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Výroční zpráva
Úvod

Vážení čtenáři.
Nejdříve mi dovolte poděkovat, že jste výroční zprávu Spolku Trend
vozíčkářů Olomouc za rok 2014 vůbec otevřeli a čtete si ji.
Obzvláštní poklona pak patří těm, kteří tak činí po mnoho let
za sebou, nebo dokonce po celých 20 let existence naší organizace.
Ano, nebojím se napsat naší, protože kdo se vytrvale zajímá o dění
v Trendu vozíčkářů, je nutně naším příznivcem a tedy i přítelem.
Je to 20 let, kdy se tři mušketýři – Marie Svobodová, Ing. František
Lang a Jiří Slavíček – rozhodli svolat zakládající valnou hromadu nové
organizace. 5.8.2014 to bylo přesně dvě desítky let ode dne registrace
Trendu vozíčkářů Ministerstvem vnitra.
Do vínku mu sudičky a zejména zakladatelé vetkli podporu
samostatného života osob s těžkým zdravotním postižením. Tohoto cíle
se snažíme držet i nadále.
Stovky asistentů, sociálních pracovníků i zaměstnanců na dalších
pozicích usilovaly v mnohdy nelehkých vodách české legislativy
i přízně donátorů o to, abychom i my, lidé na vozíku potřebující pomoc
druhých s běžnými životními úkony, mohli žít co nejplnější život. Plnit
si své úkoly, svá přání, prostě být na tomto světě teď a tady rádi.
Vše podstatné o životě Trendu vozíčkářů v roce 2014 se dočtete uvnitř
výroční zprávy. Zbývá mi jen upřímně poděkovat a mnohdy
i smeknout před Vámi všemi, kteří pomáháte naplnit vize našich
zakladatelů, naplnit naše životy obsahem.
Děkuji.
Mgr. Milan Langer

předseda představenstva
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VZNIK A ÚČEL ORGANIZACE
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nestátní nezisková organizace, která byla
registrovaná jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra 5. 8. 1994.

Toto občanské sdružení založili sami handikepovaní lidé s cílem poskytovat službu
osobní asistence a naplnit tak v našich podmínkách základní myšlenku hnutí
Independent Living.

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet co nejlepší podmínky pro
prosazování rovnoprávného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením
v naší společnosti.

Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření co
nejlepších podmínek, ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým
zdravotním postižením o sebe postarat především sami a nebo s pomocí svých
osobních asistentů.

Služby, které poskytujeme klientům

• osobní asistence
• sociálně právní poradenství
• půjčovna kompenzačních pomůcek
• sociální rehabilitace
• pomoc při hledání pracovního uplatnění zdravotně postižených
a jejich zaměstnávání
• sociální podnikání
• volnočasové aktivity
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Veškerá činnost Trendu vozíčkářů směřuje k tomu, aby co nejvíce lidí se zdravotním
postižením přestalo být pouze pasivními příjemci služeb, ale aby vzali své životy do
vlastních rukou a žili důstojný a tvořivý život.

Složení statutárních orgánů
Představenstvo:

Revizní komise:

Mgr. Milan Langer

předseda

Libor Hulín

místopředseda

Dalibor Brázda

člen představenstva

Josef Effenberger

člen představenstva

Marek Schmid

člen představenstva

Michal Koutný

člen představenstva

Marie Svobodová

člen představenstva

Tomáš Helísek
Mgr. Martina Langerová
Olga Kvapilová

Čestné představenstvo

Ing. Jan Březina
Josef Kvapil
Ivana Plíhalová

Ředitelka:

Alena Ivanová

Počet členů k 31. 12. 2014
fyzických osob

59

čestných členů

11

právnických osob

0
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OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence byla první službou, kterou Spolek Trend vozíčkářů začal poskytovat
tělesně postiženým spoluobčanům a byla také základní myšlenkou, vedoucí ke vzniku
celé organizace.

Za více než dvacet let poskytování osobní asistence se mnohé změnilo, ale největší
pokrok vidíme v posunu od dobrovolnosti směrem k profesionalizaci této služby.
Přestože taková velká změna se nemůže obejít bez komplikací, tak podle našeho
názoru jde o posun k lepšímu, ze kterého těží především uživatelé služby.

Osobní asistenti už nejsou rodinní příslušníci a kamarádi lidí s tělesným postižením,
nýbrž odborně vyškolení lidé splňující vzdělání pracovníka v sociálních službách. Dříve
organizace pomocí koeficientu vypočítávala, kolik hodin osobní asistence může uživatel
služby týdně odebrat.

Dnes už je zcela na uživateli, kolik hodin odebírat chce, pokud mu to dovolí výše jeho
příspěvku na péči, potažmo jeho celková finanční situace.

Uživatel si také může zcela zvolit denní, případně noční dobu, ve kterou chce osobní
asistenci odebírat.
Přes zmíněnou profesionalizaci je osobní asistence stále činností, při níž se dva lidé
dostávají do blízkého kontaktu a vztahu, proto je v názvu služby ono slovo osobní, ale
zároveň v ní musí být nastaveny a udržovány profesionální hranice
a pravidla, jejichž dodržování je povinností jak pro uživatele služby, tak především pro
osobního asistenta.
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Jelikož profese osobního asistenta vyžaduje časovou flexibilitu, fyzickou zdatnost
a zejména empatický přístup vyvážený profesionálními hranicemi, je dobrý osobní
asistent pro organizaci velmi cenný a neshání se snadno.

