Slovo úvodem
Srdeční Vás zdravím v čase vánočním
Ačkoli již nejsem v Trendu, ale užívám si mateřskou dovolenou doma v teplíčku,
vánoční číslo jsem pro Vás připravila ještě já. Věřím, že uprostřed shánění dárků a pečení
cukroví si najdete chvilku a rádi si počtete v našem Trendy zpravodaji. Mimo jiné zde
najdete důležité informace o provozu Trendu přes svátky, čekají Vás další čísla seriálů o
nových knížkách a pomůckách a mnoho dalšího.
Přeji Vám příjemné počtení ale především příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný
vstup do nového roku. Ať máte letošní Vánoce voňavé a pohodové tak, jak mají správné
Vánoce být. A v novém roce ať splní se Vám vše, co si plánujete.
Olga Svrčková

OA o Vánocích
V minulém Trendy zpravodaji jsme Vás žádaly, abyste si promysleli, v které dny přes svátky budete potřebovat asistenci.
Byly bychom rády, kdybyste nám při nahlašování požadavků do pátku 21.12. do 9h na týden 24. - 30.12.
zároveň řekli i své požadavky na týden 31.12. - 6.1. Pokud nebudete ještě znát dopředu svou situaci,
nebo vám asistent odřekne, volejte své požadavky ve čtvrtek 27.12.2007 do 12h. Ve čtvrtek
odpoledne se budou dělat rozvrhy na dispečinku.
Od čtvrtka 20.12. bude na nové telefonní číslo sekce OA 585 754 924 připojen záznamník, na
který můžete hlásit své požadavky během doby, kdy v kanceláři nebude nikdo přítomen.

Vánoční provoz sekce osobní asistence
Ve sváteční dny 24. - 26.12. a v další dny 28.12., 31.12. a 1.1. bude kancelář sekce OA uzavřena. V případě nutnosti
však můžete volat na krizový mobil 775 974 455. Ve čtvrtek 27.12. bude klasický úřední den s úředními hodinami od 9 - 12h a
13 - 17h. Od 2.1.2008 bude kancelář OA opět v provozu tak, jak jste zvyklí.
Na závěr Vám přejeme příjemné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody a v Novém roce se budeme
těšit na další setkání s Vámi. ☺
za sekci OA Jana Cmielová, Bára Vítková

Vánoční provoz sociálně-právní poradny
Blíží se doba Vánoc, čas nejen pečení, úklidu a nákupů, ale i odpočinku. S tím souvisí i dovolená a omezený provoz
poradny. Od 17. prosince 2007 až do 1. ledna 2008 je poradna uzavřena. Výjimka je 19. prosince od 8h – 12h, kdy
budu v poradně přítomna. Pokud byste mi chtěli nechat vzkaz – můžete jej zanechat na záznamníku OA 585 754 924 (v
době provozu sekce OA přímo u děvčat) nebo mi můžete napsat na emailovou adresu poradna@trendvozickaru.cz.
V Novém roce - tzn. od 2.1.2007 budu již přítomna pravidelně v úředních hodinách. Vaše vzkazy se budu snažit vyřídit,
co nejdříve to bude možné.
Martina Brožová
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Mikuláš přijel na vozíku
V sobotu 1.12.2007 Spolek Trend vozíčkářů zorganizoval v tělocvičně TJ Sokola ve Slavoníně kulturní akci „Mikuláš
přijede na vozíku“.
V dopoledním programu se příchozí mohli zúčastnit soutěžního klání v slalomu na vozících. Tato soutěž měla celkem pět
kategorií, kdy závodily
aosoby s handicapem na mechanických vozících samostatně
bna mechanických vozících s asistentem
cna elektrických vozících samostatně
dv neposlední řadě se nezapomnělo ani na asistenty
eveřejnost, kdy si všichni zájemci mohli vyzkoušet jízdu na mechanickém vozíku.

