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III.ročník

Slovo na úvod
Přeji všem hezký a příjemný den.
Tak se opět posunul čas o téměř měsíc dopředu a do
rukou se Vám dostal předposlední Oběţník tohoto
roku. A co se tentokrát dozvíte? V souvislosti se
sociálními sluţbami
nepřehlédněte pozvánku na
podpůrné shromáţdění před Krajským úřadem. Dále si
můţete přečíst základní informace o novém zákonu o
pomoci v hmotné nouzi, který začne platit od 1.1.2007,

dozvíte se, v které dny nás najdete v Trendu o
Vánocích a je pro Vás připravena jedna potěšující
informace. Nezapomínejme však, ţe ţivot nejsou jen
povinnosti, ale i zábava, takţe Vám Radka našla
několik kulturních tipů a samozřejmě připojila i
pozvánku na Peškovu. A mnoho dalšího.
Šárka Schmucková

Zákon o sociálních službách
V tomto čísle bychom vám měli přinést třetí, poslední část našeho informačního seriálu o tom co s sebou
přináší Zákon o sociálních sluţbách, která jiţ byla jednou odloţena. Kdyţ jsme tento díl odkládali v minulém čísle,
bylo avizováno, ţe v polovině listopadu vyjde prováděcí vyhláška. Zveřejnění této vyhlášky však bylo odloţeno aţ
na konec listopadu, rozhodli jsme se proto nakonec ještě jednou odloţit i tento díl, abychom vám mohli poskytnout
skutečně definitivní a jasné informace.
Marcela Hornová

Další mávání
Zdravím všechny čtenáře našeho trenďáckého Oběţníku. Rok se pomalu s rokem schází a
chystá nám převratné změny všude, kde jen můţe. I já přicházím s jednou změnou, ale moţná
převratnou jen v mém ţivotě. Odcházím z Trendu.
Uplynulo spoustu dní, co jsem byla s Vámi se všemi, a to jak na návštěvách, u telefonu nebo
„pouze“ za svým pracovním stolem, kdy jsem se spolu se všemi ostatními kolegy a kolegyněmi
snaţila o dobro pro naše klienty, členy a asistenty.
Věřím, že po mě nastoupí jiná/ý, na kterého si taky velmi rychle zvyknete a přijmete
ji/jej, stejně jako jste přijali mě.
Drţte se, opatrujte se a nechte si dařit.
Jana Kučerová

Požadavky na asistenci o Vánocích
Ještě jednou Vás moc prosíme, abyste se jiţ nyní ptali svých asistentů, zda k vám
budou chodit i o Vánocích a na Silvestra a včas jste nám sdělili své potřeby na toto období. Je
to z toho důvodu, ţe o Vánocích bývá málo asistentů a potřebujeme tedy vědět vaše poţadavky
s dostatečným předstihem, abychom zajistili hladký průběh asistence v tomto období.
Marcela Hornová

Setkání na PEŠKOVÉ
Prosincové středeční setkání na Peškové 1 bude tentokrát jiţ trošku tradiční , neboť
6. prosince 2006 (od 15ti hodin ) se zde bude konat „trendovská“ Mikulášská. Jako vţdy se
můţete těšit na zábavy plné odpoledne. 
Moc Vás tímto na tento den zvu a doufám, ţe se zde sejdeme v hojném počtu. 
Radka Zapletalová
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Úřední dny o svátcích
První svátek Vánoční 25.12. letos
připadá
na
pondělí,
z tohoto
důvodu
samozřejmě tento úřední den odpadá.
Další úřední den jsme se pak rozhodli
posunout na pátek 29.12. 9.00 – 17.00 hodin.
Tento den budeme také dělat rozvrhy na další
týden, máte tedy více času na promyšlení si
svých asistenčních potřeb na další týden. Dejte nám
tedy, prosím, vědět své poţadavky na týden 1.-

7.1.2007 do pátku 29.12.2006 do 9-ti hodin.
Poţadavky
můţete
zanechat
také
na
záznamníku či poslat smskou.
Zadávání
poţadavků
na
osobní
asistenci na první týden v lednu se pochopitelně
týká pouze uţivatelů, kteří budou mít zájem i
v roce 2007 vyuţívat od Trendu osobní asistenci
a budou mít podepsanou novou smlouvu o poskytnutí
sluţby.
Marcela Hornová

