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Vážení přátelé, milí kolegové a příznivci. Právě otevíráte výroční zprávu Spolku Trend vozíčkářů 

Olomouc za rok 2015. Žijeme hodně uspěchaně. Myslíme na to, co musíme, co nestíháme, co bychom 

ještě měli a chtěli udělat. Přesto, či právě proto, je dobré se tu a tam ohlédnout, zda jsme příliš 

neodbočili z našeho původního cíle. Výroční zpráva je vždy jednou z takových příležitostí, kdy se 

díváme zpět, kdy skládáme účty z naší práce. Jestli jsem na tomto místě před rokem psal, že to bylo 

úspěšných 12 měsíců, rád zjišťuji, že se za rok 2015 mohu opakovat. Jako obvykle se dočtete uvnitř, 

co konkrétně jsme dělali, kolik hodin osobní asistence poskytli, jaké jiné menší i větší úkoly se 

podařilo splnit. Důležitou administrativní změnou je schválení upravených stanov Spolku na valné 

hromadě v listopadu 2015, čímž jsme splnili požadavky Občanského zákoníku a můžeme směle jít 

a plánovat dál. O příjemných zážitcích na akcích pořádaných nebo spolupořádaných Trendem 

vozíčkářů, o pohodových i činorodých dnech uživatelů našich služeb, nebo o drobných krůčcích 

osobního růstu s podporou sociální rehabilitace se píše obtížně. To se musí vyjádřit každý účastník 

sám za sebe. Jen čísla z účetnictví „má dáti - dal“ jsou zase příliš strohá. Zeptejte se tedy raději osobně 

lidí okolo Spolku, zda a jak jim naše aktivity obohacují život. Nemohu a nechci odpovídat za ně. 

Pouze za sebe jsem schopen prohlásit, že věřím ve smysl naší práce a snažíme se dělat ji dobře. Jaký že 

tedy rok 2015 ve Spolku Trend vozíčkářů byl? Stručně řečeno náročný na práci všech zaměstnanců 

i podporovatelů a díky ní také úspěšný.                          Děkuji. Váš Milan Langer - předseda
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1
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc byl založen 5. 8. 1994 u Ministerstva vnitra jako nestátní nezisková 

organizace. Toto občanské sdružení usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany se 

zdravotním omezením.  Posláním organizace je pomoc těmto lidem v návratu k aktivnímu životu. 

Hlavní činností Spolku je poskytování služeb osobní asistence, sociální rehabilitace 

a zaměstnávání zdravotně postižených. Další prospěšné služby jsou právní poradenství, půjčovna 

kompenzačních pomůcek a pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. 

Veškerá činnost Trendu vozíčkářů směřuje k tomu, aby příjemci našich služeb žili důstojný 

a naplněný život.
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PŘEDSTAVENSTVO
Mgr. Milan Langer  předseda 

Libor Hulín   místopředseda

Marie Svobodová  člen představenstva

Dalibor Brázda   člen představenstva   

Josef Effenberger   člen představenstva

Michal Koutný   člen představenstva

ŘEDITELKA  REVIZNÍ KOMISE
Alena Ivanová   Mgr. Martina Langerová

    Olga Kvapilová

    Tomáš Helísek

Vedení Spolku

Osobní asistence

1
Služba osobní asistence je nosnou sociální službou Trendu vozíčkářů a za dobu existence organizace 
si i ona vybudovala svou tradici. Osobní asistence je komplexní službou, která umožňuje lidem se 
zdravotním postižením žít ve vlastní domácnosti způsobem, odpovídajícím běžnému standardu.

Pomáhá zachovávat soukromí uživatelů a udržovat navyklý způsob života. Cílem služby je podpora 
uživatelů, vycházející z jejich individuálních potřeb a současně prevence prohlubování závislosti na 
poskytované službě. Je jednou z forem podpory, umožňující lidem se zdravotním znevýhodněním 
realizovat vlastní životní cestu. 

Osobní asistence je terénní službou, tzn. je poskytována v přirozeném prostředí uživatele 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Asistenci lze domluvit kontinuálně, případně ji rozdělit do více návštěv během 
dne. Službu je možné využívat pravidelně, ale i nárazově, dle aktuální potřeby.

Základním předpokladem dobrého fungování služby jsou kvalitní osobní asistenti. Naši osobní 
asistenti přicházejí z různých oblastí. Jedná se většinou o studenty vysokých škol, ale pracují u nás 
i lidé s různorodým vzděláním, působící v jiných oborech. Nároky na osobnost a schopnosti asistenta 
jsou opravdu velké a my si velmi ceníme všech, kteří tuto práci vykonávají, umožňují uživatelům plnit 
si své sny a současně pomáhají k udržení renomé organizace jako celku. 

