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 Slovo na úvod     
Vážení přátelé, 

nejdříve Vám všem chci popřát všechno nejlepší do 
nového roku 2007. Přejí Vám hodně osobní pohody, zdraví 
alespoň v rámci možností a stále dostatek dobrých lidi kolem 
sebe.  

Rok 2007 je z hlediska sociálních služeb 
přelomovým rokem. Nový zákon o sociálních službách platí 
jen několik týdnů a mnoho otázek stále zůstává otevřených. I 
my ve spolku Trend vozíčkářů hledáme cesty, jak naplnit 
literu zákona, ale zejména, jak nadále poskytovat co nejlepší 
služby všem, kteří se na nás s důvěrou obrátí.  

Totální změna ve způsobu financování i některé 
personální otázky ve spolku nás nutí provádět větší i menší 
operativní změny. Přesuny mezi kompetencemi pracovníků 
jsou nezbytnou součástí všeho toho dění okolo nás. Na 
konci minulého roku ukončily svou práci v Trendu Maruška 
Svobodová a Jana Kučerová, tak oběma přeji, ať se jim brzy 
podaří nabrat spoustu nových sil. Ve zkušební době odešla 
na jiné místo i nedávno přijatá sociální pracovnice Martina 
Müllerová.  

Protože se řada z Vás, dosavadních uživatelů 
osobní asistence, rozhodla zkusit si zajišťovat potřebnou 
péči z okruhu svých blízkých a přátel, došlo k očekávanému 
(jak věřím dočasnému) poklesu zájmu o služby osobní 
asistence zajišťované z Trendu. Proto jsme nevypisovali 

nová výběrová řízení a snažíme se pokrýt potřeby 
pracovníků přerozdělením dosavadních úkolů.  

Šárka Schmucková přebírá od ½ ledna část úkolů 
v sekci osobní asistence a paní Dana Vojáčková, která 
nastoupila krátce před Vánocemi na místo administrativního 
pracovníka, bude mj. pomáhat s organizováním výuky 
v rámci našich počítačových a jazykových kurzů. S dotazy 
týkajícími se sociálního poradenství se obracejte na 
Veroniku Kotonskou.   

Doba je lehce napínavá a překotná. Věřím, že jsou 
to změny prospěšné, však musíme se jim stavět čelem. Přeji 
proto i všem zaměstnancům Trendu vozíčkářů, ať se jim 
práce daří a přináší nezbytnou míru pocitu radosti 
z užitečného a dobře vykonaného díla. Aby i v nových 
podmínkách patřil Trend vozíčkářů ke spolehlivým 
poskytovatelům sociálních služeb, k předním organizacím 
v regionu. Děkuji všem za důvěru i přiloženou pomocnou 
ruku. 

Mgr. Milan Langer 

předseda 

 
 
                          

Pozvánka na masopust  
 

   
V minulém čísle oběžníku jste se dočetli o možnostech, které se nám nabízí uspořádáním tanečního večera ve 

slavonínské sokolovně. Schválně už nemluvím o plese, protože v současné době již má akce jasné obrysy a nazývá se 

MATĚJSKO-MASOPUSTNÍ zábava, na kterou Vás tímto co nejsrdečněji zvu.  

Udělejte si čas v sobotu 17. února a přijďte-přijeďte do areálu TJ Sokol Slavonín. Na venkovním 

prostranství bude od 10,00 hodin  zahájen jarmark a v 16,00 začne v sále sokolovny taneční zábava. Obě akce jsou 

pro širokou veřejnost, dáme o sobě vědět v médiích, dopravních prostředcích, na plakátech a ve Slavoníně i místním 
rozhlasem. A co se bude dít? 

Návštěvníci jarmarku si mohou prohlédnout bohatou nabídku výrobků lidových řemesel, jejichž výrobu někteří z 
trhovců na místě předvedou. Sobotní oběd mohou nahradit opečenou makrelou nebo klobásou, zahřát se svařeným vínem, 
medovinou a pobavit se rozverným rejem masopustních  masek, které se v průvodě rozejdou po Slavoníně a okolí, na závěr 
průvodu proběhne tradiční pochovávání basy.  I když součástí akce je „velmi smutná“ událost – pohřeb basy, není nutný 
smuteční úbor, naopak. MASKY BUDOU MÍT SLEVU VSTUPNÉHO na ples.  