Jelikož člověk se všemi těmito výše zmíněnými schopnostmi a vlastnostmi dokáže
často brzy najít finančně lépe ohodnocené uplatnění, musíme se bohužel smířit
s velkou fluktuací lidí na pozici osobních asistentů, což kvalitu poskytované služby
nezvyšuje.

Přesto v naší organizaci pracuje mnoho asistentů dlouhodobě a i ti, kteří jsou u nás
krátce, si zaslouží naše uznání a vděk za to, že pomáhají žít jiným lidem
plnohodnotnější a pestřejší život.
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Právě osobní asistenti jsou motorem a páteří naší organizace pomáhající lidem
s tělesným postižením a bez nich by nebylo ani osobní asistence, ani Spolku Trend
vozíčkářů.
Proto bychom jim na tomto místě rádi poděkovali a vyjádřili vděk za jejich nesmírně
užitečnou činnost.

Jsme také velmi rádi, že v loňském roce rozšířilo řady našich klientů několik mladých
lidí, kterým jsme dopomohli osamostatnit se od rodiny, žít samostatný život a chodit
do práce a do školy. Za tyto úspěchy jsme moc rádi a dávají nám sílu pokračovat
v naší práci v nezmenšeném úsilí i v následujícím roce.

V roce 2014 odebralo 40 uživatelů služby 10115,32 hodin osobní asistence, které byly
poskytnuty od 30 osobních asistentů. Doufáme, že i rok 2015 bude neméně úspěšný
a kvalita poskytované služby se bude zvyšovat.
1