Uvědomujeme si, že ocenění nemůže být nikdy dostačující, a proto bychom chtěli i touto cestou 
vyjádřit své poděkování za jejich záslužnou práci.

Všichni asistenti musí ročně absolvovat 24 hodin povinného vzdělávání, které mohou naplnit 
i v rámci kurzů a přednášek, pořádaných naší organizací. V minulém roce proběhl kurz Mnoho podob 

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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1
hněvu, kurz První pomoci, kurz Sexualita osob se zdravotním postižením a školení Problematika osob 
se zdravotním postižením. Asistenti měli možnost zúčastnit se stáže ve Středisku rané péče 
v Olomouci.
 
V roce 2015 odebralo 47 uživatelů celkem 10 200 hodin služeb, které zajistilo 30 osobních asistentů.

Osobní asistence

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sociálně - právní poradna

Služba sociálně právního poradenství Trendu vozíčkářů je registrována dle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. V rámci této služby je poskytováno odborné poradenství nejen 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 těmito znevýhodněnými lidmi a rovněž všem, kteří potřebují získat potřebné informace. 

Sociálně - právní poradna

 
Na pracovníka poradny se mohou tazatelé obrátit buď telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo 
dopisu, také si přijít osobně v úředních hodinách, které jsou pro tuto službu stanoveny. 
V případě zájmu tazatele a možnosti pracovníka poradny je možné se na základě vzájemné domluvy  
setkat ve výjimečných případech i mimo stanovené hodiny. 

V roce 2015 bylo zodpovězeno celkem 145 dotazů, z čehož se jich nejvíce, stejně jako 
v loňském roce, týkalo oblasti pořízení, zapůjčení, opravy a prodeje kompenzačních pomůcek, dále 
pak dávek pro osoby se zdravotním postižením, oblasti bezbariérovosti a to nejen přístupu např.ke 
kadeřnici, ale i do restaurací, hotelů či ubytoven, bezbariérovosti při dovolené v zahraničí a také 
bezbariérového bydlení jako takového. 

Velký zájem v loňském roce  projevili uživatelé také  o euro klíč a osobní asistenci. Několik dotazů se 
týkalo i různých zájmových činností, volnočasových aktivit a kontaktů na jiné organizace a to hlavně 
bezplatné právní poradny nebo organizace pro tělesně postižené mimo Olomouc. 

Objevil se i dotaz na zaměstnávání, evidenci na Úřadu práce a další dotazy z různých méně častých 
oblastí, jako např. informace o kontaktech na firmu, která by navrhovala design kuchyně pro osoby 
s tělesným postižením atd. Pracovník poradny se při poskytování poradenství snaží pracovat se všemi 
možnými dostupnými materiály, které lze použít. Kontaktuje vládní i nevládní organizace, firmy
a vyhledává potřebné materiály a informace na internetu atd. Také pravidelně informuje kolegy 
a uživatele o změnách v sociální oblasti formou různých informačních e-mailů, setkávání, 
či příspěvkem do časopisu. 

Ve druhé polovině roku 2015 se poradenství rozšířilo i o psychologickou pomoc a poradenství 
v oblasti sexuality. Sociální problémy mají návaznost na psychické a naopak, je zde velká 
propojenost. Pokud chce člověk dobře sociálně fungovat, je potřeba ošetřiti jeho psychiku. 
Psychologické poradenství je krátkodobějšího rázu než psychoterapie, také nejde tak do hloubky. 
Zahrnuje v sobě i krizovou intervenci a to v  případě, kdy se klient ocitá v životní krizi (nemoc, úraz, 
úmrtí..). Podstatou krizové intervence je poskytnout klientovi pevnou půdu pod nohama, hledat opory 
a obecně se s celou událostí vyrovnat. Cílem psychologického poradenství je zorientovat se v jeho 
problematické situaci. 

V případě poradenství v oblasti sexuality se jednalo o individuální osobní nebo e-mailový dialog 
o otázkách prožívání vlastní sexuality, aby se klienti mohli zorientovat v těchto potřebách, otázkách 
spojených s vlastním prožíváním, vnímáním sama sebe, poradit se při volbě vhodných 
kompenzačních pomůcek i s možnými způsoby řešení v rámci české legislativy.
 
V roce 2015 byla služba poradenství podpořena z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města 
Olomouce. Také děkujeme sponzorům a dárcům za jejich podporu. 



6

1
hněvu, kurz První pomoci, kurz Sexualita osob se zdravotním postižením a školení Problematika osob 
se zdravotním postižením. Asistenti měli možnost zúčastnit se stáže ve Středisku rané péče 
v Olomouci.
 