Vstupenky jsou slosovatelné, v průběhu večera budeme losovat o ceny v tombole  a lze je získat za cenu 50,- Kč pro 
členy Spolku, ALE ti co budou mít masku a jsou zároveň členy Spolku si mohou taneční zábavu vychutnat za  35,- Kč. 

Taneční večer zahájí předtančením děti z Domu dětí a mládeže ze Šumperku. K tanci hraje a zpívá olomoucká 
kapela Andymusic.  

PŘÍJEZD Z CENTRA AUTOBUSOVOU LINKOU Č.17 – zastávka Slavonín-křižovatka  

  Rezervace vstupenek na taneční zábavu a další informace na tel.č.: 
                                                                731 501 387,  585 754 917 
 

Ještě jednou ceny vstupného na taneční zábavu: 
Veřejnost 100,- Kč , v masce 70,- Kč 

Členové Trendu a držitelé průkazu ZTP 50,- Kč, v masce 35,- Kč 
 

Tak teď už si jen přejme pěkné počasí.                  Hana Šnoblová 
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Upozornění na chybu pro uživatele služby osobní asistence 
 

Při podpisu smlouvy jste každý od pracovníka služby OA obdržel i list Pokladní dny v Trendu vozíčkářů 
pro rok 2007. Na tomto listu jsou uvedeny mimo jiné kontaktní údaje na účetní, pí. Strnadlovou. Zjistili jsme, že se 
vloudila chybička a je tam uvedeno špatné telefonní číslo (585 754 917). Správné telefonní číslo na  

pí. Strnadlovou je: 585 754 919  

                                                                                                                                                                    Marcela Hornová 

 

 Provoz internetové studovny a knihovny v roce 2007  
 
Internetová studovna a knihovna bude i v roce 2007 otevřena v   
 

Pondělí 15:00 – 17:00  
 

Čtvrtek 10:00 – 12:00   
 

Vzhledem k tomu, že v letošním roce budeme učebnu využívat častěji i k jiným aktivitám jako jsou např. pravidelná setkávání, 
může dojít ke změně otvíracích hodin. O těchto změnách vás budeme informovat předem. 

Veronika Kotonská 

 

 

 Pravidelné setkání na …  
 

Jak již řada z Vás, kteří pravidelně chodili na pravidelná středeční setkávání uživatelů s pracovníky 
v prostorách domu s pečovatelskou službou na Peškove 1 ví, letos jsme nedostali pronájem jídelny tohoto domu od 
Magistrátu města Olomouce. Toto setkání tedy již nemůže nadále probíhat na obvyklém místě v jídelně na Peškove 1. 
Nyní intenzivně hledáme náhradní řešení a jiné místo pro naše setkávání. 

V měsíci únoru tedy naše setkání nebude na obvyklém místě, bude však v obvyklou 3. středu v měsíci a to  
21. 2. 2007 od 15 hodin. Konat se tentokrát bude v prostorách Trendu v učebně na Lužické 7. Na programu 

bude téma, o které řada z Vás projevila již opakovaně zájem. Od zkušeného psychologa se dozvíme něco o 
psychohygieně.  

Pozitivní je to, že jelikož budeme v našich prostorách, nebudeme nikým vázáni a nebudeme muset případnou 
zajímavou diskusi končit v určitý čas.                                                                                                   Marcela Hornová   

                                                                                                                          
 

 

Co dělá a kdy se nenudí vedoucí sekce osobní asistence   
 

 Jak už sám název vyjadřuje, mám na starosti chod sekce osobní asistence. To znamená, že mým 
hlavním úkolem je zajistit, aby fungovala služba osobní asistence. V současné době mě naplno zaměstnává to, 
jak nejlépe poskytovat službu osobní asistence a naplňovat tak zároveň vše, co nám ukládá nový zákon o 
sociálních službách. Dále se konkrétně jedná o vlastní práci s uživateli a asistenty, ale i o „kancelářskou práci“. 

Mám zodpovědnost za realizaci projektů osobní asistence, vedení dokumentace a administrativy související s jejich realizací a 
koordinaci aktivit z nich vyplývajících, a také o psaní dalších projektů.  