Jedna potěšující informace
Na
základě
rozboru stávající
finanční situace
se
vedení
Trendu vozíčkářů
Olomouc
rozhodlo navýšit
klientům počet asistenčních hodin
a
osobním
asistentům
a
zaměstnancům alespoň částečně
dorovnat
mzdu,
která
byla
stanovena na počátku roku 2006
dle zákonných mzdových tarifů pro
zaměstnance
neziskových
organizací.
Jelikoţ
jsme
letos
realizovali současně s nákladnou

výstavbou nových prostor projekt
v rámci SROP strukturálních fondů
EU, kde je podmínkou náklady
projektu předem zaplatit organizací
a teprve po finanční kontrole budou
náklady zpětně proplaceny, nebyly
mzdy asistentům a zaměstnancům
vypláceny
v plné
výši.
Takto
ušetřené finance byly pouţity na
krytí provozních nákladů projektu.
V současné době nám Krajský úřad
Olomouc zpětně proplatil 1. etapu
námi dotovaného projektu SROP.
Dalším
faktorem,
který
příznivě ovlivnil finanční situaci
organizace je skutečnost, ţe námi
zpracované projekty byly kladně

vyhodnoceny.
Takto
získané
finanční prostředky jsou vţdy
vázány smlouvou a je nutné je do
konce roku vyčerpat, nebo vrátit.
Zde taktéţ nemůţeme opomenout
přízeň stálých sponzorů.
Vedení Trendu vozíčkářů
na základě této situace rozhodlo,
ţe uţivatelům sluţby OA navýší
hodiny
asistence
a
všem
zaměstnancům (tzn. asistentům i
pracovníkům v CI) vyplatí odměny
dle určeného vzorce.
Mgr. Milan Langer
ředitel Trendu vozíčkářů

Sociálně-právní poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek
NEKUK? (Nevíš kudy kam?)
Po novém roce bude k dispozici sociálně-právní
poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek
NEKUK? (Nevíš kudy kam?), kterou v těchto dnech
nově rozjíţdíme. Uvádím záměrně, ţe nově
rozjíţdíme,
protoţe
sociálně-právní
poradenství jiţ v Trendu existuje, ale jen
jako součást sluţby osobní asistence.
Z důvodu nového zákona o sociálních
sluţbách je však potřeba, aby se alespoň
jeden člověk věnoval této problematice
naplno a byl schopen Vám poradit, a proto
jsme tuto sluţbu záměrně oddělili.

V současné době do sebe „hltám“ potřebné
informace, abych Vám mohla dobře poskytnout radu,
kterou potřebujete a doufám, ţe se na mne budete
obracet. Pro Vás znamená otevření
NEKUKu  také změnu v tom, ţe pokud
budete mít dotaz, který se netýká sluţby
osobní asistence, budou Vás holky z této
sekce automaticky přepojovat na mne.
Takţe pokud si chcete ušetřit čas, volejte
nebo přijďte a v uvedených úředních
hodinách mne zastihnete.

Úřední hodiny sociálně-právní poradny NEKUK:

Pondělí 9:00 – 14:30 hodin
Čtvrtek 9:00 – 14:30 hodin
Těším se na Vaše dotazy  a znovu uvádím kontakt na mne: Šárka Schmucková, pracovník poradenství a
vzdělávání, Luţická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 754 919, email: schmuckova@trendvozickaru.cz.
Šárka Schmucková
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CO SE BUDE KDY DÍT V OLOMOUCI…
28. 11. 2006 /19:00/ Reduta/ - Sourozenci ULRYCHVI + Javory
29.11. 2006 / 20:00 / U-klub / - vystoupení skupiny Jablkoň
29.11. 2006 / 19:00 / KD Sidia / - vystoupení Hany Zagorové.Hostem vystoupení bude Petr
Rezek.
1. 12. 2006 / KD Sidia / - koncert skupiny Kryštof Rubikon Tour
3.12.2006/ 19:00 / sál Mozarteum v Arcidiécézním muzeu / - Recitál slavné operní pěvkyně Soňi Červené
3.12.2006 /17:00 / Reduta / Zdeněk troška – Mikulášské vzpomínání na studia, filmování, herce….
6. 12. 2006 / 21:00 / U-klub / - koncert skupiny Monkey Business
7. 12. 2006 / 19:30 / Divadlo hudby / - sólokoncert Filipa Topola
9. 12. 2006 / 18:00 / sál Arcidiecézního muzea / – ADVENTNÍ KONCERT
10. 12. 2006 / 19:00/ Reduta / - HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou – Vánoční koncert
16.12.2006 / 19:00 / Reduta / - Skupina Screamers – Vánoční speciál
27. 11. – 22. 12. budou probíhat na Horním náměstí v Olomouci Vánoční trhy s bohatým doprovodným kulturním
programem.
8. 12. – 20.12. 2006 se také budou konat již tradiční Vánoční trhy na výstavišti Flora Olomouc.
Radka Zapletalová