Všichni se vzájemně povzbuzovali, ale pouze ti nejrychlejší vyhráli a mohli si tak odnést připravené ceny od sponzorů fy
Draps, Porsche a Palírna u Zeleného stromu.
Odpoledne do Slavonína zavítali lidoví řemeslníci. Společně jsme vyráběli adventní věnce, vánoční ozdoby, pletli košíky,
předli na kolovrátku, tkali jsme dečky z vlny a zdobili perníčky. Všichni si mohli ruční práce vyzkoušet a odnést si domů věc,
kterou si vyrobili.
Kolem 17-té hodiny vystoupili s ukázkou svého tanečně-sportovního umění členové organizace APA VČAS. Všem
přítomným předvedli gymnastické a artistické dovednosti na železném koni, který byl přivezen za přispění fy Cervus s.r.o.
V další části kulturního představení prezentovali uživatelé služeb ÚSP Klíč taneční kreaci na hudbu z muzikálu Angelika.
Poté opravdu přijel na vozíku Mikuláš v doprovodu „nečekaných“ pomocníků - anděla a čerta. Mikuláš (poněkud v mladší
verzi) si přítomné prohlédl bystrým okem, zeptal se, zda byli hodní a pak s pomocí čerta a anděla rozdal všem dobrým lidem
drobné dárky.
Zábava pokračovala hudbou a tancem až do večerních hodin. Během dne a večera se přítomní občerstvovali zabijačkou,
medovinou, sladkými koblížky a koláčky a v neposlední řadě rautem, který byl připraven fy GOURMET restaurant Kapucín
Děkujeme účastníkům soutěží, tvůrcům výrobků lidových řemesel, prodávajícím, účinkujícím, sponzorům: Pivovar Litovel,
Výtahy Moravia s.r.o., Pekárna Sedaro a výše uvedeným, a všem příchozím, kteří přispěli k dobré náladě celého dne.
Všem srdečně děkujeme a těšíme se na další setkání.
pracovníci Trendu

Co dělá pracovník poradny a kdy se nenudí
Již půl roku pracuji v Sociálně-právní poradně spolku Trend vozíčkářů a domnívám se,
že je ta pravá chvíle na to, abych Vám čtenářům přiblížila svoji činnost.
Kromě vedení dokumentace do které patří např. evidence jednotlivých případů,
uchovávání svěřených dokumentů a tak dále se hlavně zaměřuji na práci s uživateli, kteří
se rozhodnou naši poradnu navštívit. Nejprve zjišťuji s jakým problémem uživatel do
poradny přichází a pak se snažíme společně stanovit co nejefektivnější postup řešení.
Nejčastěji se jedná o pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání sociální
dávky či příspěvku nebo sepsání žádosti např. na některou s kompenzačních pomůcek.
Také Vám mohu nabídnout podporu při jednáních na úřadech, či jiných institucích.
Pokud uživatel nemá možnost, vzhledem k jeho zdravotnímu postižení, se dostavit do
poradny osobně, mohu jej navštívit přímo v bytě nebo na jiném předem domluveném místě. Terénní služba však není mojí
hlavní pracovní náplní. Jednotlivé dotazy uživatelů vyřizuji nejen osobně či návštěvou, ale i telefonicky, mailem, případně
poštou.
Martina Brožová
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Informace z poradny
V posledních týdnech se často na naši poradnu obracíte s dotazy týkajícími se doby vyřizování příspěvku na péči, se
kterou jste z pochopitelných důvodů nespokojeni. Tento stav je způsoben velkým množstvím žádostí o tento příspěvek a
malým množstvím posudkových lékařů, jenž tyto žádosti posuzují. Je proto mnohdy nutné na rozhodnutí úřadu vyčkat třeba i
půl roku. A proto nezoufejte, ale buďte trpěliví, než rozhodnutí obdržíte.
Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný celý příští rok vám přeje
Martina Brožová