Vlastní práce s uživateli obnáší uzavírání smluv o poskytnutí osobní asistence, pravidelné návštěvy uživatelů, řešení 
připomínek a stížností uživatelů, zprostředkovávání osobní asistence, ale také v případě potřeby o vlastní poskytování osobní 
asistence. Práce s osobními asistenty se skládá z jejich přijímání, řešení jejich připomínek a problémů. Mám také 
zodpovědnost za jejich supervizi a další vzdělávání. Další část mé práce tvoří práce s praktikanty, práce na Standardech 
kvality sociálních služeb, propagace služby osobní asistence a řada dalších činností vedoucích k bezproblémovému 
fungování služby OA. 

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz či problém, zastihnete mě v úřední hodiny v kanceláři na Holečkove 9. 
Úřední hodiny sekce osobní asistence jsou stanoveny na pondělí 8-17 hodin a čtvrtek 9-17 hodin. Tyto úřední hodiny však 
drží celá sekce osobní asistence, je tedy možné, že zde v tuto dobu zastihnete jiného sociálního pracovníka. Pokud tedy 
budete potřebovat vyřešit něco přímo se mnou, je lepší domluvit se na přesný čas. Kontakt přímo na mě je: 585 754 388. 
Pokud vám nevyhovují úřední dny, můžeme se telefonicky také domluvit na jiný čas.  

Marcela Hornová 
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 Nové e-maily do Trendu vozíčkářů  
 

V minulém čísle jste zde nalezli souhrnný přehled telefonních kontaktů na jednotlivé zaměstnance, v dnešním 
čísle se dozvíte emailové adresy na jednotlivé zaměstnance, příp. služby.  

 

Název funkce e-mail Jméno pracovníka Jmenný e-mail 

ředitel organizace reditel@trendvozickaru.cz Milan Langer langer@trendvozickaru.cz 

administrativní pracovník trend@trendvozickaru.cz Dana Vojáčková --- 

správce PC trend@trendvozickaru.cz Petr Štrajt strajt@trendvozickaru.cz 

ekonomicko-provozní 
manager 

ekonomika@trendvozickaru.cz Alena Ivanová ivanova@trendvozickaru.cz 

účetní ucetni@trendvozickaru.cz Věra Strnadlová strnadlova@trendvozickaru.cz 

manager sociálních 
služeb 

soc.sluzby@trendvozickaru.cz Veronika Kotonská kotonska@trendvozickaru.cz 

pracovník poradenství a 
vzdělávání 

poradna@trendvozickaru.cz --- --- 

fundraiser sponzoring@trendvozickaru.cz Hana Šnoblová snoblova@trendvozickaru.cz 

vedoucí sekce OA asistence@trendvozickaru.cz Marcela Hornová hornova@trendvozickaru.cz 

sociální pracovnice asistence@trendvozickaru.cz --- --- 
 

Veronika Kotonská 

 

 

 Aktuální informace k pobírání příspěvku na péči a souběhu s ostatními  

dávkami – informace z MPSV  

1. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je možný takto: 

- je-li dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV aspoň po část kalendářního měsíce, náleží rodiči 
rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku, tj. v roce 2007 ve výši 3.791 Kč.  
- v případě, že dítěti je příspěvek na péči přiznán v I. stupni závislosti ve výši 3.000 Kč, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve 
výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, tj. v roce 2007 ve výši 4.582 Kč.  
POZOR - pokud je vaše dítě ve školce či v jiném zařízení, je bohužel nutné se řídit limitujícími podmínkami pro pobírání 
rodičovského příspěvku. 
 
2. Prokazování příspěvku na péči jako příjmu pro účely dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí):  

- pro příjemce příspěvku na péči není v případě, že budou žádat o příspěvek na živobytí, tento příspěvek započítáván do 
příjmu. Jiná situace nastává v případě, že příspěvek na péči, nebo jeho část, je poskytnut osobě, která o příjemce příspěvku 
na péči pečuje. V takovém případě jde již z hlediska pečující osoby o jiný opakující se příjem. Jeho výši tato osoba sdělí 
orgánu pomoci, pokud bude žádat o příspěvek na živobytí. Výše tohoto příjmu nemusí být shodná s výší vyplaceného 
příspěvku na péči, protože z něj může být hrazen a ještě další služba, popřípadě výdaje, spojené s náklady na péči. 
 