Co dělá ekonomicko-provozní manager a kdy se nenudí
Mým hlavním úkolem je zajistit
finanční a ekonomickou stabilitu
organizace. V praxi to znamená,
ţe
musím
zajistit
finanční
prostředky na chod organizace, na
zkvalitňování
a
rozšiřování
stávajících a nových aktivit a
sluţeb a to ke spokojenosti klientů
Trendu vozíčkářů Olomouc. Tato
práce spočívá ve zpracování
celkového
rozpočtu
pro
organizaci na daný rok. Abychom
tento rozpočet mohli realizovat, je
třeba ho zajistit finančními toky
ze státních institucí, z různých
nadací, NROS, SROP EU a ze
sponzorských darů. To znamená
psaní mnoha projektů, u kterých
nikdy
dopředu
nevíme,
jak

uspějeme. Měsíčně se potom musí
provádět ekonomické analýzy a
rozbory jednotlivých projektů a jejich
čerpání, průběţná a závěrečná
vyúčtování. Účetnictví je vedeno
průkazně a kaţdý donátor můţe do
účetnictví kdykoli nahlédnout a ověřit
si pouţití jeho finančního příspěvku.
Takto
vedené
účetnictví
a
ekonomika organizace nám zajistí
přízeň stálých sponzorů a donátorů.
Odpovídám za prezentaci
organizace na veřejnosti. Dále mám
na
starosti
provozní
stránku
organizace. Jelikoţ naše stávající
prostory jiţ nejsou zanedbatelné,
není to vţdy lehké. Zjednodušeně se
dá říct, ţe mým úkolem je dohlíţet
na to, aby prostory Trendu vozíčkářů

byly vţdy plně funkční a provozně
zabezpečené.
V případě, ţe budete mít
jakýkoliv dotaz, nebo otázku,
obraťte se na mě. Ráda Vám vše
zodpovím.
V kanceláři
mě
zastihnete kaţdý pracovní den
v době od 7 do 14 hodin.
Není
však
problém,
pokud
zavoláte předem, domluvit si
termín schůzky v jiný čas.
Blíţí se konec roku a
nastává
čas
bilancování.
Hodnotím, co se nám podařilo, co
méně a čeho se pro příští rok
vyvarovat, nebo co udělat lépe.
Přeji všem klientům Trendu
vozíčkářů
Olomouc
příjemné
proţití Vánoc.
Alena Ivanová