V roce 2015 odebralo 47 uživatelů celkem 10 200 hodin služeb, které zajistilo 30 osobních asistentů.

Osobní asistence

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sociálně - právní poradna

Služba sociálně právního poradenství Trendu vozíčkářů je registrována dle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. V rámci této služby je poskytováno odborné poradenství nejen 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 těmito znevýhodněnými lidmi a rovněž všem, kteří potřebují získat potřebné informace. 

Sociálně - právní poradna

 
Na pracovníka poradny se mohou tazatelé obrátit buď telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo 
dopisu, také si přijít osobně v úředních hodinách, které jsou pro tuto službu stanoveny. 
V případě zájmu tazatele a možnosti pracovníka poradny je možné se na základě vzájemné domluvy  
setkat ve výjimečných případech i mimo stanovené hodiny. 

V roce 2015 bylo zodpovězeno celkem 145 dotazů, z čehož se jich nejvíce, stejně jako 
v loňském roce, týkalo oblasti pořízení, zapůjčení, opravy a prodeje kompenzačních pomůcek, dále 
pak dávek pro osoby se zdravotním postižením, oblasti bezbariérovosti a to nejen přístupu např.ke 
kadeřnici, ale i do restaurací, hotelů či ubytoven, bezbariérovosti při dovolené v zahraničí a také 
bezbariérového bydlení jako takového. 

Velký zájem v loňském roce  projevili uživatelé také  o euro klíč a osobní asistenci. Několik dotazů se 
týkalo i různých zájmových činností, volnočasových aktivit a kontaktů na jiné organizace a to hlavně 
bezplatné právní poradny nebo organizace pro tělesně postižené mimo Olomouc. 

Objevil se i dotaz na zaměstnávání, evidenci na Úřadu práce a další dotazy z různých méně častých 
oblastí, jako např. informace o kontaktech na firmu, která by navrhovala design kuchyně pro osoby 
s tělesným postižením atd. Pracovník poradny se při poskytování poradenství snaží pracovat se všemi 
možnými dostupnými materiály, které lze použít. Kontaktuje vládní i nevládní organizace, firmy
a vyhledává potřebné materiály a informace na internetu atd. Také pravidelně informuje kolegy 
a uživatele o změnách v sociální oblasti formou různých informačních e-mailů, setkávání, 
či příspěvkem do časopisu. 

Ve druhé polovině roku 2015 se poradenství rozšířilo i o psychologickou pomoc a poradenství 
v oblasti sexuality. Sociální problémy mají návaznost na psychické a naopak, je zde velká 
propojenost. Pokud chce člověk dobře sociálně fungovat, je potřeba ošetřiti jeho psychiku. 
Psychologické poradenství je krátkodobějšího rázu než psychoterapie, také nejde tak do hloubky. 
Zahrnuje v sobě i krizovou intervenci a to v  případě, kdy se klient ocitá v životní krizi (nemoc, úraz, 
úmrtí..). Podstatou krizové intervence je poskytnout klientovi pevnou půdu pod nohama, hledat opory 
a obecně se s celou událostí vyrovnat. Cílem psychologického poradenství je zorientovat se v jeho 
problematické situaci. 

V případě poradenství v oblasti sexuality se jednalo o individuální osobní nebo e-mailový dialog 
o otázkách prožívání vlastní sexuality, aby se klienti mohli zorientovat v těchto potřebách, otázkách 
spojených s vlastním prožíváním, vnímáním sama sebe, poradit se při volbě vhodných 
kompenzačních pomůcek i s možnými způsoby řešení v rámci české legislativy.
 
V roce 2015 byla služba poradenství podpořena z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města 
Olomouce. Také děkujeme sponzorům a dárcům za jejich podporu. 



Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí sociálně právní poradny. Půjčovna nabízí základní 
kompenzační a rehabilitační pomůcky, které je možné si zapůjčit na předem dohodnutý čas do 
domácího prostředí za určený peněžitý poplatek. Půjčovna má k dispozici mechanické vozíky, 
schodolezy, lyžiny, antidekubitní polštář na vozík, toaletní křesla a židli, stoličku do sprchy,
nástavec na WC, chodítka atd. V roce 2015 využilo půjčovnu kompenzačních pomůcek 92 lidí, 
z toho bylo 43 mužů a 49 žen. Někteří půjčovnu využili  několikrát za rok 2015, nebo si zapůjčili
 i více kompenzačních pomůcek. Nejčastěji si lidé půjčovali mechanické vozíky, ty byly zapůjčeny 
66x, pásový schodolez 7x, toaletní křeslo 5x, toaletní židle 2x, čtyřkolová chodítka 8x, stolička do 
sprchy 2x….