3. Prokazování příspěvku na péči jako příjmu pro účely dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, sociální příplatek, 
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení..):  

- při žádosti o dávky státní sociální podpory není příspěvek uváděn jako příjem - ani ze strany osoby, která ho pobírá, ani ze 
strany osoby, které je příspěvek na péči za péči vyplácen. 

 Žhavá aktualita: Lidé pečující o blízké za příspěvek na péči mohou ztratit  

dávky   

Lidé, kteří se starají o své 
postižené či nemohoucí blízké a 
dostanou za to od nich jejich příspěvek 
na péči, by mohli ztratit nárok na sociální 
dávky. V některých obcích jim totiž 
úředníci sdělili, že se jim obdržené 
peníze za péči při posouzení nároku na 
podporu od státu započtou do příjmu. 
Finanční pomoc by pak už nemuseli 
získat. Národní rada osob se zdravotním 
postižením s tímto postupem nesouhlasí. 
Systém sociálních dávek i péče o 
postižené změnily od ledna zákony o 
hmotné nouzi a sociálních službách. 

Lidé, kteří se starají o své blízké, dosud 
pobírali příspěvek při péči. Nyní by měli 
za opatrování získat vyšší příspěvek od 
svého postiženého či nemohoucího 
příbuzného, kterému ho dal na zaplacení 
služeb stát. Z pokynu ministerstva práce 
k zákonu o hmotné nouzi vyplývá, že by 
se příspěvek rodinným pečovatelům měl 
započítávat do jejich příjmu. 
         Podle rady postižených je tento 
výklad ale v rozporu se zákonem. "Je to 
pro nás nepřijatelné. Většinou se jedná o 
nejchudší rodiny," řekl ČTK předseda 
rady Václav Krása. Připomněl, že pokud 

lidé celodenně pečují o své postižené 
děti či nemohoucí rodiče, nechodí do 
práce a nevydělávají. Kdyby ztratili nyní 
nárok na příspěvek na živobytí od státu, 
ocitli by se ve stejné situaci jako před 
letošní změnou systému. "Nové zákony 
měly přitom jejich situaci zlepšit," podotkl 
Krása. 
         Podle stanoviska rady postižených 
ze zákona o životním minimu vyplývá, že 
příspěvek na péči nelze v případě dávek 
za příjem považovat. Zákon o hmotné 
nouzi na zákon o minimu odkazuje, 
žádná ustanovení o příspěvku 
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neobsahuje. 
          Na právní poradnu rady 
postižených se obrátilo již několik osob, 
které úředníci informovali o tom, že 

příspěvek na péči jim započítají do 
příjmu a nároku na dávky. Pokud by 
lidem úřady příspěvek do příjmu zahrnuly 
nebo jim zamítly přidělení dávek, měli by 

se podle rady odvolat. Představitelé rady 
postižených chtějí o řešení situace jednat 
s ministerstvem práce. Schůzka by se 
měla uskutečnit příští týden.

Zdroj informací: ČTK 22.1.2007 a Duhový kruh pomoci zdravotně postiženým, Hana Valová DiS. – 9.1.2007 

Nový portál: Burza práce pro handicapované  
 

Tentokrát vám nepřinášíme konkrétní pracovní 
nabídku, ale zajímavou informaci, která by zájemcům o 
zaměstnání mohla hodně pomoci při hledání vhodného 
pracovního místa. 

Jedná se o nový portál Burza práce, který má 
přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním 
postižením na trhu práce a který spustila Nadace Charty 
77. Portál obsahuje databázi pracovních nabídek, 
zájemci si mohou nechat aktuální nabídky zasílat mailem. 
 Najdou zde i praktické rady, třeba jak správně napsat 
životopis.  