Co dělá pracovník půjčovny a kdy se nenudí
Jak jistě víte, půjčovna kompenzačních pomůcek patří k poradně. S tím souvisí i má pracovní náplň,
která byla zaměřena jak na poradnu, tak na půjčovnu a zbyl čas i na jiné úkoly. Ale po pořádku: do
Trendu vozíčkářů jsem nastoupila za účelem rozběhnutí poradny, což obnášelo nejprve připravení
poradny k registraci a následně vytvoření dokumentace - standardů, které jsou podle nového zákona
nezbytné pro správný chod každé sociální služby. Dá se říci, že tak jako trápí nový zákon o
sociálních službách Vás, potrápil i mě. Vytvoření dokumentů – standardů a hlavně jejich naplňování není
jednoduché. Pro Vaši představu, standardů je celkem 15 a upravují vše, čím se služba vyznačuje. Je
třeba podle konkrétních kritérií popsat a zajistit provozní podmínky poradny, veškeré procedurální
postupy, tzn. popis jednání s uživatelem, uzavírání smlouvy, plánování služby, atd. a samozřejmě je
nutné
vytvořit personální plán. Nechci Vás touto v podstatě byrokratickou činností hlouběji seznamovat, věřte, že zákonodárci
naplňováním standardů nám poskytovatelům služeb práci podstatně ztížili a to se kolikrát ptáte, jestli ne na úkor efektivity.
Dále jsem pomáhala kolegyni Martině Brožové s vedením spisů jednotlivých uživatelů a s evidencí poradenství vůbec.
Když bylo potřeba, doprovázela jsem ji k uživatelům domů nebo na úřad.
Vedle toho jsem se také starala o půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jednalo se především o administrativní činnost –
mít v pořádku výpůjční lístky a dohlížet na placení půjčovného.
Mým dalším úkolem byla práce na webových stránkách, které jsem částečně upravovala, a také jsem jednala
s webmasterem o jejich podobě. Ke konci mého „účinkování“ v Trendu jsem obstarávala také knihovnu. No a konečně úkol,
jehož výsledek máte právě v ruce – Trendy zpravodaj. Každý měsíc jsem se starala, aby se k Vám dostal pokud možno
zajímavý a podnětný zpravodaj.
Práce v Trendu mě bavila, ale teď už jsem doma a radostně očekávám spolu s manželem příchod naší holčičky na svět.
Olga Svrčková

Nejlepší zdravotně postižený sportovec
Minulý týden převzal z rukou pana primátora Martina Novotného cenu za první místo v kategorii
nejlepší zdravotně postižený sportovec olomouckého kraje za rok 2007 člen Trendu vozíčkářů pan
Vladimír Marčan. Pan Marčan se věnuje střelbě z pistole.
Všichni mu gratulujeme a přejeme mu hodně sportovních úspěchů, osobní pohody a pevnou ruku.
Dana Mosslerová

Opravy na Kopečku
V rámci schůzky k projektu BB Olomouc jsme byli vyzváni Ing. Hoppem
k předkládání námětů na zpřístupnění chodníků na Svatém Kopečku. V roce 2008
zde bude probíhat velká investiční akce budování stokové sítě. Po určitou dobu to
znamená množství výkopů, objížděk a dalších nepříjemností, avšak po
vybudování kanalizace dojde i na opravy rozkopaných chodníků a to je velká
příležitost k odstranění bariér. Máte-li konkrétní zkušenost ze Svatého Kopečka,
kde by se měl vybudovat nájezd na chodník, dejte vědět do Trendu vozíčkářů a my
Vaše připomínky hromadně předáme. Výlety na Kopeček pak budou ještě
příjemnější.
Mgr. Milan Langer
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Seriál o knižních novinkách