1

1
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
1
Služba sociálně právního poradenství Trendu vozíčkářů je registrována dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách. V rámci této služby je poskytováno odborné
poradenství hlavně osobám s tělesným postižením, ale také těm, jejichž tělesné
postižení je v kombinaci s jiným zdravotním handicapem.
Dále pak jejich rodinným příslušníkům a osobám žijících ve společné domácnosti
s tělesně postiženými a rovněž všem, kteří potřebují získat informace z této oblasti.
Na pracovníka poradny se mohou tazatelé obrátit buď telefonicky, prostřednictvím
e-mailu, dopisu, případně přijít osobně v úředních hodinách, které jsou pro tuto službu
stanoveny.
V případě zájmu tazatele a možnostech pracovníka poradny je možné se setkat na
základě vzájemné domluvy ve výjimečných případech i mimo stanovené hodiny.
V roce 2014 bylo zodpovězeno celkem 146 dotazů, z čehož se jich nejvíce týkalo
oblasti pořízení, zapůjčení, opravy a prodeje kompenzačních pomůcek.
Dále pak různých dávek a sociálních příspěvků nejen pro zdravotně postižené,
zaměstnávání, osobní asistence, volnočasových aktivit a dalších oblastí souvisejících
s problematikou tělesného postižení.
Pracovník poradny se při poskytování poradenství snaží pracovat se všemi možnými
dostupnými materiály, které lze použít.
Kontaktuje vládní i nevládní organizace, firmy, vyhledává potřebné materiály
a informace na internetu atd. Pravidelně informuje kolegy a uživatele o změnách
v sociální oblasti formou různých informačních emailů, setkávání, či příspěvkem
do časopisu.
V roce 2014 byla služba poradenství podpořena z dotací MPSV ČR a Magistrátu města
Olomouce. Děkujeme sponzorům a dárcům za jejich podporu.
1
1
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí sociálně právní poradny.
Půjčovna nabízí základní kompenzační a rehabilitační pomůcky, které je možné si
zapůjčit do domácího prostředí za určitý peněžitý poplatek.
Půjčovna má k dispozici mechanické vozíky, schodolezy, lyžiny, antidekubitní polštář
na vozík, toaletní křesla, stoličku do sprchy, nástavec na WC, chodítka, atd.
V roce 2014 využilo půjčovnu kompenzačních pomůcek 80 lidí.
Z toho bylo 45 mužů a 35 žen. Někteří půjčovnu využili vícekrát nebo si zapůjčili více
kompenzačních pomůcek.
Nejčastěji si lidé půjčovali mechanické vozíky, ty byly zapůjčeny 56x, toaletní křeslo 6x,
pásový schodolez 5x, toaletní židle 3x, čtyřkolová chodítka 4x atd.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Služba sociální rehabilitace napomáhá lidem s handicapem vést co nejvíce samostatný
život na základě svého vlastního přičinění. Pomocí sociální rehabilitace zjistí naši
uživatelé na jaké dovednosti a činnosti mohou sami dosáhnout a na které ne.
Sociální rehabilitace vede jedince k rozvoji jeho samostatnosti, soběstačnosti,
nezávislosti.
Posilováním jejich pozitivních návyků, které jim usnadňují běžné činností, zvyšuje
služba sociální rehabilitace jejich možnost stát se po všech stránkách života více
samostatnějšími.
V roce 2014 prošlo službou sociální rehabilitace 13 uživatelů: 8 mužů a 5 žen. Dva
z nich získali pracovní uplatnění v našem sociálním podnikání, jeden našel zaměstnání
v jiné oblasti, než v našem Spolku.
13ti uživatelům se věnovalo během celého roku 7 pracovních asistentů a dva sociální
pracovníci. Proběhlo 686 intervencí, 416 kontaktů a 37 setkání skupinových aktivit.
U velké části uživatelů převládal jako v minulosti především cíl nalezení vhodného
pracovního místa, což se u několika z nich podařilo.
K dosažení tohoto cíle je třeba umět napsat správně životopis, motivační dopis,
orientovat se v pracovněprávní problematice, ale také si vyzkoušet přijímací pohovor
na nečisto, který jsme zařadili mezi aktivity. Tento pohovor se setkal s pozitivní
odezvou od uživatelů.
K tomu, aby uživatelé našli uplatnění na pracovním trhu, je nezbytné ovládat počítač.
Proto byl od dubna do srpna realizovaný počítačový kurz pro začátečníky.
V tomto kurzu se uživatelé seznámili nejen s počítačem jako takovým, ale zároveň se
jej naučili používat ke svému osobnímu a snad i pracovnímu užitku.
Nadále spolupracujeme se sekcí sociálního podnikání a to především s pracovištěm
digitalizace, kde je realizována praxe našich uživatelů.
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Mnozí z nich si mohou vyzkoušet pracovat nějaký čas na zkoušku a na vlastní kůži si
otestovat, jaké to je být zaměstnán. Nejen počítače jsou pro naše uživatele důležité,
ale i vaření a starání se sami o sebe je důležitým cílem sociální rehabilitace.
Tyto aktivity se během roku často opakovaly. Asistence se realizovaly v domácím
prostředí uživatelů a to především kvůli tomu, aby byli zruční doma, kde to znají, avšak
dosud neprovádí.
Pracovní asistence jsou uskutečňovány především v prostorách Spolku Trend vozíčkářů
na pracovišti sociálního podnikání a digitalizace.
Dále v domácím prostředí uživatele, ale i v terénu (např. divadlo, plavecký areál,
tělocvična, park nebo nácvik používání městské hromadné dopravy).
Uživatel má k dispozici pracovního asistenta, který mu pomáhá s nácvikem cílů, jež
jsou dopředu stanoveny. Všichni pracovníci služby sociální rehabilitace své znalosti
a dovednosti zdokonalují v rámci různých školení, vzdělávacích kurzů, supervizí atd.
Naši uživatelé navštěvují nejen sekci sociálního podnikání, ale mají také možnost se
účastnit aktivit, které jsou pořádány v rámci volnočasového vyžití.
Tyto aktivity lze rozdělit do několika oblastí. Kulturní, kam spadá pravidelný Trenďácký
filmový klub, návštěva výstav (TOURISM EXPO 2014, Šangri-la, Jarní Flóra, Podzimní
Flora), shlédli jsme cirkusové představení Národní Cirkus Berousek, nebo se vypravili
na výlet do ZOO na Svatém Kopečku.
Další oblastí, kterou sem můžeme zahrnout, je vzdělávací, kde proběhlo několik
přednášek na různé téma.
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Zajímavou byla přednáška S handicapem do tělocvičny, kde nám bylo představeno
zařízení blízko Spolku Trend vozíčkářů. Zde byli uživatelé seznámeni s možnostmi
docházet na pravidelná pohybová cvičení, která zvládnou i se svým handicapem.
K pravidelným setkáváním patří pracovní terapie, kde se vytvářejí různé zajímavé
výrobky, které slouží nejen k potěšení, ale i k prodeji, či jako dárek do tomboly pod
vedením zkušených lektorů.
Mezi akce, kterých se uživatelé sociální rehabilitace účastní, jsou i aktivity pořádané
Spolkem Trendu vozíčkářů, jako je Opékačka, Rozloučení s létem, Oslava 20. výročí,
Čajovna na kolečkách – Den otevřených dveří nebo Mikulášská.
Služba sociální rehabilitace je hrazena v rámci projektu Vybrané služby sociální
prevence v Olomouckém kraji, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání v Trendu vozíčkářů Olomouc funguje již od roku
2008.
Cílem podnikání je poskytnout pracovní příležitost lidem se zdravotním postižením
(dále jen ZP), uplatnění klientů pracovní rehabilitace na trhu práce a snížení přímé
závislosti Spolku Trend vozíčkářů na vnějších finančních zdrojích.
V roce 2014 jsme zaměstnávali celkem 30 osob se zdravotním postižením na dvou
pracovištích

call centrum na Lužické 7
digitalizaci na Holečkové 9, kde jsme si v tomto roce pronajali
od města Olomouc další prostory pro možný rozvoj sociálního podnikání:
Digitalizace funguje od roku 2008. Zde převádíme papírové písemné dokumenty
(mapy, archiválie, účetní doklady, faktury) do elektronické podoby, ale hlavní
specializací našeho střediska je digitalizace kronik.