Volnočasové aktivity

Shlédnuté filmy ve Filmovém klubu

Návrat do Cold Mountain
Zrození Planety opic
Noe
Říkejte mi Kuchu
Film jako Brno
Punkový syndrom
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

   

Přednášky

z Centra frekvenční rezonance
povídání o Thajsku
povídání o Laponsku
přednáška Setkání s rysem
povídali jsme si o Dni Země
povídání o asijských filmech
nauka o reflexní terapii
povídání o výchově psů

Pracovní terapie

pletení z papíru
pletení z příze
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dekorace z přírodních materiálů
zdravé vaření
nauka o bylinkách
malování hrnků a váz
připravili jsme si pečený čaj
udělali nepečené cukroví
zorganizovali jsme netradiční posezení u svíček

          uspořádali jsme akci Čajovna na kolečkách

Navštívili jsme

Veletrh cestovního ruchu
výstavu For Model 2015
jarní, letní a podzimní Flóru
shlédli jsme vystoupení Národního Originál Cirkusu Berousek
navštívili zvířata v ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce
projeli jsme se na Ololodi
prohlédli jsme si Pevnost poznání
zašli jsme na dobrý čaj do čajovny
dvakrát jsme uspořádali i společenské hry v Trendu
zahráli jsme si bocciu a kroket 

Připravili jsme tradiční společensko-kulturní akci „Mikulášskou“. Proběhla začátkem prosince 
v bezbariérovém klubu pro seniory. Zúčastnění se zapojili do vánočních dílen, mohli se těšit na 
ceny za slosovatelné vstupné, příchod Mikuláše a v průběhu akce se mohli občerstvit u stánků.
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Sociální rehabilitace

Každý člověk chápe, že pro lidi s tělesným postižením existují fyzické bariéry, které nemohou bez 

pomoci svého okolí překonat (aneb vozíčkář schody nevyjede). Náš svět ale před ně staví i další, snad 

možná závažnější bariéru, jíž si je málokdo vědom. Je to bariéra sociální, oddělující lidi s tělesným 

postižením od okolního světa ještě daleko bolestivěji, než to dokáže leckteré necitlivé architektonické 

řešení. 

Tělesné postižení s sebou bohužel přináší ztížení možnosti společenského zapojení a snižuje množství 

sociálních interakcí, na které člověk s tímto handicapem v běžném životě dosáhne. 

V nejhorším případě  může vést tato situace až k sociální izolaci. Služba sociální rehabilitace se snaží 

překonat společenskou bariéru mezi „zdravými“ a tělesně postiženými lidmi. Pomocí individuální 

spolupráce pracovních asistentů s uživateli služby a také skupinových aktivit vede k větší 

samostatnosti osob s tělesným postižením nebo znevýhodněním a k co největšímu zkvalitnění jejich 

každodenního života.  

V roce 2015 ve službě pracovalo celkem osm pracovních asistentů, kteří se věnovali devatenácti 

uživatelům.  Celkově proběhlo 449 kratších kontaktů a 495 delších intervencí s uživateli. Ti se také 

v 81 případech zúčastnili skupinových aktivit. To znamená, že každý z devatenácti uživatelů navštívil 

průměrně 4,3 skupinových aktivit pořádaných sociální rehabilitací a Spolkem Trend vozíčkářů. 

Klienti službu využívali zejména pro zvýšení možností svého pracovního uplatnění, nácvik 

dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a zvyšování psychických a sociálních dovedností a schopností. V praxi k tomu dochází různými 

způsoby. Od nácviku vaření, šití a výuky práce na počítači až po psychologické poradenství, nácvik při 

pohybu a orientaci v hromadné dopravě, nebo při pomoci v jednání s úřady. 

Ze skupinových aktivit můžeme zmínit pracovní terapie, jako například výrobu svíček, enkaustiku, 

kurzy zdravé výživy, dále každoroční Čajovnu na kolečkách, skupinové návštěvy různých kulturních 
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akcí v Olomouci (Flora, Pevnost poznání, plavba na Ololodi), nebo pravidelně konanou 

dramaterapii. Jak z výše uvedeného vyplývá, služba je realizována jak ambulantně v prostorách 

Trendu vozíčkářů, tak terénní formou v domácnosti uživatelů i jinde na území města Olomouce. 

Služba sociální rehabilitace operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je hrazena 

v rámci projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji, z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky.