Adobe Photoshop jednoduše pro verze 7, CS a CS2
Autor: Jiří Fotr
144 str. dvoubarevných
Datum vydání: říjen 2005
ISBN: 80-251-0756-6, EAN: 978-80-2510-756-0
Připadá vám většina počítačových knih nesrozumitelná nebo příliš objemná? Potřebujete se přes víkend nebo za pár večerů
naučit pracovat s programem Adobe Photoshop tak, aby vám to stačilo ve vašem zaměstnání, školních projektech nebo
soukromých plánech?
Právě pro vás jsme připravili další knihu z edice Jednoduše: obsahuje lekce, ve kterých neprobíráme, co vše program
obsahuje, ale jak se co dělá; přehledná sazba se zvýrazněnými barevnými prvky vám umožní rychlou orientaci na stránce,
pohodlné nalezení klíčového postupu; v testu na závěr knihy si můžete ověřit, jak jste látku zvládli a ke které kapitole bude
dobré se případně ještě vrátit.
Nezanedbatelným pomocníkem vám bude i přehled klávesových zkratek, které vám umožní rychle vykonat, co byste jinak
složitě řešili otevíráním nabídek a klepáním myší. Na druhé straně obálky naleznete výběr nejpotřebnějších dovedností a
zajímavých tipů s odkazy na stránky, kde jsou v knize vysvětleny. Co se naučíte: založit dokument a nastavit rozměry
obrázku; používat nástroje pro úpravu fotografií; vybírat části obrázku, které chcete upravit; měnit jas, kontrast, sytost a jiné
vlastnosti; pracovat s barvami; využít efekty a různé filtry; doplnit vaše výtvory nápisy; připravit fotografii k tisku; provádět vše
co nejjednodušším způsobem.

Počítačové sítě – Průvodce úplného začátečníka
Autor: Joe Habraken
492 stran
datum vydání: 22.6.2006
ISBN: 80-247-1422-1
"Počítačovým sítím se v současnosti věnuje řada publikací, ne všechny jsou však určeny pro začátečníky.
Pokud chcete této problematice porozumět, sáhněte po kvalitním průvodci z vydavatelství Grada, který vás zasvětí do tajů
standardů počítačových sítí a síťových operačních systémů. Rovněž se naučíte pracovat se síťovými protokoly, jakým je
například TCP/IP. Také si přečtete o IP adresách nebo podsítích a nebude vám chybět ani přehled o stavbě počítačových sítí
nebo zpřístupnění datových a tiskových zdrojů. Rovněž se dozvíte, jak tvořit webové prezentace nebo jak spouštět různé typy
síťových serverů. Díky srozumitelnému výkladu pak poznáte rozdíl mezi sítěmi založenými na serveru a sítěmi peer-to-peer,
takže se jednodušeji při budování sítě rozhodnete, který typ vám bude lépe vyhovovat a jak vyřešit případné komunikační
problémy. Samozřejmostí je část o možnostech ochrany dat a ochrany počítačových sítí před napadením viry."

Jak na počítač - Poprvé u počítače I.
Autor: Jiří Hlavenka
98 stran černobílých
Datum vydání: červenec 2004
ISBN: 80-251-0238-6, EAN: 978-80-2510-238-1
Stále ještě neovládáte počítač? Potřebujete zvládnout vám neznámý program? Připadají vám všechny ostatní
počítačové knihy odborné, nesrozumitelné a drahé?
Poznáte úplné základy práce s počítačem (stolním i notebookem) - od jeho zapnutí, používání klávesnice a myši.
Spustíte první program, napíšete svůj první dopis. Naučíte se tisknout dokumenty, ukládat je a kopírovat na CD či
diskety. Budete umět ovládat okna a upravovat si prostředí Windows. Dojde i na kalkulačku, malování a hry. Počítač
vám už nikdy nebude nepřítelem!
Příručky ze série Jak na počítač již ukázaly nejkratší cestu k počítači statisícům z vás, obyčejných uživatelů. V inovované,
aktualizované a doplněné edici zůstávají stále srozumitelné, názorné a vlídné, nyní navíc přehlednější.
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Jak na počítač - Poznáváme Windows Vista
Autor: Jiří Hlavenka a kolektiv
90 str. plnobarevných
Datum vydání: duben 2007
ISBN: 978-80-251-1593-0, EAN: 978-80-251-1593-0
Je pro vás operační systém neznámým pojmem? Podnikáte první krůčky k ovládnutí základních možností, které
Windows Vista nabízí? Pak se s touto knihou naučíte ve Windows Vista správně orientovat a ovládat je,
nastavovat, instalovat zařízení či přidávat programy. Windows však také využijete k brouzdání Internetem, posílání e-mailů,
nebo pouštění hudby a filmů a prohlížení fotek.

Seriál o nových pomůckách

Nástavec na WC Aquatec 90

Naše půjčovna kompenzačních pomůcek Vám nabízí k zapůjčení i tento nástavec na
WC viz. obrázek. