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II.ročník

Úvodní slovo
Do rukou se Vám dostává první
vydaní našeho Oběžníku v roce 2005.
Vlastně máme již takové malé narozeniny,
neboť je to již více jak půl roku, co se nám
pravidelně daří vydávat náš malý, ale snad
trochu zajímavý, Oběžník.
I v tomto roce se pokusíme Vás
pravidelně
informovat
o
zajímavých
a důležitých věcech. Rádi bychom zachovaly
i interval vydávání, tzn. měsíčně.

Doufáme, že se Vám bude Oběžník i
v tomto roce příjemně číst a že nám do něj
budete aktivně přispívat svými podněty,
články, inzeráty, recenzemi a dalšími
příspěvky.

Verča a Janča

Ostatní akce:
1. V sobotu 19.3.2005 se můžete přijet podívat
na Národní turnaj vozíčkářů ve stolním tenise,
který se koná v Děčíně.
2. 10.2.2005 je uzávěrka literární soutěže
Internet a můj handicap, kterou pořádá AISO,
BMI sdružení. Jejím cílem je přinést autentické
svědectví o tom, co znamená internet pro lidi se
zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může
ovlivnit jejich život. V případě zájmu
kontaktujte pana Jaroslava Wintera na emailu:
winter@brezen.cz nebo na telefonu 234 602 267.
3. Na dobrou hudbu můžete zajít třeba do
Jazz Tibet Clubu například 10.2. na Jazz Q a
Milana Kratochvíla, 15.2. na Dora Blues Grof, ale i
další koncerty.
4. 28.1. až 30.1. probíhá na Floře Olomouc
v pavilonu A výstava TURISM EXPO, 8.3. až
12.3. knižní veletrh a literární festival LIBRI.

Naše akce:
1. V měsíci únoru si můžete v Trendu vypůjčit
divadelní lístky na skupinu B (2 páry po 224
Kč) na dvě představení. V úterý 1.2.2005 má
Moravské divadlo na programu renesanční
komedii Mnoho povyku pro nic od Williama
Shakespeara. V úterý 22.2. se hraje také
Shakespeare a to Romeo a Julie. Obě představení
začínají v 19 hodin.
2. V sobotu 12. února jste všichni zváni na
druhý ročník plesu Do kolečka na kolečkách, který
se koná od 20.00 v Domě armády.
3. Pravidelné setkání v jídelně na Peškově se
tentokrát pořádá ve středu 16.2. v obvyklých 15
hodin, tentokrát se dozvíte něco o čakrách a
přírodním léčitelství.

1. Až do 21.1.2005 můžete hlasovat o název našeho Oběžníku, návrhy jsou Infotrend,

Trendservis, Drbnička, Rychlovzkaz, Infoposel a nebo stávající Oběžník.
Hlasovat můžete osobně v CI nebo telefonicky. Vyhraje ten název, který obdrží nejvíce hlasů a
nejméně 10 hlasů od různých lidí (tzn. autoři nehlasujte jen pro své návrhy).
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Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje
Tento německý filozof, sociolog a teoretik kultury je jedním z významných autorů
citovaných v současné sociologii. Ovšem jeho eseje jsou velmi čtivé a zajímavé i pro širší
veřejnost. Zajímavá je např. esej o módě, která nám přináší nový, zvláštní pohled na módu
jako produkt třídního rozdělení, který odráží dualismus typický pro život jako takový.
Na fenoménu módy autor ukazuje protichůdné tendence člověka, kdy se střetává
snaha po přizpůsobení se, sociálním vyrovnání a touha po individuálním odlišení a změně.
Móda v sobě vždy musí obsahovat něco, co spojuje. Je zde nezbytně nutný určitý stupeň
nápodoby. Současně však vychází z touhy po jedinečnosti a odlišnosti. Ani bez jedné z těchto
tendencí by móda nemohla existovat. Autor se zabývá také širšími společenskými
podmínkami vzniku módy.
V knize najdeme další zajímavé eseje, které přistupují k věcem, jež se mohou zdát
běžné novým, neotřelým způsobem. Autor nám odhaluje různé sociální mechanismy, které
mohou stát na pozadí každodenního fungování společnosti. Kniha je příjemně čtivá a přináší
nám různé podněty k zamyšlení se nad věcmi, které se nám vždy zdály být samozřejmé.
Jana

1.

