nebo zasláním DMS a 
pochopitelně nemohu opominout celý kolek-
tiv pracovníků za jejich úsilí, vynaloženou 
energii i kus vloženého srdce. 

Milan Langer, předseda představenstva
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Eva Kacanů – zlatá medaile za hod koulí Peking 2008

 VZNIK A ÚČEL ORGANIZACE

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc 
je nestátní nezisková organizace - občanské 
sdružení s registrací u Ministerstva vnitra ČR 
ze dne: 5. 8. 1994. Občanské sdružení založili 
sami zdravotně postižení s cílem poskytovat 
služby osobní asistence a naplnit tak v našich 
podmínkách základní myšlenku hnutí Inde-
pendent Living. Z dosavadních, k pasivitě 
vedených uživatelů sociální péče se díky 
osobní asistenci stávají aktivní spolutvůrci 
vlastních osudů.
Posláním  Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
je vytvářet podmínky pro prosazování rovno-
právného a rovnocenného postavení člověka 
s fyzickým  a kombinovaných postižením 
ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na 
sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na 
vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost 
možností), ve kterých se budou moci i občané 
se skutečně těžkým zdravotním postižením o 
sebe postarat především sami – 



případně se o sebe postarají s pomocí svých 
osobních asistentů.
Pokud zajistíme těžce zdravotně postiženému 
člověku, aby měl s kým ráno vstát, postarat 
se o své základní biologické potřeby, může 
pomýšlet na naplnění svých dalších práv 
a potřeb. Právo na vzdělání, na pracovní i 
společenské uplatnění, na své záliby i vlastní 
soukromí. Trend vozíčkářů Olomouc pod-
poruje aktivitu svých členů 

těmito službami a činnostmi:
• osobní asistence
• sociálně-právní poradenství
• půjčovna kompenzačních pomůcek
• vzdělávací programy
• podpora při hledání pracovního  
 uplatnění osob se zdravotním   
 postižením
• odbourávání architektonických 
 i mezilidských bariér
• volnočasové aktivity (pobytové akce,  
 výlety, besedy,…)
• sociální podnikání
Veškerá činnost  Trendu vozíčkářů, směřuje 
k tomu, aby co nejvíce lidí se zdravotním 
postižením přestalo být pouze pasivními 
příjemci služeb, abychom vzali své životy do 
vlastních, třeba i na pohled nejistých rukou. 
Odpovídat za sebe sama může být nesnadné, 
je to však základním předpokladem naplnění 
lidského práva na důstojný a také tvořivý 
život. 



Čestné představenstvo:              

Ing. Jan Březina – Poslanec Evropského 
parlamentu
    
Josef Kvapil – majitel firmy Elektro Kvapil
    
Ivana Plíhalová – herečka Moravského 
divadla

Počet členů spolku: k 31.12. 2008

fyzických osob s hlasovacím právem
64

     
čestných členů

10
     

právnických osob
0

Vyhlídkové lety nad Olomoucí



VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Spolek Trend vozíčkářů nabízí uživatelům, 
členům a příznivcům širokou škálu možností 
jak trávit volný čas. Naší snahou je přispět 
ke zvyšování možností aktivního trávení vol-
ného času lidí se zdravotním handicapem. V 
roce 2008 naše nabídka zahrnovala akce z 
oblasti tance, kultury, zábavy i sportu. 

Každý měsíc byla pro zájemce připravena 
pravidelná Středeční setkání v sídle Trendu, 
jejichž náplní je poskytnout co nejvíce infor-
mací z oblasti cestování, rukodělných tech-
nik, o novinkách v nabídce kompenzačních 
pomůcek pro lidi se zdravotním postižením. 
Tato setkání slouží také k společnému po-
sezení a sdělování zkušeností.

Mezi již tradičně pořádané aktivity patří 
prázdninové pobytové akce, které se v roce 
2008 uskutečnily v Dětřichově a Březejci. 
Sportovně aktivizační pobyt v areálu ho-
telu Nodus v Dětřichově  (23.-28.6.2008) 
vystřídal psycho-rehabilitační program 
v ÚSP Březejc (21.-27.7.2008). Oba areály 
vyhovují handicapovaným svou bezbariéro-
vostí, krásným prostředím a vstřícným jed-
náním. Na zajištění programu sportovně 
aktivizačního pobytu se podíleli studenti Kat-
edry APA Univerzity Palackého v Olomouci, 
s nimiž jsme dále spolupracovali v pořádání 
sportovních aktivit během celého roku. Od 
září do prosince 2008 měli zájemci možnost 
vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů 
bocciu, tanec na vozíku a sledge hokej.