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č.111/2006 Sb.
15. listopadu 2006 vydalo Minsterstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávu, ve které uvádí
stručné informace o novém zákonu o pomoci v hmotné nouzi č.111/2006 Sb., který nabývá účinnosti
1.1.2007, a který nahrazuje v plném rozsahu dosavadní zákon o sociální potřebnosti.
Pomoc v hmotné nouzi je moderním systémem,
znamená, ţe přehodnocení nepříznivé příjmové
který především motivuje občany k aktivnímu postoji k
situace občanů bude prováděno v měsících leden aţ
zabezpečení prostředků, uspokojujících jejich základní
duben 2007. Občané, kteří nyní pobírají dávky sociální
ţivotní potřeby i potřeby dalších osob, které s nimi ţijí v
péče vázané na sociální potřebnost (dále jen dávky
domácnosti. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení.
sociální péče), tak budou postupně informováni ze
Je jednotný na celém území České republiky a
strany jejich pověřeného obecního úřadu o zahájení
vychází z principu, ţe kaţdá osoba, která pracuje, se
řízení o odejmutí dávky sociální péče. Zároveň budou
musí mít lépe neţ ta, která nepracuje, popřípadě se
vyzváni k návštěvě příslušného pověřeného obecního
práci vyhýbá.
úřadu, kde jim bude poskytnuta informace o novém
Přechod ze systému dávek sociální péče (dle
systému pomoci v hmotné nouzi. Současně s tím
zákona o sociální potřebnosti) do nového systému
obdrţí nové jednotné tiskopisy ţádostí o dávky pomoci
pomoci v hmotné nouzi bude postupný, coţ v praxi
v hmotné nouzi, o jejichţ přiznání bude rozhodnuto
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zároveň s odejmutím původní dávky sociální péče.
Občané se proto nemusí obávat, ţe v případě změny
jejich dávky v některém z dalších měsíců po lednu
2007 nebude doplnění jejich příjmu zabezpečeno.
Aţ do doby přiznání nové dávky pomoci v
hmotné nouzi jim bude poskytována stávající dávka
sociální péče, pokud se podstatnou měrou nezmění
podmínky pro její poskytování.
V průběhu měsíce prosince bude na
pověřených obecních úřadech k dispozici informativní
leták se základními informacemi pro občany, kteří jsou
příjemci stávajících dávek sociální péče.
Od 1. ledna 2007 budou mít občané moţnost ţádat o
tři nové dávky pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o:





příspěvek na živobytí, který nahrazuje dávku
sociální péče vázanou na sociální potřebnost,
doplatek na bydlení, který spolu s příspěvkem na
bydlení ze systému státní sociální podpory řeší
pomoc při úhradě nákladů spojených s bydlením,
mimořádnou okamžitou pomoc, která reaguje na
některé specifické situace občanů v hmotné nouzi,
spojené s nedostatkem finančních prostředků.

Dle nového zákona o pomoci v hmotné nouzi má
kaţdý občan nárok na poskytnutí základního sociálního
poradenství od příslušného orgánu pomoci v hmotné
nouzi. V jeho rámci budou občanovi poskytnuty
informace vedoucí k řešení jeho situace, popřípadě k
předcházení vzniku situace hmotné nouze.

Informace poskytl Mgr. Vladimír Vokál – vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV ČR.
Šárka Schmucková

Pracovní příležitosti
Nabízíme Vám další pracovní pozice pro zdravotně handicapované.

Pracovní pozice: Internetový prodejce – obchodník-ce
Firma: Roman Chromec – ministavebniny, Supermarket Terno, Horní lán 1196/9, Nová ulice, 779 00 Olomouc;
www.ministavebniny.cz
Místo výkonu práce: Roman Chromec – ministavebniny, Supermarket Terno, Horní lán 1196/9, Nová ulice, 779
00 Olomouc, po zaučení je moţnost pracovat i doma
Pracovní úvazek: plný
Vhodné pro: osoby zdravé i se zdravotním postiţením
Minimální stupeň vzdělání: USO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní náplň: internetový prodejce v oboru stavebnin, zaučení v oboru bude probíhat v kanceláři u
zaměstnavatele, práce můţe být realizována po kompletním zaučení v domácím prostředí, přičemţ komunikace
bude probíhat po internetu. Jedná se o naceňování poptávek zákazníků v oboru stavebnin.
Platové podmínky: od 10.000 do 35.000Kč
Požadavky: vzdělání středoškolské (zaměstnavatel nepoţaduje vzdělání ve stavebním oboru), znalost práce na
PC (Outlook, Internet, Word, Excel), ŘP B-není nutné. Ţivotopis + vysvědčení z posledního ročníku SŠ zasílejte
POUZE na e-mail: chromec@ministavebniny.cz
Důležité!!!!!
Do kancelářských prostor firmy vede bohuţel několik schodů, proto, pokud byste měl někdo zájem o toto pracovní
místo, musíme najít řešení jak tuto bariéru odstranit takovým způsobem, aby se do prostor dostal i vozíčkář.
Kontaktujte proto prosím i mne: Šárka Schmucková, tel:585 754 919, email: schmuckova@trendvozickaru.cz.