Za celou dobu podnikání jsme již zdigitalizovali na 320 kronik obcí a spolků
převážně Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

V tomto roce jsme se v rámci pokračující spolupráce s firmou Elsyst Engineering
podíleli na digitalizaci archivních dokumentů „Josefínské registratury“ ze SOKA
Olomouc, která čítá více než milion dokumentů (skenů).
Na této zakázce pracovala většina zaměstnanců digitalizace a call centra. Na foliaci
dokumentů v badatelně průběžně pracovalo 5 až 10 pracovníků se ZP a na 4 skenerech
denně 8 pracovníků se ZP.

13
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Na jaře 2014 jsme zahájili spolupráci s firmou Sita CZ a.s. a naše pracovníky se ZP
zapojili do prací na třídění papíru a skartaci s předpokladem spolupráce
i v roce 2015.
V období od dubna do září 2014 pokračujeme v digitalizaci dat archivu společnosti
Farmak a.s.
Call centrum vzniklo v roce 2010. Operátoři call centra jsou schopni pracovat jak v
aktivním, tak pasivním telemarketingu.
Specializujeme se na sjednávání schůzek pro obchodní zástupce, aktualizujeme
databáze, zjišťujeme předběžný zájem o různé služby a vyplňujeme různé dotazníkové
ankety.
Někteří naši pracovníci se věnují vlastní obchodní činnosti. Nabízí služby podnikání
Spolku Trend, kde můžeme nabídnout skenování kronik, nákup tonerů, tisk kalendářů
a různých propagačních materiálů ve spolupráci s firmou Books print s.r.o.
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Nově jsme také začali sledovat veřejné zakázky a účastnit se výběrových řízení
z oblasti digitalizace, služeb call centra nebo obchodní činnosti.
Mezi naše významné obchodní partnery v tomto roce patří společnosti WS
International Hodonín a.s., CREOL Invest s.r.o. a Webmium.
V rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením dále spolupracujeme
s Internet Poradnou, kdy jsme na našich pracovištích umístili na období
6 měsíců 3 osoby ze zdravotním postižením na poloviční úvazek.
Spolupráci jsme navázali i se vzdělávací agenturou Sdružení Cepac – Morava, kdy
u nás našli v rámci projektu OP LZZ pracovní uplatnění na půl roku celkem 2
pracovníci na celý úvazek z cílové skupiny osob nad 50 let.
Tito nám výrazně pomohli se zakázkou v olomouckém archívu.
Práci na digitalizaci dokumentů a telefonních operátorů jsme schopni vykonávat
i v prostorách obchodních partnerů.
1

1
1
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Volnočasové aktivity mají za úkol aktivizovat osoby se zdravotním postižením
a nabídnout jim různé možnosti trávení volného času, který je důležitou a nedílnou
součástí plnohodnotného života každého člověka.
V roce 2014 proběhla v Trendu vozíčkářů spousta zajímavých akcí.
Přednášky Probuď svého vnitřního Inda, Relaxační přednáška o očistě, Single Island
Tour, S handicapem do tělocvičny nebo přednáška O cestování na trojkolce.
V pracovní terapii, která probíhá každý měsíc, si uživatelé mohli vyzkoušet zajímavé
techniky, jako například Quilling a malování na hrnky.
Vyráběli drátěné svícny, sýry, kváskový chléb, domácí čistící prostředky, dekorace
z papíru, mozaiku na květináče a ozdoby z CD.
Udělali si vánoční výzdobu a přání a z včelího plástu dělali svíčky a pomádu na rty.
Ve Filmovém klubu shlédli spoustu zajímavých filmů jako jsou:
The Doors, Nicholas Nickleby, Smoke, Jednotka velmi rychlého nasazení, Rok ďábla,
Královna Alžběta nebo Počátek.

16

Výroční zpráva
Navštívili jsme výstavy Tourism Expo 2014, Šangri-la
a jarní i podzimní Flóru. Nenechali jsme si ani ujít vystoupení Originál Cirkusu
Berouska.
Podívali jsme se také na zvířata v ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Někteří se
účastnili Besedy k sexuální asistenci s promítáním instruktážního filmu.
Dvakrát jsme v Trendu opékali na zahradě. Jednou na začátku léta a podruhé, když
jsme se s létem loučili.
V letošním roce se mohli zájemci o adrenalinový sport proletět na tandemovém
motorovém paraglidingu a jako každý rok se konala Čajovna na kolečkách
a Mikulášská.
V Čajovně proběhly čtyři přednášky. Jedna byla o výstupu vozíčkáře na Sněžku a na
Rysy.
Druhá o hydroponii, třetí o severských zemích a poslední přednáška byla o sledge
hokeji a paraolympiádě v Soči. Také Mikulášská měla zajímavý program.
Tato společensko - kulturní akce se konala začátkem prosince
v bezbariérové tělocvičně TJ - Sokol Slavonín.
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Zúčastnění se mohli zapojit do vánočních dílen, mohli se těšit na ceny za slosovatelné
vstupné, soutěž pro děti a vystoupení orientálních tanečnic.
V průběhu Mikulášské si zatančili za doprovodu kapely Sešlost coutry Olomouc.
Všichni se mohli pohostit u stánků s občerstvením.
1
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SBÍRKA ZASUKOVANÉ TKANIČKY
V r. 2014 proběhl 12. ročník sbírky, nově povolený Krajským úřadem Olomouckého
kraje na dobu neurčitou. Tato veřejná sbírka má za cíl, „Shromáždění finančních
prostředků na služby a pomoc zdravotně postiženým občanům České republiky
a veřejnou prezentaci problematiky života s postižením.“

Duchovním otcem a organizátorem sbírky byl Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, poprvé
v r. 2003.
Snahou organizačního výboru je rozšíření sbírky i do jiných
měst a obcí.