V říjnu 2008 byl zorganizován výlet na Mez-
inárodní veletrh Medical Fair a Rehaprotex 
2008 v Brně, kterého se účastní velký počet 
vystavovatelů z řad výrobců kompenzačních 
pomůcek.

Různorodou nabídku aktivit pro volný čas 
chápeme jako důležitou součást plnohodnot-
ného života a snažíme se proto nabídnout co 
nejširší výběr možností od sportovních přes 
společenské až ke kulturním programům. 
Není výjimkou, že se handicapovaní podílejí 
na přípravě činností. Nejčastěji tomu bývá u 
kulturních programů, které spoluvytváří.

Cílem všech akcí je integrace zdravotně 
handicapovaných do běžné společnosti.

 

Sportovní aktivity - ringo



KULTURNÍ AKCE

V květnu Spolek Trend vozíčkářů uspořádal 
společensko-kulturní akci „Boj sv. Jiří s 
drakem“. Název akce je alegorií na člověka, 
který bojuje se svým postižením a celý pro-
gram byl protkán symbolikou boje a životních 
zápasů. V rámci akce bylo možné shlédnout 
divadelní představení zinscenované uživateli 
Trendu a zájemci si mohli vyzkoušet šerm 
přizpůsobený pro lidi na vozíku. 

 

Boj sv. Jiří s drakem

Druhou akcí se stal celodenní program s 
názvem „Smím prosit, pane Mikuláši?“. 
Návštěvníci si mohli vyrobit malé dárečky 
ve vánočních dílnách, které pak mohli 
prostřednictvím Mikuláše rozdat svým 
blízkým a přátelům. Večer pokračoval na 
parketě v tanečním rytmu.



Smím prosit, pane Mikuláši

Pět tělesně handicapovaných členů Trendu 
pohybujících se na invalidních vozících 
nacvičilo jednu část vystoupení  inspira-
tivní pohybové koláže Duše v po-
hybu pod vedením baletních mistrů 
manželů Globových. Veřejné vystoupení se 
uskutečnilo 8.5.2008 v Moravském divadle 
v Olomouci. Následně naši členové společně 
s Monikou a Valeriem Globa prezentovali 
psychobalet na Mezinárodním mistrovství 
světa ve Voltiži 2008 v Brně v rámci dopro-
vodného programu.

V prosinci zorganizovala pro Spolek paní 
Věra Novotná benefiční představení Pokrevní 
bratři. V Moravském divadle byly upraveny 
prostory tak, aby představení mohlo sh-
lédnout co nejvíce lidí na vozících.

Volnočasové aktivity a kulturní akce v 
2008 byly podpořeny 
Krajským úřadem Olomouckého kraje, 
Ministerstvem kultury ČR 
a řadou sponzorských darů. 

Všem srdečně děkujeme. 



OSOBNÍ  ASISTENCE

Osobní asistence je hlavní registrova-
nou sociální službou dle Z.č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, kterou Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc v roce 2008            
poskytoval. 

Služba je určena pro osoby s těžkým 
tělesným postižením, potřebující pomoc 
jiné osoby a pohybující se na invalidním 
vozíku. Osobní asistent pomáhá uživateli 
s každodenními úkony, které sám nemůže 
zvládnout kvůli svému postižení. Tato teré-
nní služba probíhá podle individuálních 
potřeb uživatele 7 dní v týdnu a to nejen v 
domácím prostředí. Nejde pouze o zajištění 
základních životních potřeb uživatele, ale 
pomoc osobního asistenta umožní uživateli 
studovat, pracovat, aktivně naplňovat volný 
čas, žít běžným životem. 

Osobní asistence podporuje samostatný a 
plnohodnotný život uživatelů, kteří tak nej-
sou odkázáni na pobyt v ústavním zařízení 
či pouze na péči rodinného příslušníka. 
Uživatel služby rozhoduje sám o svém 
životě a přebírá za něj zodpovědnost. Vztah 
osobního asistenta a uživatele je především 
partnerský, rovnocenný. Uživatel má ro-
zhodující slovo o průběhu asistence a asis-
tent není pouze pečovatel, který vykoná 
potřebné úkony a odchází. Je společník 
uživatele, kterému poskytuje podporu,  
motivuje uživatele k větší aktivitě a také 
samostatnosti. 