P o s k y t o v á n í  s o c iá ln í  s lu ž b y  s o c iá ln í  r e h a b i l i t a c e  je  

h r a z e n o  v  r á m c i  p r o je k t u  Z a j iš t ě n í  v y b r a n ý c h  s lu ž e b  

s o c iá ln í  p r e v e n c e  v  O lo m o u c k é m  k r a j i ,  r e g .  č . :  

C Z .1 .0 4 /3 .1 .0 0 /0 5 .0 0 0 8 5 ,  k t e r ý  je  s p o lu f in a n c o v á n  

E v r o p s k ý m  s o c iá ln ím  fo n d e m  a  s t á t n ím  r o z p o č t e m  

Č e s k é  r e p u b l ik y .  
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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, uplatnění klientů pracovní 

rehabilitace na trhu práce a snížení přímé závislosti Spolku Trend na vnějších finančních zdrojích.

V roce 2015 se nám podařilo z vlastních zdrojů zrekonstruovat nově získané prostory na Holečkové 9, 

kam jsme přestěhovali callcentrum a kde vzniklo také nové pracoviště na výrobu a popis dřevěných 

suvenýrových pastelek. Na toto pracovní místo jsme přijali nového pracovníka se ZP. 

V původním zázemí soc. služeb města vznikly skladovací prostory pro sociální podnikání Trendu 

vozíčkářů. Pracoviště 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 takto převedli na 450 kronik 

obcí a spolků převážně Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ke konci roku jsme začali nabízet 

digitalizaci kronik i v Pardubickém kraji, kde chceme navázat spolupráci s archívy jako v Olomouci. 

V tomto roce jsme se v rámci pokračující spolupráce s firmou Elsyst Engineering podíleli na 

digitalizaci archivních dokumentů „Monografií k 1. světové válce“ pro Vojenský historický ústav 

z Prahy, která čítala na čtvrt milionu skenů. Na této zakázce pracovala také část zaměstnanců 
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callcentra, kteří prošli školením na obsluhu skenerů a práci s grafickými programy v rámci 

digitalizace. Pokračovala také spolupráce s firmou Sita CZ a.s., kde naši pracovníci zpracovávali 

materiál v rámci třídění papíru a skartace. V období od dubna do září 2015 pokračujeme v digitalizaci 

archivu společnosti Farmak a.s. Pracoviště callcentra vzniklo v roce 2010. Zaměřujeme se na aktivní 

telemarketing v rámci sjednávání schůzek pro obchodní zástupce, aktualizaci databází, zjišťujeme 

předběžný zájem o mnohé služby a vyplňujeme různé dotazníkové ankety. 

Někteří naši pracovníci se věnují vlastní obchodní činnosti. Nabízí služby podnikání Spolku Trend 

s možností skenování kronik, nákupu tonerů nebo tiskem kalendářů a různých propagačních 

materiálů ve spolupráci s firmou Books‘print s.r.o. 

V letošním roce jsme napsali několik projektů za účelem získání finančních prostředků na nákup 

velkoplošného skeneru, vznik nových pracovních míst a obnovu počítačové techniky. Celkem se nám 

podařilo získat 210 000,- Kč. Nadační fond Veolia poskytl 130 000,- Kč na nákup skeneru Atlas SII 

a vznik pracovního místa, na které jsme ke konci roku přijali další 3 zaměstnance se ZP na 0,5 úvazku. 

Nadace ČEZ poskytla 80.000,- Kč na dofinancování skeneru a obnovu PC. 

Na podzim proběhla internetová sbírka v rámci programu ERA pomáhá regionům, která byla 

vyhodnocena začátkem roku 2016.

Sociální podnikání
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Sociální podnikání



       Církevní gymnázium Německého řádu 
       Vyšší odborná škola sociální a teologická DORKAS 
       Gymnázium Hejčín 
       VOŠ a střední průmyslová škola elektrotechnická 
       Gymnázium Čajkovského 
       Církevní seminář 
       Střední škola logistiky a chemie
   
    Děkujeme i sponzorům, kteří sbírku v květnu podpořili finančně či materiálně, zejména hlavnímu       

partneru sbírky, společnosti Auto Kubíček s.r.o. Dále firmám Robertshaw s.r.o. ze Šternberka,   
EMPECOM s.r.o. a ARRIVA Morava a.s. 

Poděkování patří i pracovníkům odboru vnějších vztahů Magistrátu města Olomouc za pomoc při 
technickém zabezpečení akce a hlavnímu mediálnímu partnerovi akce Rádiu Haná. Poděkování patří 
i panu Marku Zahradníčkovi, který se opět s velkým elánem ujal moderování hudebního programu na 
Horním náměstí. Program na podporu sbírky oficiálně zahájil zástupce města, PhDr. Pavel Urbášek, 
který poděkoval potenciálním dárcům na podporu sbírky a poukázal, jak je důležité pomáhat 
handicapovaným lidem. 