Auto Kubíček s.r.o - hlavní partner sbírky
Jako již tradiční hlavní partner sbírky zajistila společnost
Auto Kubíček s.r.o. propagaci a podpořila prezentací kulturního programu v rámci
Zasukovaných tkaniček ukázkou vozů Renaulta Dácia na Horním náměstí Olomouci.
Rádi bychom na tomto místě velmi poděkovali i účinkujícím, kteří svým vystoupením
podpořili sbírku. Byli to: hudební uskupení Jumping drums, Popová skupina Dětského
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domova v Olomouci, Amigos, Přátelé, Swing visitors a Fan tajm. O ozvučení se
postaral pan František Petřík - Sound of Innovation.

Jsme vděčni sponzorům, kteří sbírku podpořili finančně, či materiálně. Velkou
měrou přispěl k úspěchu sbírky významným darem Ochranný svaz autorský.
Ocenění náleží zvláště firmám Invensys Appliance Controls s.r.o ze
Šternberka, INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., ALBERT, Algraf a.s.,
EMPECOM s.r.o. a Veolia Transport a.s.
Pracovníci odboru vnějších vztahů Magistrátu města Olomouc nám byli
nápomocni při technickém zabezpečení akce, za což jim patří náš dík.

Sbírky se v Olomouci, Zábřehu a Uničově zúčastnily tyto školy, kterým na tomto místě
velice děkujeme:

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Gymnázium Zábřeh
Slovanské gymnázium Olomouc
Gymnázium Uničov
Církevní gymnázium Německého řádu
Vyšší odborná škola sociální a teologická DORKAS
Gymnázium Hejčín
VOŠ a střední průmyslová škola elektrotechnická
Gymnázium Čajkovského
Střední odborná škola služeb, s.r.o.
Církevní seminář Střední škola logistiky a chemie
Obchodní akademie Olomouc
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SBÍRKA ZASUKOVANÉ TKANIČKY
Na základě změny zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb., jsme
v červenci 2013 požádali o opětovné zahájení veřejné sbírky za stejným účelem, ale na
dobu neurčitou.

Tato nová etapa byla zahájena 1. září 2013 umístěním stacionárních pokladniček
v OC Hornbach Olomouc a to v jediném OC Hornbach v republice.
Další jsou rozmístěny:
V OC Makro Velká Bystřice a hlavně v Olomouci v OC Billa – Jeremiášova ulice,
Baumax, Terno a Olomouc City.

Výsledky sbírky

Květen

63.006

Září

57.898

Pokladničky

37.814

DMS
Celkem

2.223

160.941 Kč

Děkujeme všem štědrým dárcům a věříme v úspěšné pokračování sbírky.
Těšíme se na další milá setkání a přízeň občanů i samospráv obcí a měst.

1

1
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1

BĚH PRO DOBROU VĚC

V tomto roce jsme se zapojili do projektu Běh pro dobrou věc. Jedná se
o charitativní akci PIM Prague International Marathon.
Tato organizace již 20 let pořádá dálkové běhy na území České republiky, seriál
Run Czech běžecké ligy, z nichž nejznámější je Volkswagen Maraton Praha.
Již pátým rokem proběhl Mattoni 1/2maraton Olomouc, 21.června 2014
v ulicích našeho města.
Smyslem projektu Běh pro dobrou věc je získání finančních zdrojů tím, že si
běžci zakoupí startovné v charitativní organizaci zapojené do projektu. Ta
nakupuje u organizátorů se slevou a rozdíl v nákupní a prodejní ceně pak slouží
k financování sociálních služeb.
Spolek Trend vozíčkářů zakoupil registrace pro „své běžce“ na Sportisimo
1/2Maraton Praha a Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Prodejem registrací získal
12.500,-Kč. Běželo za nás 67 běžců - jednotlivců, dvojic a štafet.
Do projektu se zapojily nejen firmy, ale i jednotlivci. Zejména Záložna Creditas
Olomouc a společnost Flowserve s.r.o. zakoupily pro své zaměstnance nejvíce
registrací a výraznou měrou se zasloužily o dosažení zisku.
Věříme, že v roce 2015 se nám podaří získat více běžců a rozšířit startovní pole
i v dalších městech, kde běhy proběhnou.
Oslovili jsme firmy, zejména ty v našem Klubu příznivců. Domníváme se, že
podpora zdravého životního stylu zaměstnanců je jednou z priorit zaměstnavatelů.
Věnovat startovní číslo na běh jako benefit je vítaná příležitost jak odměnit
zaměstnance za pracovní výkony a současně je motivovat k upevnění zdraví.