Klientům i asistentům byly v průběhu roku 
2008 poskytovány pravidelné konzultace a 
podpora. Služeb osobní asistence využilo 55 
uživatelů z Olomouce a blízkého okolí, ke 
kterým v průběhu roku docházelo celkem 59 
asistentů.  Za období leden až prosinec 2008 
jsme zajistili osobní asistenci v celkovém ro-
zsahu 13 692 hodin. Byl zajišťován systém 
supervizí pracovníků v přímé péči i sociál-
ních pracovníků. 

V roce 2008 byla osobní asistence podpořena 
z dotací MPSV ČR, Krajského úřadu  
Olomouckého kraje, Magistrátu města  
Olomouce, příspěvku Nadace Taťány 
Kuchařové, sbírky Zasukované tkaničky a 
řadou sponzorských darů. Srdečně děkujeme 
za podporu potřebné věci.

vozíčkář s osobním asistentem



SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ PORADNA
A PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH 

POMŮCEK

Sociálně – právní poradenství a půjčovna 
kompenzačních pomůcek Trendu vozíčkářů 
je sociální služba registrovaná dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Poradna poskytuje poradenství zejména 
osobám s tělesným postižením nebo osobám 
s tělesným postižením v kombinaci s jiným 
zdravotním handicapem, jejich rodinným 
příslušníkům, dále lidem žijící ve společné 
domácnosti s těmito osobami a všem, kteří 
potřebují získat informace zejména z oblasti 
problematiky tělesně postižených (tzn. široká 
veřejnost). Součástí poradny je i půjčovna 
kompenzačních pomůcek. Ta nabízí základ-
ní kompenzační a rehabilitační pomůcky, 
které jsou půjčovány do domácího prostředí. 
Půjčovna nabízí mechanické vozíky, 
schodolez, lyžiny, antidekubitní sedáky, 
zvedák do vany atd. 

Na pracovníka sociálního poradenství se 
osoby s dotazy obracely telefonicky, for-
mou e-mailu a osobní návštěvou. V roce 2008 
bylo poskytnuto celkem na 136 intervencí. 
Někteří tazatelé se obraceli na porad-
nu opakovaně. Dotazy se nejčastěji týkaly 
pořízení kompenzační pomůcky a příspěvku 
na péči. V půjčovně kompenzačních pomůcek 
měli uživatelé největší zájem o mechanický 



invalidní vozík a bylo zapůjčeno celkem 39  
kompenzačních pomůcek.

V roce 2008 byla půjčovna kompenzačních 
pomůcek rozšířena o 5 nových mechanických 
vozíků za podpory nadace Konto Bariéry.  

Pracovník poradny se při poradenství snaží 
pracovat s veškerými dostupnými informa-
cemi, kontaktuje potřebné vládní i nevládní 
organizace, soukromé firmy, vyhledává 
potřebné materiály a kontakty na internetu 
atd. 

V roce 2008 bylo poradenství podpořeno z 
dotací MPSV, 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Magistrátu města Olomouc, 
Úřadu práce, 
nadačního příspěvku Konto Bariéry a spon-
zorských darů. 
Všem velmi děkujeme.  

v tanečním rytmu



Sociální podnikání

V červnu roku 2008 dokončili dva zaměstnanci 
a jeden člen Spolku Trend vozíčkářů úspěšně 
studium na Akademii sociálního podnikání 
při Vysoké škole finančně správní v Praze. V 
rámci konzultací vznikl podnikatelský plán 
s tříletým výhledem do budoucna, který byl 
podkladem k založení nového pracoviště, 
zaměřeného na sociální podnikání. Stávající 
tým zaměstnanců Trendu se rozšířil o 12 
pracovníků s různým zdravotním handi-
capem, jejichž pracovní náplní je digitalizace 
dat pro zákazníky z řad organizací a firem. 
Nové pracoviště zahájilo svou činnost v 
polovině října proškolením a zapracováním 
nových pracovníků. První „zakázkou“ bylo 
zpracování archivních materiálů Spolku. 
Skenování různorodého materiálu nelimi-
tované časem bylo nejlepší příležitostí 
k zapracování, aby mohlo digitalizační 
pracoviště v roce 2009 přijmout tak význam-
nou zakázku, jakou je digitalizace stavebního 
archivu firmy Farmak a drobnější zakázku 
firmy Spikas.
Digitalizace je ale především profesionální 
způsob práce s daty, která má budoucnost a 
stává se pomalu samozřejmostí možnostmi 