Nedílnou součástí doprovodného programu sbírky byli i účinkující a kapely, kteří svým vystoupením  
podpořili tuto akci. Byla to Popová skupina Dětského domova v Olomouci, dále Faith No More Tribute  
a kapela Fantajm. 

   Vrcholem odpoledne byl známý a talentovaný zpěvák Voxel, který svým úžasným 
   a pestrým vystoupením podpořil dobrou věc a ukázal, že mu dění v Olomouci není cizí. 
   Navíc se oficiálně stal patronem sbírky. O zvuk se postaral pan František Petřík  - Sound  of
   Innovation. 

   VÝSLEDKY SBÍRKY 2015

            
                             
    
                    
                                  
                       

   Děkujeme všem štědrým dárcům a věříme v úspěšné pokračování sbírky 
   i v letech dalších.

Sbírka „Zasukované Tkaničky”
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Přesto, že Zasukované Tkaničky jsou známé již 13 let, tento ročník byl v mnoha ohledech jiný. Jarní 
kolo sbírky se konalo 18. a 19. května a podzimní  bylo kvůli účasti studentů z Ústavu pedagogických 
studií Univerzity Palackého nově zvoleno na 12. 10. 2015. Obě tyto části měly obrovský úspěch, 
protože díky studentům a zejména pomoci veřejnosti a vás občanů, jsme mohli získat v květnu 
67 352,-Kč.

V říjnu se v Olomouci a Zábřehu během jednoho dne vybralo úžasných 75 564,- Kč. Naše poděkování 
patří studentům olomouckých Středních a Vyšších odborných škol, hercům a zaměstnancům 
Moravského divadla Olomouc, kteří rozhodující měrou přispěli svou aktivitou v ulicích města 
k tomuto výsledku.  Velkou zásluhu na tomto výsledků má Ústav speciálně pedagogických studií, 
jehož studenti v hojném počtu s otevřeným srdcem pomáhali získat peníze na dofinancování osobní 
asistence v tomto kraji. 

Jsme moc rádi, že zrovna tito studenti v nás vložili důvěru, protože kdo jiný by měl být vhodným 
partnerem naší organizace, která pomáhá handicapovaným, než právě budoucí speciální pedagogové? 

Ale abychom ocenili i ostatní, tak níže děkujeme i školám, které byly nedílnou součástí 
Zasukovaných Tkaniček:
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Sbírka „Zasukované Tkaničky”

KVĚTEN  67 352,- Kč

ŘÍJEN 75 564,- Kč

POKLADNIČKY 37 718,- Kč

DMS 2 736,- Kč

CELKEM 183 370,-Kč
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Naši partneři a donátoři

Jako nezisková organizace jsme částečně závislí na našich donátorech, 
partnerech a dárcích. Zakládáme si na důvěře a dlouhodobém vztahu mezi 
námi a našimi partnery. Proč partnery? Protože pro nás partnery jste a my 
vám děkujeme! I přes to, že v této nelehké době, kdy finanční situace není 
příznivá pro nikoho, nás v roce 2015 podpořili:

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.
AGRA Chvalkovice s.r.o.
AGRA Velký Týnec a.s.
ALBEVA MORAVA s.r.o.
ALBI a.s.
ALMIO s.r.o.
ALZA a.s.
Antonín Joch – Kovojoch
Art Caffe
AUTO JOSEF FAJT s.r.o.
Auto Kubíček,s.r.o.
Avitis s.r.o
BILLA, spol. s r. o.
Black Stuff Irish Pub & Whisky Bar
Blue Trade s.r.o.
CARTEC OLOMOUC s.r.o.
CZECHmetal spol. s r.o.
Česká spořitelna a.s.
D.I.Seven, a.s.
DELIKOMAT, s.r.o.
Delta Army s.r.o.
DIMA Olomouc s.r.o.
Dobroslav Špaček autoopravna
ELEKTROCENTRUM TRADING s.r.o.
FLOWSERVE s.r.o.
EMPECOM, s.r.o.
ENCO group
ESMEDIA INTERACTIVE s.r.o.
EUROGEMA CZ a.s.
Farma Městský Dvůr Jaroslav Spurný