Nejmenší žena na světě se jmenovala Paolina Maistero, pocházela z Holandska a při
výšce 61 cm vážila pouhé 4 kila. Zemřela v 19 letech na zápal plic.

2.

Naopak největší člověk světa, Raduan, měří 237 cm a váží 150 kg, je mu 28 let, žije
v Tunisu a číslo jeho bot je 56, pracuje v muzeu jako hlídač.

3.

Německým vědcům se podařilo dokázat, že psi rozumějí lidské řeči, jako příklad
použili psa Ricu, který si umí zapamatovat nová slova a hračky rozeznává podle jejich
jmen.

Před Vánocemi nám přišla nabídka, že firma QISO – MIRAIS zaměstná naše klienty na
dohodu o pracovní činnosti. Šlo by o obtelefonování firem, dotazování, zda mají zavedené
ISO 9001 nebo 14001 a těm, co by ho zavedené neměli, nabízení informací a materiálů.
Bohužel se této společnosti nepodařilo dojednat bezbariérový přístup. V současné době to
tedy vypadá tak, že tato práce je možná pouze pro ty, kteří zvládnou výšlap do 1. patra (20
schodů) a nebude jim vadit bariérové WC. Další informace o průběhu řešení bezbariérovosti
objektu podáme ihned, jak se je dozvíme.
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Už jsme se zabývali bezmocností a
mimořádnými výhodami I., II. a III.
stupně. Teď budeme chvíli věnovat
pozornost různým dávkám. Dávky
můžeme rozlišit dle toho, zda jsou
jednorázové nebo se opakují a dále podle
toho, jestli jsou nárokové, to znamená, že
každý, kdo splní určité podmínky je
dostane, nebo jsou nenárokové, tedy že je
na zvážení příslušného úřadu, jestli je
člověku vyplatí nebo nevyplatí. Nejprve se
budeme
zabývat
jednorázovými
nárokovými dávkami.
1.
Příspěvek na úpravu bytu – je
určen lidem s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí (a úplně či prakticky
nevidomým) k odstranění bariér v jejich
bytě. Určí se dle příjmů, majetkových
poměrů
žadatele,
nejvýše
70%
prokázaných nákladů, maximálně však
50 000Kč (v případě, že úprava je spojena

s instalací výtahu do výše 100 000Kč),
vyplácí ho obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
2.
Příspěvek na zakoupení, celkovou
opravu a zvláštní úpravu motorového
vozidla – určen občanům s těžkou vadou
nosného nebo pohybového aparátu.
- na zakoupení motorového
vozidla se poskytne nejvýše
100 000Kč (také se určuje
s ohledem na majetkové
poměry)
- na
celkovou
opravu
nejvýše 60 000Kč
- na zvláštní úpravu v plné
výši.

Tento příspěvek je také vyplácen
obecním úřadem obce s rozšířenou
působností.
Marcela

1. Paní :::::: hledá ubytování pro sebe a svého syna na vozíčku. Syn nastoupí od září
do školy v Olomouci, a proto hledá maminka pro něj a pro sebe ubytování, kde by
s ním mohla od pondělí do pátku bydlet. Maminka by např. uvítala ubytování u
nějakého člověka na vozíčku, kterému by vypomáhala v domácnosti, vařila,
pomáhala s úklidem, apod.
2. Koupě elektrického vozíku.