Pracovní pozice: Administrativní pracovník
Vypisujeme zkrácené výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka Spolku Trend vozíčkářů
na zkrácený úvazek. Jedná se o zástup s moţností budoucího trvalého pracovního poměru.
Náplní práce je vyřizování pošty, archivace tiskovin, vedení skladu, vyřizování běţných pochůzek.
Požadujeme: vzdělání min. SOU, znalost práce na PC (MS Office), pečlivost, zodpovědnost.
Ţivotopis můţete dodat nejpozději do 1.12.2006 na níţe uvedenou adresu, email, či osobně. Druhé kolo
proběhne ve čtvrtek 7.12.2006 v odpoledních hodinách.
Kontakt: Ivanová Alena, Luţická 7, 779 00 Olomouc Tel: 585 431 985, ivanova@trendvozickaru.cz .
Šárka Schmucková

„Krabička na Vaše vzkazy, připomínky, stížnosti, pochvaly…“
Tento měsíc nás v naší krabičce opět čekal příjemný vzkaz, uvádíme jeho doslovný přepis:
Vidím, že zasadili dva stromky, opravili ohniště. Tak se těším na jaro, až bude zase k použití. Za tyto
fajn věci vás chválím – nevím přesně koho, ale myslím si: Veronika, Marcela + Janinka (vás ze sekce
pro os. asistenci. Mějte se tedy hezky a zase zvelebujte, Stejně víte kdo to psal. A máte pravdu.
Marcela Hornová
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Pár výhodných informací nejen pro řidiče automobilů…
Zvýhodněné pojištění pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P
Pojišťovna Kooperativa připravila pro drţitele výše uvedených průkazů zajímavou nabídku.
Od 1.10.2006 je poskytováno zvýhodnění v rámci těchto pojištění:
I. POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Výhody, které obdrţí drţitel průkazu ZTP a ZTP/P, pokud má uzavřené nebo uzavře povinné ručení u Kooperativy:
 sleva 10% na povinné ručení, a to navíc vedle bonusu, který jste si jiţ vyjezdil(a).
 rozšířená asistenci na území ČR zdarma.
 asistence v zahraničí zdarma.
II. POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
 10% slevu z ročního pojistného, k tomu bude navíc připočítána sleva 5% při roční frekvenci placení a za
pojištění nemovitosti, kde se domácnost nachází 10%.
 pojištění invalidního vozíku nebo jiné rehabilitační a zdravotní pomůcky na území celé ČR a na novou cenu
 pojištění vodícího nebo asistenčního psa
 pojištění dopravních mechanismů, které slouţí pro usnadnění Vašeho přístupu do bytu;
III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
 získáte 10% slevu z ročního pojistného. Pokud budete pojistné platit ročně, budete mít pojistné ještě o 5%
niţší.
 pojištění dopravních mechanismů, které slouţí pro usnadnění Vašeho přístupu do bytu;
IV. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI
Cenové zvýhodnění ve výši 15 % z ročního pojistného.
Další informace: Šárka Schmucková (tel.585 754 919) nebo bezplatná Zelená linka 800 105 105, www.koop.cz.
Obchodní zástupci Kooperativy jsou připraveni Vás kdykoli navštívit doma.
Pobočky Kooperativy v Olomouci: Kooperativa, Wolkerova 25 (tel: 585 424 085), Studentská 3 (tel: 585 538
408), Jeremenkova 36 (585 243 022), Jeremenkova 42 (tel: 587 333 326), Sokolská 37 (tel: 585 203 948).
Šárka Schmucková

Poslední Přemyslovec- divadelní hra
U
nás
v Olomouci
na
Moravském rádiu,
ráno
probíhá
soutěţ.
Za
správné odpovědi
rozhlas rozdává kdovíjaké ceny.
Nejspíš jsem soutěţivý typ nebo se
mi nechtějí věci kupovat a tak jdu
do soutěţe. No co mám dělat, kdyţ
na poloţené otázky znám odpověď.
Je pravda, ţe nechávám ostatním
volajícím moţnost odpovědět. Ale,
kdyţ odpoví špatně a o cenu bych
stála, tak volám. A tímto způsobem
jsem vyhrála lístky na divadelní
představení
u
Přemyslovského
paláce na Domě zde v Olomouci.
Jednalo se o hru –Zabití posledního
Přemyslovce.
Bylo také 700leté výročí této
smrti. A řekla bych, ţe před 100 lety
nebyla tato hra zdivadlena a za