FARMAK a.s.
GLOBALTEK GROUP s.r.o.
GLOBUS,hypermarket Olomouc
GRM Systems s.r.o
Hella Autotechnik NOVA, s.r.o.
HORNBACH
Holubová Hedvika
HSH-Stav s.r.o.
H+V VMD Grygov s.r.o.
IDS-inženýrské a dopravní stavby 
a.s.
Ing.Jan Pospíšil
Ing.Podivínský,daň.poradce
Ing.Roman Večeřa
INSTA Olomouc,spol.s r.o.
INTOP OLOMOUC s.r.o.
IP Systém a.s.
ISH PUMPS Olomouc a.s.
Jaroslav Vraštil kovoobrábění
John Crane – Sigma a.s.
Jiří Látal -Střechy Haná,o.s.
Jiří Moser-cukrářská výroba
Josef Kvapil, a.s.
Jumping Drums s.r.o.
JUTA a.s.
JV - Fruit s.r.o.
K+H čerpací technika s.r.o.
Koktejly a sny s.r.o.
KRYL spol. s r.o.
Kvitová Markéta
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K-Stav stavební, a.s.
LASKI, s.r.
Lena Chemical s.r.o.
Michael Šindler s.r.o.
Montáže Přerov a.s.
MONTERBET s.r.o.
Moravia Consults Olomouc, a.s.
MUDr. Marie Rajmonová
Obecní úřad Křelov
OBI Olomouc
OK DESIGN s.r.o.
OLTHERM & TD, a.s.
Opera Caffe
OSA -Ochranný svaz autorský
Oto Kaděrka / OTO SPORT
PAMI-drogerie-barvy-laky
Pavel Fráňa 
Pivovar Litovel
PCRK a.s.
Presbeton NOVA s.r.o.
PREFA SYSTÉM s.r.o.
PROZK s.r.o.
RAUTY s.r.o.
RAVOZ spol., s.r.o.
ROBERTSHAW s.r.o.
RunCzech 
Renomont služby s.r.o.
Radim Švec s.r.o.

Rostislav Simkovič - zemní práce, 
autodoprava s.r.o.
RWE-Severomoravská plynárenská
SANOL,spol.  s r.o.
SIWATEC a.s.
SKANSKA a.s.
SMART Financial a.s.
SOPAT CZ
SPONTE, spol. s.r.o.
SUDOP Praha, a.s.
Šrámková Jitka 
STERCH International, s.r.o.
S.V.R. Rozvaděče Vagner spol. s r.o.
TABO-CS spol. s r.o.
Teplotechna DIS s.r.o.
Teplotechna PP s.r.o.
TEPLOTECHNA inženýring, .r.o.
Terno supermarket
TOLIMA CZECH expres,s.r.o.
Tomáškovi
TOMSTAV s.r.o.
TOP ADVERT s.r.o.
TRAMORAIL, a.s.
ViaCon ČR s.r.o.
Vinotéka Petry Kobzové
Výtahy    Moravia CZ, spol. s.r.o.
WANZL spol s r.o.
WEBA Olomouc a.s.

DĚKUJEME A PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE VAŠÍ DŮVĚRU V NÁS NEZTRATÍME 
ALE NAOPAK PROHLOUBÍME!

Tomáš Helísek, fundraiser
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Běh pro dobrou věc

Běh pro dobrou věc aneb Spolek Trend vozíčkářů Olomouc jako hlavní 
c h a r i t a t i v n í  p a r t n e r  M a t t o n i  1 / 2  M a r a t o n  O l o m o u c !

Běh pro dobrou věc je projektem na správném místě. Dle webu RunCzech si v letošním roce koupilo 

registraci na některý ze sedmi závodů RunCzech běžecké ligy 4 620 běžců, kteří přispěli celkovou 

částkou 7 279 615 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy takto běželo 2450 běžců, jde bezmála 

o dvojnásobný nárůst. Na Volkswagen Maratonu Praha s deseti a půl tisíci běžci běželo pro jednu 

z třiceti neziskových organizací již 13 % běžců. Sportisimo 1/2Maratonu Praha se takto zúčastnilo 

dokonce 18 % běžců. 

Právě naše organizace díky tomuto projektu v ročníku 2015 získala přes 44 tisíc na financování 

služeb, které poskytujeme přes 21let lidem s různým druhem handicapu. Běželi za nás jednotlivci, 

rodiny, ale i firmy jako například Creditas, Robertshaw či Flowserve. V rámci projektu Běh pro 

dobrou věc nás také podpořil primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk,Ph.D., který si 

zakoupil  registrace na štafetový běh a jeden celý půlmaraton. Přesto, že sám měl běžet 

v barvách Trendu, ze zdravotních důvodů registraci přenechal hokejistům HC Olomouc a v sólo běhu 

jsme mohli spatřit Prof. PhDr. Josefa Oborného, PhD., učitele z Univerzity Komenského 

v Bratislavě. 