Celkem se Nadaci Charty 77, která 
prostřednictvím svých nejznámějších projektů Konto 
BARIÉRY a Počítače proti bariérám již řadu let usiluje o 

zlepšení života handicapovaných spoluobčanů, o jejich 
plnohodnotné zapojení do společenského dění a také o 
uplatnění na trhu práce,  podařilo zaměstnat již více než 
100 osob 

Nabídka zaměstnání na portálu Burza práce je 
zaměřena zejména na oblast informačních technologií. Je 
členěna podle oborů na Programování, Administrativa - 
s PC, Administrativa - manuální, Telefonní  podpora, 
Tvorba webu, DTP, Grafické práce, Účetnictví, Databáze a 
Ostatní.  
Burzu práce najdete na adrese: 
http://www.bariery.cz/burzaprace/Default.aspx 

 

                                    Nabídka psychorehabilitačních pobytů 
pro rodiny s dětmi s postižením v roce 2007 

 
Občanské sdružení Hornomlýnská nabízí rodinám z celé republiky, které pečují o děti s těžkým postižením, účast na 
psychorehabilitačních pobytech, které pořádá roce 2007 v Domě rodin ve Smečně. Toto městečko se nalézá mezi Kladnem a 
Slaným ve středních Čechách. Dům je připraven tak, aby vyhovoval zejména rodinám. Za důležité považujeme rodinné prostředí, 
dostatek zábavy pro děti, bezpečnost a dobrou stravu.  

Ubytování : 6 pokojů ve dvou podlažích se 4 - 6 lůžky a dětskou postýlkou, 3 pokoje jsou  bezbariérové. Každý pokoj má ve 
standardním vybavení manželské dvojlůžko a poschoďové dvojlůžko pro děti. Sociální zařízení jsou na patrech společná - vždy WC 
pro ženy a WC pro muže s koupelnami pro muže a pro ženy. Jsou vybaveny nočníčky, vaničkami a přebalovacími pulty. 
Bezbariérové WC a koupelna je k dispozici v přízemí. Vybavení – madla, přídavné prkénko na WC mísu, židlička MEYRA, 
bezbariérové sprchy s madly. Je zde i pračka. V 1. patře můžete využít letní terasu k posezení a velkou společenskou místnost s 
krbem. Na přízemí je jídelna včetně vysokých židliček pro malé děti a dětská herna. V herně jsou k dispozici hračky, kostky, autíčka, 
panenky, stolní hry, pastelky, papíry, knížky. Stravování:  plná penze (3 x denně strava). Strava je domácí, jednotná podle dopředu 
připraveného jídelníčku.  

Programy pro rodiny : v rámci psychorehabilitačních pobytů v Domě rodin Smečno během školního roku budou připraveny 3 
odborné přednášky se zajištěním hlídání dětí, společně pro rodiče a děti nabízíme aktivity v místní MŠ(malování, cvičení, 
keramika),  pobyt v krytém koupališti ve Slaném, ježdění na koních a příp. canisterapii. O prázdninách bude charakter pobytu v 
Domě rodin mírně odlišný v tom, že již nebude nabídka aktivit v místní mateřské škole, zato však bude větší možnost hipoterapie a 
odborných přednášek. Pro rodiče je připravená v případě zájmu náštěva paní kosmetičky a maséra., po uložení dětí k nočnímu 
spánku je zde prostor pro příjemné popovídání, např. u krbu či ohniště či v zasedací místnosti. 

Termíny v roce 2007 :  12. - 16.února , 19. - 23.února, 30.6. - 7.července, 17. - 21. září, 15. - 19.října. Únorové termíny se v obou 
případech shodují s termíny jarních prázdnin v Praze  a do letního termínu spadají dva státní svátky (5. a 6. 7.)  

Ceny za pobyt: Cena jednoho pokoje bez ohledu na počet osob je v termínech během školního roku 2.000,- Kč a během hlavních 
prázdnin 6.000 Kč za celou dobu pobytu. Důležité upozornění:  Je zde možnost mít  pokoj dohromady s jinou rodinou, aniž by se 
cena navyšovala (např. pokoj budou sdílet dvě maminky kamarádky s až 3 dětmi ).  

Pokud  vás naše nabídka zaujala a máte zájem využít některý z nabízených pobytů, ozvěte se co nejdříve, jedná se o omezený počet míst! 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská , Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4, 

tel.: 271 910 328, mail: info@hornomlynská, web: hornomlynska.cz 
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