a úsporami, které ji provází. Získaný 
dokument v elektronické podobě je 
operativně použitelný z kteréhokoliv místa, 
nepodléhá opotřebení, živelným ohrožením 
a může s ním pracovat i více lidí najednou.                                                 
Digitalizací dokumentů přes zaměstnance 
Spolku Trend vozíčkářů mohou organizace 
naplnit i formu tzv. náhradního plnění podle 
§ 51 zákona 518 Sb. zákonů z r. 2004 (zákon 
o zaměstnanosti).

Finanční prostředky získané činností 
digitalizačního pracoviště znamenají 
posílení rozpočtu Spolku, což přináší větší 
volnost při plánování činností organizace 
a větší nezávislost na nestabilních zdrojích 
z veřejného financování.

digitalizace dokumentů



Sbírka Zasukované  tkaničky

V roce 2008 proběhl již 6.ročník sbírky, 
přesto není od věci připomenout, že:
• Cílem sbírky je shromáždit finanční  
 prostředky na služby a pomoc   
 zdravotně postiženým občanům  
 České republiky a na veřejnou   
 prezentaci problematiky života s  
 postižením.
• Sbírka vznikla z iniciativy Spolku  
 Trend vozíčkářů Olomouc v r.2003.
• Spoluorganizátorem sbírky je Liga  
 za práva vozíčkářů Brno.
• Snahou organizačního výboru je  
 rozšíření sbírky po celé republice.

Ve dnech 24.-25.září 2008 se sbírky zúčastnilo 
172 dobrovolníků z řad olomouckých škol, 
24 studentů gymnasia Zábřeh a 7 klientů 
Trendu vozíčkářů.I když počasí sbírce příliš 
nepřálo, podařilo se získat 147.726,- Kč. 
Sbírky se zúčastnily tyto školy:

Vyšší odborná škola sociální a teologická 
DORKAS
Vyšší odborná škola sociální CARITAS
VOŠ a střední průmyslová škola elektrotech-
nická
Střední odborná škola služeb, s.r.o.
Obchodní akademie Olomouc
Gymnasium Hejčín
Gymnasium Čajkovského
Střední průmyslová škola strojní
Církevní gymnasium Německého řádu
Střední zemědělská škola technická



Církevní seminář

Výtěžek z minulého 3. letého cyklu sbírky, 
ve kterém se v Olomouci nashromáždilo 
úctyhodných 1 153 076,32 Kč, byl použit 
na zajištění osobní asistence klientů Spolku. 
Díky štědré podpoře veřejnosti se tak mohli 
klienti zvýšenou měrou zapojit do celé řady 
sportovně-relaxačních, společenských a kul-
turních aktivit. Děkujeme všem  dárcům i 
organizátorům, kteří se na úspěchu  sbírky 
podíleli.  

Tkanička 2008



Dobrý den,
Jmenuji se Pavlína  Třísková a byla jsem 
požádaná, abych napsala pár vět k osobní 
asistenci. Mám dvě skvělé asistentky, holky 
jsou obě skvělé, mám možnost si diky nim 
vyřídit spoustu věcí, které bych jinak sama 
udělat nedokázala. Holky jsou mé kamarád-
ky, vždy se domluvíme spolu co podnikne-
me. Mám možnost si sama nakoupit - třeba 
si dobít kredit, zajít ke kadeřnici. Běžné 
věci pro každého, ale pro mě jsou tyto věci 
bez jejich pomoci nemyslitelné. Učím se 
hospodařit s penězi, když platím sama. A  s 
holkama si vždy popovídáme, co je nového 
a tak  je to vždy moc fajn :-) Jsem ráda, že 
mám tyto možnosti a aspoň se můžu trochu 
osamostatnit a vyřídit si něco sama.