Tento způsob, jakým je spojení běhání a pomoci těm, kteří to potřebují a třeba běhat nemohou, má pro 

nás velký význam a  rádi bychom do něj zapojili co nejvíce lidí či firem nejen z našeho okolí.Spolek 

Trend vozíčkářů  Olomouc je   j i ž  t ře t ím rokem zapojený do  tohoto  pro jektu 

a i v roce 2016 bude opět hlavním charitativním partnerem Mattoni ½ Maraton Olomouc. Protože 

právě tento závod je pro nás srdeční záležitostí, tímto bychom rádi oslovili spoluobčany Olomouce 

a okolí, aby nás v případě zájmu kontaktovali a podpořili svou účastí lokální organizaci, abychom 

mohli dokázat, že  lidé podporují dobré věci či skutky, včetně Běhu pro dobrou věc. Na příští rok 

máme k dispozici nejméně 125 registrací, z nich víc než polovina patří olomouckému závodu. 

Samozřejmě je ale možné si u nás zakoupit registrace i na Sportisimo ½ Maraton Praha a v neposlední 

ř adě  i  Vo lkswagen  Mara ton  P raha ,  k t e ré  j sou  už  nyn í  o f i c i á lně  vyprodané . 

Budeme se těšit, že mnozí z vás podpoří Běh pro dobrou věc právě pro naše klienty, kterým 
poskytujeme sociální služby a zakoupením registrace u nás uděláte radost nejen nám, ale
 i sobě!
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Příjmy

Příjmy: Kč Kč %

Tržby z prodeje služeb osobní asistence 840 561,00 5,82

Tržby z půjčovny kompenzačních pomůcek 57 344,00 0,40

Tržby z podnikání 2 078 896,78 14,40

Tržby za prodané zboží 2 403 754,65 16,64

Tržby ostatní 161 025,46 1,12

Tržby za vlastní výkony celkem 5 541 581,89 38,37

Jiné ostatní výnosy - reklama, apod. 260 658,12 1,80

Ostatní výnosy celkem 260 658,12 1,80

Přijaté příspěvky (dary) 1 075 000,04 7,44

Přijaté příspěvky (dary) - bezúplatně 100 254,00 0,69

Přijaté členské příspěvky 8 000,00 0,06

Veřejná sbírka DZT 183 370,00 1,27

Přijaté příspěvky celkem 1 366 624,04 9,46

Dotace KÚ  - osobní asistence 2 436 400,00 16,87

Dotace KÚ - poradenství 590 500,00 4,09

Dotace KÚ - sociální rehabilitace 239 900,00 1,66

MmOl - osobní asistence 450 000,00 3,12

MmOl - poradenství 30 000,00 0,21

Krajský úřad - sociální rehabilitace 579 574,00 4,01

Úřad práce 2 901 391,00 20,09

Krajský úřad, MmOl  - štafeta 45 000,00 0,31

Provozní dotace celkem 7 272 765,00 50,36

VÝNOSY CELKEM 14 441 629,05 100

ZISK 228 697,30
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Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Lužická 7, 779 00 Olomouc

www.trendvozickaru.cz

trend@trendvozickaru.cz

IČ: 61984680

Výdaje

VÝDAJE Kč Kč  %

Spotřeba materiálu 354 438,37 2,49

Spotřeba energie 112 756,78 0,79

Nakoupené zboží 2 331 685,69 16,41

Spotřebované nákupy celkem 2 798 880,84 19,69

Opravy a udržování 59 331,29 0,42

Cestovné 45 516,00 0,32

Náklady na reprezentaci 4 404,41 0,03

Ostatní služby 2 363 241,87 16,63

Služby celkem 2 472 493,57 17,40

Mzdové náklady 6 622 324,00 46,59

Zákonné sociální pojištění 1 851 503,01 13,03

ostatní sociální náklady 253 422,00 1,78

Osobní náklady celkem 8 727 249,01 61,40

Jiné ostatní náklady 213 308,33 1,50

Ostatní náklady celkem 213 308,33 1,50

Poskytnuté  členské příspěvky 1 000,00 0,00

Poskytnuté  členské příspěvky 1000,00 0,00

NÁKLADY  CELKEM: 14 212 931,75 100

24

VÝROČNÍ ZPRÁVA

25

Kontakty

582 777 706     Půjčovna kompenzačních

pomůcek

Callcentrum 734 442 041 

Digitalizace 731 501 387

Sociální rehabilitace 582 777 706

Sociálně - právní 
poradna

582 777 709

Osobní asistence 582 777 707

Ředitel 582 777 701

Kancelář 582 777 702

Sociální podnikání 585 754 388

DIČ: CZ61984680
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