Na další závody Run Czech běžecké ligy v barvách TREND týmu Vás
srdečně zveme.
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SPOLUPRÁCE
Nezisková organizace nemůže existovat samostatně a v rámci svých
činností spolupracuje nebo je partnerem jiných organizací.

Magistrát města Olomouc
Spolupracujeme s na projektu Bezbariérová Olomouc a Komunitním plánování
sociálních služeb, kde přispíváme odbornou znalostí a zkušeností poveřených
pracovníků.

Olomoucký kraj
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je také důležitým strategickým
dokumentem, na jehož tvorbě a naplňování se pověřený pracovník našeho Spolku
Trend podílí.

VOŠST Caritas, VOŠST Dorkas, UP Olomouc
Umožňujeme praxe studentů sociálních oborů.

Katedra Aplikovaných pohybových aktivit UP Olomouc
V rámci volnočasových aktivit pomáhají pracovníci a studenti katedry při realizaci
sportovních aktivit pro vozíčkáře. Seznamujeme studenty s kompenzačními
a rehabilitačními pomůckami.
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SPOLUPRÁCE
TJ Sokol-Slavonín
TJ Sokol-Slavonín nám umožňuje bezplatně využívat bezbariérovou tělocvičnu jako
prostor pro pořádání společensko-kulturních akcí pro lidi se zdravotním postižením
a širokou veřejnost.

Balet Globa
Podporuje seberealizaci lidí s těžkým postižením prostřednictvím psychobaletu. Taneční
vystoupení je součástí celovečerního představení „Duše v pohybu“, které je
prezentováno několikrát v roce na různých divadelních scénách.

TRYSTOM, spol. s r.o.
Nabízí pro uživatele služeb, členy Trendu vozíčkářů a půjčovnu kompenzačních
pomůcek servisní a technickou podporu kompenzačních pomůcek zdarma.

Prague International Marathon s.r.o.
V roce 2014 jsme se zapojili do projektu Běh pro dobrou věc. Jde o charitativní akci
společnosti Prague International Marathon s.r.o.,
která pořádá známý seriál Run Czech. Za naši organizaci běželo
67 běžců – jednotlivců, dvojic a štafet.

1
1
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
Děkujeme všem zástupcům firem a jednotlivcům, kteří s námi
spolupracují již řadu let.
V roce 2012 jsme vytvořili novou, nejprestižnější skupinu příznivců, těch, kteří již
nejméně 10krát podali Spolku Trend vozíčkářů pomocnou ruku. Některé firmy již
ukončily činnost a přesto se jejich majitelé dále zajímají o dění u nás a snaží se nás
podpořit z vlastních prostředků. Je pro nás těžké rozhodnout komu poděkovat
v první řadě.

Velikost finančního příspěvku není přesné měřítko pro štědrost. Velké firmy jsou
oslovovány větším počtem neziskových organizací a svou přízeň dělí na více míst, na
druhé straně malé firmy nás často podporují materiálně, dávají k dispozici např. auto,
prostory či část výrobků.
Proto jsme v minulých letech vytvořili Klub příznivců, jakýsi pomyslný žebříček četnosti
a stability podpory Spolku vozíčkářů.
I v tomto roce jsme se mohli opřít o podporu a pomoc tradičních partnerů. Svou pomoc
nabídla ale i řada dalších nových partnerů. Oproti předešlému roku došlo
k posunu mezi jednotlivými skupinami příznivců směrem k vyšším patrům pomyslného
žebříčku.
Je potěšující, že posunů o stupínek výše přibylo i v tomto roce. Všichni si
uvědomujeme, jak složité pro řadu společností i občanů byly předešlé roky.

Takže aktuální stav Klubu příznivců je následující:

Naši nejvěrnější
sponzoři

Děkujeme z celého srdce těm našim příznivcům, kteří s námi spolupracují
nejdéle a již nejméně 10 x podpořili darem Trend vozíčkářů a nejvíce se
zasloužili o životaschopnost služeb pro vozíčkáře. DĚKUJEME, DĚKUJEME,
DĚKUJEME.
V tomto roce se jejich počet rozšířil z 10 na šťastnou 13.
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
Ahold Czech Republik,Albert,prodejna 401: Olomouc Povel
DELIKOMAT, s.r.o
EUROGEMA CZ, a.s.
GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřičská a projekční kancelář
Jiří Moser - cukrářská výroba
Josef Kvapil a.s.
K-STAV stavební, s.r.o.
OLTERM&TD Olomouc a.s.
RESTOMA, s.r.o.
SUDOP Praha a.s.
PAMI drogerie-barvy-laky Olomouc
Pavel Fráňa
TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o.

Na velmi čestném, nyní již 2.nejvyšším stupínku Trendu vozíčkářů stojí 62
firem, které nám nejméně pětkrát přispěly formou finančních a materiálních
darů. Oproti roku 2012 se počet v této prestižní kategorii rozrostl o 10
společnosti. Všem těmto dárcům také patří náš veliký dík
a věříme, že v dalším roce posílí nejprestižnější skupinu.