dalších 100 let, aţ bude zase
výročí, tak to uţ tady já nebudu.
Ráno volám“ A mám je a
jde se na kulturní vyţití.“ Ale
věřte své rodině. Je pravda, ţe
bylo tak nějak pošmourno a
vypadalo počasí na déšť. Proto
se také nikomu nechtělo jít na
představení. Tak ať si sedí
doma, ale já jdu – tedy jedu na
svém inv. vozíku. Ještě, ţe mám
v domě pana Gajdoška, který je
má
záchrana.
Jdeme
na
divadelní představení spolu. A
nebylo doopravdy čeho litovat.
To víte, ţe zde bylo slyšet
samé
„Dobrý večer, paní
profesorko „ „á zdravím ,pane
senátore, i vás pane doktore“ a
tak dál hlas zněl. Samé větší
osobnosti se přišly podívat.
Ale nás nic neodradilo,
my si jdeme po svém. Přece za
přemyslovců víno teklo proudem

a také se hodovalo co hrdlo ráčilo..
Stačí se jenom trochu poohlédnout
a milá krmě i víno jest zajištěno.
Zpěv a ţeny , ty jsou přece na pódiu.
Tak co nám ještě chybí?
Nějaký mi povědomý pán,
stále chodí po jevišti, a mluví o
přemyslovcích. A nyní v něm spatřuji
Františka Palackého, tak jak ho
znám z kníţek nebo z bankovky.
Také přichází otec Václav a syn
Václav a dvorní šašek, a matka
Libuše je zde také. A těchto pět
herců nám rozpráví, kdo o
přemyslovský trůn usiloval, a co vše
František Palacký o smrti Václava
zaznamenal.
Byla to pěkná hra, kterou
reţisér k 700letému výročí vytvořil a
nemusíte vţdy chodit do divadla.
Pěkné záţitky lze zaţít i pod širým
nebem a dláţděné dlaţbě.
Dagmara Sedláčková
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Podpůrné shromáždění k zákonu o sociálních službách
Jednáním zástupců NRZP ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a Asociace
zaměstnavatelských svazů v oblasti sociálních sluţeb ČR bylo rozhodnuto o tom, ţe dne

28.11. v době od 11 do 12 hodin,
proběhne ve všech krajských městech shromáţdění. V Olomouckém kraji se shromáţdění uskuteční na

prostranství před krajským úřadem Olomouckého kraje, ulice Jeremenkova
rovněž v čase od 11:00-12:00.
Cílem tohoto společného shromáždění je vyslovení podpory zákonu o sociálních službách před
jednáním Poslanecké sněmovny, která bude hlasovat o úpravě státního rozpočtu vedoucí
k posílení prostředků na sociální služby. Tím se zajistí, že od prvního ledna 2007 bude moci být
uskutečněna systémová změna v oblasti sociálních služeb.
Co je cílem?
Najednou v témţe čase svolat na 13 místech v republice shromáţdění občanů s cílem podpořit
zavedení zákona o sociálních sluţbách. V Praze, bude v průběhu shromáţdění předána do Parlamentu
ČR petice, kterou podepsali desítky tisíc občanů. Cílem tak je, vyjádřit jednotný postoj všech
pořadatelů.
Jak má shromáždění vyznít?
Shromáţdění musí být nekonfrontační, podpůrné, jako společné shromáţdění lidí, kteří mají zájem na
tom, aby byly od nového roku zajišťovány moderní sociální sluţby.
 Má se jednat o informační akci, která má formou letáčků vysvětlovat veřejnosti, oč nám jde.
 Je třeba upoutat zájem médií.
 Ze shromáţdění bude odeslána výzva poslancům Parlamentu ČR – na všech místech dojde
k přečtení a odsouhlasení textu s následným odesláním v písemné a elektronické formě do
Parlamentu ČR.
Přijďte také a ukaţte, ţe Vám situace kolem nového Zákona o sociálních sluţbách není lhostejná.
Na setkání se společně s organizátory těší:
Spolek Trend vozíčkářů
Luţická 7
779 00 Olomouc
tel.: 585 431 984, 777 974 455
trend@trendvozickaru.cz

V případě, ţe jste na vozíku a potřebujete zajistit dopravu – kontaktujte pracovnice
na telefonním čísle 585 431 012.
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