Pavlína Třísková

Služby Trendu využívám již 10-tý rok, 
jsem se službami spokojená. Asistentky mi 
umožňují žít plnohodnotným životem, stýkat 
se se svými kamarády, přáteli, navštěvovat 
kulturní programy, nebo jen vycházky. Také 
mi pomáhají s domácími prácemi, tudíž je o 
mne všestranně postaráno.
Nezbývá mi nic jiného, něž jen chválit, 
chválit, chválit.

S úctou zdraví Ilona Zemčáková



Ahoj,
jmenuji se Michal Koutný a již přes 3 roky 
jsem členem a klientem Spolku Trend 
vozíčkářů Olomouc. A musím napsat, že 
mi Trend a lidé okolo něj změnili život. 
Samozřejmě že v dobrém. Poznal jsem spou-
stu báječných lidí a zažil s nimi nejednu akci, 
kterou si budu pamatovat napořád. Protože 
Trend to nejsou jenom asistence a pomoc, 
když ji potřebuji. Ale i zábava, sportování, 
učení se něčemu novému a v neposlední řadě 
i práce, kterou jsem získal.
A co napsat na závěr? Snad jen poděkování, 
Všem Trenďákům. DÍKY a mějte se moc 
fajn.

Michal Koutný  

Každý člověk je jiný, má jiné názory, 
jiné potřeby… Zvlášť je to vidět u nás 
– postižených. A proto obdivuji všechny ty 
mladé lidi, kteří nám dělají asistenty – kolikrát 
mají úplně jiný názor a musí ho překousnout, 
co všechno musí zhltnout, překonat, aby 
přišli zas a znovu, pomohli nám, udělali co 
potřebujeme… často kvůli nám musí vstávat 
až moc brzy (třeba i ve čtyři hodiny), často se 
do postele dostanou kvůli nám hodně pozdě 
a stejně přijdou zas a znovu. Patří jim naše 
DÍKY. DÍKY patří všem  zaměstnancům, 
kteří ve Spolku Trend vozíčkářů pracují.

Uživatelka služby OA



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 
 
Výsledky hospodaření za rok 2008 
 
Příjmy: Kč Kč %
Tržby z prodeje služeb  814 849,50  14%
Tržby za vlastní výkony celkem   814 849,50  
Úroky 13 006,65  0%
Jiné ostatní výnosy - příjmy z reklamy 143 872,64  2%
Ostatní výnosy celkem   156 879,29  
Přijaté příspěvky (dary) 515 787,00  9%
Přijaté členské příspěvky 2 350,00  0%
Přijaté příspěvky celkem   518 137,00  
Dotace MPSV - osobní asistence 1 797 300,00  31%
Dotace MPSV - poradenství 500 000,00  9%
MmOl 343 920,00  6%
Krajský úřad Olomouc 290 000,00  5%
Úřad práce 407 122,00  7%
Dotace EU 0,00  0%
Jiné dotace 350 024,67  6%
Veřejná sbírka DZT 628 091,00  11%
Provozní dotace celkem   4 316 457,67  
        
VÝNOSY CELKEM   5 806 323,46 100%
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VÝDAJE Kč Kč  %
Spotřeba materiálu 418 385,50  7%
Spotřeba energie 79 326,04  1%
Spotřebované nákupy celkem    497 711,54  
Opravy a udržování 52 582,00  1%
Cestovné 72 078,70  1%
Náklady na reprezentaci 2 916,00  0%
Ostatní služby 729 920,35  12%
Služby celkem   857 497,05  
Mzdové náklady 3 362 906,00  54%
Zákonné sociální pojištění 1 103 568,54  18%
ostatní sociální náklady 102 839,00  2%
Osobní náklady celkem   4 569 313,54  
Odpis nedobytné pohledávky 63 351,93  1%
Jiné ostatní náklady 222 670,57  4%
Ostatní náklady celkem   286 022,50  
Poskytnuté  členské příspěvky 1 200,00  0%
Poskytnuté  členské příspěvky   1200,00  
  
NÁKLADY  CELKEM:   6 211 744,63 100%
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PŘÍJMY A VÝDAJE DLE SLUŽEB: 
 
Sekce: Výdaje:   
OA 4 161 504,40 67%
POR 895 470,78 14%
Volnočasovky 483 547,45 8%
Podnikání 671 222 11%
  6 211 744,63 100%
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Příjmy:   Rozdíl: 
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Partnerství a spolupráce 
 

Alfa Taxi 
Odbornými konzultacemi jsme pomáhali při spuštění taxislužby pro osoby nejen na vozících. 
 