ALBEVA MORAVA s.r.o.
ASOPOL, s.r.o.
AUDIT EFEKT s.r.o.
Bartoň a Partner s.r.o.
BLUE TRADE s.r.o.
BMH, spol.s r.o.
C.M.K.Steel, s.r.o.
CERVUS, s.r.o.
COMMODITY TRADING, s.r.o.
Cukrovar Vrbátky,a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Český rybářský svaz, MO Olomouc
DELTA ARMY s.r.o.
DIMA Olomouc s.r.o.
D.I.SEVEN, a.s.
ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r.o.
ELKOTERM Consulting, s.r.o.
ENCO group, s.r.o.
FARMAK, a.s.
Farma Městský a Nový Dvůr
GLOBALTEK GROUP s.r.o.
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
HORNBACH BAUMARKT CS, spol.s r.o.
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
HSH STAV, s.r.o.
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
Ing.Oldřich Podivínský,daňový poradce
INSTA CZ, s.r.o.
Invensys Appliance Controls, s.r.o.
ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
Jaroslav Vraštil kovoobrábění
Jiří Látal-Střechy Haná o.s.
Knihkupectví Tycho, Olomouc
LASKI, spol. s r.o.
Litovelská cukrovarna, a.s.
MEKOS GROUP, a.s.
MERTRADE, spol.s r.o.
Michael Šindler s.r.o.
Montáže Přerov, a.s.
Monters Olomouc, s.r.o.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
OBI ČR s.r.o., pobočka Olomouc
PRESBETON Nova, s.r.o.
PREFA SYTEM s.r.o.
Rauty, s.r.o.
RAVOZ, spol.s r.o.
ROSTISLAV SIMKOVIČ - zemní práce, autodoprava s.r.o.
SANOL, spol. s r.o.
Severomoravská plynárenská, a.s.
SCHIEBEL s.r.o.
SIWATEC a.s.
Soňa Melichová – pekařství SODARO
SOPAT CZ, s.r.o
SPIKAS, s.r.o.
SPONTE, spol. s r.o.
Teplotechna DIS, s r.o.
Teplotechna Olomouc inženýring, spol.s..r.o.
TERNO Supermarket Olomouc
Vario Vila, s.r.o.
VEOLIA Transport Olomouc, a.s.
ViaCon ČR, s.r.o.
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o
WANZL s.r.o.
WEBA Olomouc s.r.o.
Záložna CREDITAS, spotřební družstvo

27

Výroční zpráva

KLUB PŘÍZNIVCŮ
Dárci, kteří nám již 4 x poskytli pomoctaké těmto dárcům patří náš velký
dík.
ALMIO s.r.o.
AUTO JOSEF FAJT s.r.o.
Cukrárna Moser Olomouc
Dobroslav Špaček – autoopravna
DPMO, a.s.
GRM Systems s.r.o.
H+V VMD Grygov s.r.o.
HEINZ ELEKTRO s.r.o.
Hella Corporate Center Central & Eastern Eupore s.r.o.
HYUNDAI Olomouc, s.r.o.
IP systém, a.s.
I-Therm, spol.s r.o.
KRYL spol. s r.o.
Olmark Olomouc, s.r.o.
Palírna u Zeleného stromu, s.r.o.
PCRK a.s.
Strojírny Číhal s.r.o.
TOLIMA CZECH s.r.o.
VALENTA PROVA, s.r.o.
Dárci, kteří nám už 3 x podali pomocnou ruku. I tato skupina si zaslouží
srdečné díky a naši víru, že nám tito dárci zachovají svou přízeň i nadále.
ACTIVA ACTIVA, spol. s r.o.
AGRA Chválkovice, spol. s r.o.
Auto Kubíček s.r.o.
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.
BauMax ČR s.r.o., Olomouc
BILLA Olomouc
BMH - IS, spol. s r.o.
Cukrárna Mamka, Olomouc
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
D-ASINED s.r.o.
Draps s.r.o.
Duo mobil spol. s r.o.
Ekonkurs, s.r.o.
ELFETEX spol. s r.o.
ELEKTRO-BAU Olomouc, s.r.o.
EMONTAS, s.r.o.
FIALA – KOMÍNY s.r.o.
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
GLOBUS ČR, k.s.
Ing. arch.Petr Jaroš, ateliér Brumovice
Ing.Jan Pospíšil
Ing.Jaroslav Spurný - Farma Městský a Nový Dvůr
Ing.Karel Vlach
Ing.Petr Hlaváč
Ing.Roman Rudolf
Ing.Roman Večeřa
Ing.Vladimír Brok
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
Jana Měrková
JUTA a.s.
K + H čerpací technika s.r.o
MORA MORAVIA, s.r.o.
OPLUŠTIL- STAVBY, s.r.o
OXALIS, spol. s r.o.
PANAV, a.s
PhDr. M. Vacová
PRAKOV s.r.o
PROZK s.r.o.
Radim Švec s.r.o.
Stanislav Vágner rozvaděče
TOMSTAV Olomouc, s.r.o.
VALTR, generální dodavatel staveb, s.r.o.
Dárci,kteří nám přispěli 2 x. Děkujeme i Vám , vážíme si Vaší pomoci a těšíme
se na další spolupráci a pomoc při naplnění našeho poslání.