Žhavá nabídka rehabilitačních osobních asistentů
Do řad asistentů Trendu vstoupili dva zkušení rehabilitační pracovníci, kteří by rádi nabídli
rehabilitaci v rámci služby OsA. Tzn., že taková rehabilitační asistence má stejná pravidla
jako kterákoliv jiná asistence – platí se spoluúčast 6,- Kč a tato asistence se počítá do hodin.
Zde je inzerát rehabilitačních pracovníků bratrů Čtvrtlíkovi:
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2 rehabilitační pracovníci, nabízejí každodenní, léčebně tělesnou výchovu,
s dlouhodobou praxí v LDN, včetně odborných masáží a konzultací pohybového ústrojí.
Zn.: Budeme se snažit všem pomoci!

Možnost scházet se na Peškově ještě jeden den v měsíci
Máme možnost využívat prostory jídelny na Peškově ulici k pravidelnému setkávání ještě
jeden další den v měsíci (kromě pravidelné třetí středy v měsíci). Pokud máte zájem o
setkávání se ještě další den, s tím, že program na tento další den si budou vytvářet a
organizovat sami klienti, dejte nám, prosím, vědět a my zařídíme rezervaci jídelny na
Peškově. Stejně tak budeme rádi, pokud zatelefonujete či pošlete sms, že o toto setkávání
zájem nemáte.

Pojištění odpovědnosti za škodu
V rámci informací z CI jsem se rozhodla informovat vás o pojistné smlouvě, kterou má naše
organizace uzavřenou s Českou pojišťovnou. Popíšu ji laickými slovy, aby každý z nás měl
možnost tomu porozumět.
Pokud osobní asistent během asistence zaviní klientovi jakoukoli škodu (poškození
věci, zničení a jiné), má klient možnost získat odškodnění, pokud bude ihned o celé události
informovat pracovníka CI. Základním pravidlem je, že organizace se na vzniklé pojistné
události podílí finanční spoluúčasti ve 500,-Kč, tzn. že škoda by měla být minimálně vyšší.
Dále je důležité, že neexistuje žádná pojistná smlouva, která by zajistila náhradu
škody, kterou způsobil klient osobnímu asistentovi. V případě, že taková situace nastane, má
osobní asistent právo vyžadovat náhradu škody přímo od klienta.
Bližší informace o podmínkách uplatnění náhrady škody získáte u pracovníků CI.

A NEJLEPŠÍ NA ZÁVĚR:
Trend vozíčkářů Olomouc pořádá dne 12.1. 2005 v Domě armády v Olomouci
ples „Do kolečka na kolečkách“. Začátek ve 20.00 hod.
PROGRAM:
K tanci a poslechu hraje skupina FRAGMENT.
Předtančení skupiny LATINO.
Vystoupení profesionální TRAVESTI SHOW First Girls Praha.
Občerstvení zajišťuje firma Gastroservis.
Bohatá tombola. Hlavní cenu – víkendový bezbariérový pobyt pro 2 osoby v hotelu Belaria
v Hradci nad Moravicí –věnoval Čedok.
Vstupné 150,- Kč včetně místenky. Vstupenky je možné zakoupit ve spolku Trend vozíčkářů,
Holečkova 9, Olomouc (po a Čt 9.00-17.00 hod), rezervace na telefonu 585 431 012.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli nebo se pravidelně podílejí na vzniku
Oběžníku. Vážíme si jejich příspěvků a to i přesto, že nemáme prostor k tomu, abychom
vytiskly všechny články, které nám dodávají.
Redakční rada: Kotonská Veronika a Plachá Jana
Redaktoři: Hornová Marcela, Ivanová Alena.
Datum vydání: 31.01.2005
Uzávěrka čísla 2/05: 18.02.2005
Počet výtisků: 100 kusů
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Adresa

redakce:

Spolek Trend vozíčkářů, Holečkova 9, 779
trendvozickaru@volny.cz, 585 431 012, 777 974 455
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