APA VČAS 
Spolupráce s APA VČAS na představení Duše v pohybu umožnila našim vozíčkářům 
vystoupit s psychobaletem na mistrovství světa ve Voltiži v Brně.  
 
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 
Trend vozíčkářů spolupracoval s Caritas – VOŠS na projektu „Partnerstvím ke zvýšení 
úrovně praktického vzdělávání a lepšímu uplatnění na trhu práce“. Obsahem projektu bylo 
zkvalitnění spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti praktického vzdělávání studentů 
Caritas-VOŠS Olomouc. Projekt skončil k 30.6.2008, ale spolupráce v rámci zkvalitňování 
praxí pokračuje. Více info: www.caritas-vos.cz. 
 
Dobré místo pro život a Handicap Rally 2008 
„Dobré místo pro život“ pod záštitou manželů Novotných uspořádalo pro širokou veřejnost, 
Trend vozíčkářů, Unii neslyšících a Tyflocentrum sportovní rodinnou akci Handicap Rally. 
Akce byla zaměřena na integraci zdravotně postižených lidí do majoritní společnosti. Více na: 
http://dobremistoprozivot.cz. 
 

InternetPoradna 
Hlavním realizátorem projektu „InternetPoradna pro všechny, kteří si občas neví rady“ je 
olomoucké občanské sdružení Internetporadna a Trend vozíčkářů na projektu spolupracuje 
jako partner. Cílem projektu je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou 
www.internetporadna.cz poradenství v různých sociálních oblastech. 
 
Katedra APA UP OL 
S Katedrou APA spolupracujeme na sportovních aktivitách. V roce 2008 jsme pod vedením 
instruktorů z Katedry APA zorganizovali sportovní pobyt a aktivity v rámci projektu „Podej 
mi ruku a já to dokážu“. Více info: http://www.apa.upol.cz/ 
 
Liga za práva vozíčkářů 
S Ligou za práva vozíčkářů Brno spolupracoval Trend vozíčkářů na organizaci celostátní 
sbírky „dny zasukovaných tkaniček“.  
 

Magistrát města Olomouce  
Od roku 2001 pokračuje aktivní spolupráce s MmOl na projektu „Bezbariérová Olomouc“, 
jehož hlavním cílem je odstranění nejen architektonických bariér ve městě Olomouci, ale i 
jeho zpřístupnění lidem se zdravotním postižením tak, aby pohyb ve městě byl pro ně 
bezproblémový a bezpečný. Více info: www.olomouc.eu/bbo 
Druhým projektem města, kterého se Trend účastní, je „Komunitní plánování sociálních 
služeb města Olomouce“. Zástupci spolku se zapojují do činnosti 2. pracovní skupiny pro 
občany se zdravotním postižením. Více info: www.olomouc.eu/kpss 
   

Manželé Globovi 
Trend vozíčkářů spolupracoval s Monikou a Valerijem  Globovými na uskutečnění 
inspirativní koláže Duše v pohybu, v jehož rámci vystoupili 4 handicapovaní členové spolku.  
 

TJ Sokol Slavonín 
Trend vozíčkářů je partnerem Tělocvičné jednoty Sokol-Slavonín pro projekt, jehož cílem je 
dobudování sportovního areálu i jeho využívání pro naše aktivity zacílené na osoby 
s postižením i širokou veřejnost.  

http://www.caritas-vos.cz
http://dobremistoprozivot.cz
http://www.internetporadna.cz
http://www.apa.upol.cz/
http://www.olomouc.eu/bbo
http://www.olomouc.eu/kpss


Klub příznivců v roce 2008 
 
V tomto roce jsme se opět mohli opřít o podporu a pomoc tradičních partnerů. Oproti 
předešlému roku došlo k posunu mezi jednotlivými skupinami příznivců směrem k vyšším 
patrům pomyslného žebříčku. Je potěšující, že přesunů o stupínek výše je tolik.Takže aktuální 
stav Klubu příznivců je následující: 

Na čele stálých příznivců Trendu vozíčkářů stojí dvanáct firem, které nám nejméně pětkrát 
přispěly formou finančních a materiálních darů. Těmto firmám patří náš největší dík. 