APETIT lahůdky Olomouc
Cars Morava s.r.o.
Čedok, pobočka Olomouc
CZECHmetal spol. s r.o.
Elast Active s.r.o.
eluvio s.r.o.
E.L.Z.E.T. Olomouc s.r.o.
EPAVA Olomouc, a.s.
Eset software, spol.s r.o.
Fann parfumerie, s.r.o.
GAS – TM s.r.o.
Hanácká kyselka, s.r.o.
Ing. Křenek Petr - příprava a real.staveb
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KLUB PŘÍZNIVCŮ
Ing.Zdeněk Tomek-stavební firma
INREMA, spol.s r.o.
INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.
Jiří Nikl
Jiří Štrajt PIVOTÉKA CZ
J.L.Sandow-Olomouc
John Crane Sigma a.s.
JV FRUIT s.r.o.
Kabelový servis, spol. s r.o.
KARAT Software a.s.
Kola Kaňkovský
LOGOSIGN a.s.
M.K.P. Service s.r.o.
Mora Morávia, s.r.o.
MUDr. Marie RAJMONOVÁ
OSA- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,o.s.
OLMA, a.s.
PAPCEL a.s.
Pivovar Litovel, a.s.
Počítačová škola Bárta, spol.s r.o.
Porsche Olomouc
První hanácká BOW spol. s r.o.
RND s.r.o.
Screen servis spol. s r.o.
SETUZA, s.r.o.
SORBI a.s.
TABO-CS spol. s r.o.
TEMPISH s.r.o.
Vladimír Stolička
Dárci, kteří nám přispěli v r.2014 poprvé. Děkujeme, že jste k nám našli cestu
a velmi rádi Vás uvítáme v Klubu příznivců.
ENDL + K a.s.
FLOWSERVE s.r.o.
Ing. Jan Březina
Prima Pack s.r.o.

1
1
1
1
1
1
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ZPRÁVA O HOSPOŘAŘENÍ
VÝDAJE
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nakoupené zboží
Spotřebované nákupy celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté členské příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky

Kč
287 678,25
112 853,22
1 653 992,81

VÝNOSY CELKEM

ZISK

%
2,48
0,97
14,28

2 054 524,28
4 250,50
30 801,00
34 848,98
807 193,04

0,04
0,27
0,30
6,97
877 093,52

6 374 277,00
1 786 970,03
244 048,00

55,05
15,43
2,11
8 405 295,03

239 401,87

2,07
239 401,87

3 000,00

0,00
3000,00

NÁKLADY CELKEM:
Příjmy:
Tržby z prodeje služeb
Tržby z půjčovny kompenzačních
pomůcek
Tržby z podnikání
Tržby za prodané zboží
Tržby z akcí
Tržby za vlastní výkony celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy - reklama, apod.
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté příspěvky (dary) - bezúplatně
Přijaté členské příspěvky
Veřejná sbírka DZT
Přijaté příspěvky celkem
Dotace MPSV - osobní asistence
Dotace MPSV - poradenství
MmOl
Krajský úřad - sociální rehabilitace
Úřad práce
KÚ
Provozní dotace celkem

Kč

Kč
837 590,50

11 579 314,70

100

Kč

%
6,78

53 127,00
1 167 166,29
1 817 885,98
209 694,17

0,43
9,45
14,72
1,70
4 085 463,94

13,26
487 004,58

0,00
3,94
487 017,84

605 363,00
20 724,00
3 200,00
168 745,00

4,90
0,17
0,03
1,37
798 032,00

2 408 600,00
426 600,00
505 000,00
799 880,00
2 650 994,00
184 600,00

19,51
3,46
4,09
6,48
21,47
1,50
6 975 674,00

12 346 187,78

766 873,08

100,00
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PŘÍJMY A VÝDAJE
Výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Nakoupené zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
ostatní sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky

[HODNOTA]

807 193,04

34 848,98
30 801,00

244 048,00

4 250,50
112 853,22

3 000,00 239 401,87
287 678,25

Příjmy
184 600,00
Tržby z prodeje služeb
53 127,00
Tržby z půjčovny kompenzačních pomůcek
837 590,50
Tržby z podnikání
2 650 994,00
1 167 166,29
Tržby za prodané zboží
Tržby z akcí
Úroky
1 817 885,98
799 880,00
Jiné ostatní výnosy - reklama, apod.
Přijaté příspěvky (dary)
505 000,00
Přijaté příspěvky (dary) - bezúplatně
Přijaté členské příspěvky
605 363,00
Veřejná sbírka DZT
209 694,17
Dotace MPSV - osobní asistence
2 408 600,00
13,26
426 600,00
Dotace MPSV - poradenství
487 004,58
MmOl
Krajský úřad - sociální rehabilitace
20 724,00
Úřad práce
3 200,00
KÚ
168 745,00
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU

TREND VOZÍČKÁŘŮ

1995 - 2015

Výroční zpráva

KONTAKTNÍ ÚDAJE

582 777 707

Osobní asistence

582 777 706

Půjčovna kompenzačních

582 777 709

Sociálně - právní
poradna

582 777 706

Sociální rehabilitace

585 754 388

Digitalizace

734442041

Callcentrum

582 777 702

Kancelář

WWW.TRENDVOZICKARU.CZ