Demolice real., s.r.o. 
Eurogema CZ, a.s. 
Geocentrum, spol.s r.o. 
Josef Kvapil,a.s., Olomouc 
Litovelská cukrovarna, a.s. 
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Olterm & TD Olomouc, a.s. 
PAMI, drogerie-barvy-laky Olomouc 
Restoma, s.r.o. 
SPIKAS, s.r.o. 
Sudop Praha a.s. 
Veolia transport Morava a.s. 

 

Velké poděkování patří firmám, které svými dary přispěly už čtyřikrát ke zlepšení životních 
podmínek zdravotně handicapovaných spoluobčanů. 

ASOPOL, s.r.o. BMH, spol. s.r.o. 
C.M.K.Steel, s.r.o Cervus, s.r.o. 
Česká spořitelna, a.s. Cukrárna Moser, Olomouc 
D.I.SEVEN DPMO, a.s. 
HSH Stav, s.r.o. HYUNDAI Olomouc, s.r.o. 
INSTA Olomouc,s.r.o. K-Stav stavební,a.s. 
Monters Olomouc, spol. s r.o. Olmark Olomouc, s.r.o. 
Palírna u Zeleného stromu, s.r.o. Pramen Olomouc, s.r.o. 
Sanol, spol. s r.o. SIWATEC, a.s. 
Teplotechna průmyslové pece, s.r.o. U Labužníka, výroba lahůdek 
VALENTA PROVA, s.r.o. Vario vila, s.r.o. 
 

Zvláštní dík patří také firmám, ale i jednotlivcům, kteří nám přispěli potřetí. 

Ahold ČR, Albert, prodejna 401 BMH - IS, Olomouc 
Český rybářský svaz MO Olomouc ČSOB Pojišťovna, a.s. 



Cukrárna Mamka, Olomouc Draps, s.r.o. 
Ekonkurs,s.r.o. Elkoterm, spol. s r.o. 

ENCO group, s.r.o IDS-Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc,a.s. 

Ing. Karel Vlach INVENSYS Appliance Controls, s.r.o. 
IP SYSTÉM, a.s. LASKI, s.r.o. 
OXALIS, spol. s r. o., Panav, a.s. 
PhDr. M. Vacová Severomoravská plynárenská,a.s. 
Teplotechna DIS, s.r.o. TOMSTAV Olomouc, s.r.o. 
VH Prospekt, s.r.o. ViaCon ČR, s.r.o. 
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol.s r.o.   
 

Děkujeme těm, kteří nám už podruhé pomohli finančně či materiálně. 

Apetit Lahůdky Olomouc BILLA, Olomouc 
Čedok, pob. Olomouc Commodity Trading, s.r.o. 
Cukrovar Vrbátky a.s. Eset software, spol.s r.o. 
Fann parfumerie, s.r.o. Hanácká kyselka, s.r.o. 
I-Therm, spol. s r.o. Ing. Křenek Petr 
Ing. Viktor Hořín - Epava Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma 
INREMA,spol s.r.o. J.L.Sandow - Olomouc 
KARAT Software, a.s. Knihkupectví Tycho, Olomouc 
M.K.P.Service, s.r.o. MERTRADE spol. s r.o. 
Montáže Přerov a.s. OLMA, a.s. 
Pavel Fráňa Pivovar Litovel, a.s. 
Počítačová škola, Bárta Porsche Olomouc 
PRESBETON Nova, s.r.o. RAVOZ, spol.s r.o. 
SETUZA, s.r.o. Sorbi a.s. 
STAVSELECT s.r.o. TERNO Supermarket Olomouc 

 



 Poděkování 
 
Aby organizace mohla každoročně vypracovat výroční zprávu o své činnosti, musí mít 
finanční prostředky na aktivity zmiňované v předchozích kapitolách. Musí spolupracovat       
se spoustou partnerů, poradců, dárců a pomocníků, kterým velmi a rádi děkujeme. V první 
řadě zástupcům státní správy a samosprávy: 
  

o MPSV ČR 
o MK ČR 
o MmOl 
o KÚ Olomouc 
o ÚP Olomouc 

 
 
Velkou pomocí v naší činnosti jsou i finanční prostředky získané prostřednictvím projektů   
od nadací: 
 

o Nadace VIA 
o Nadační fond Dalkia 
o Nadace Charty 77 
o Nadace Taťány Kuchařové 


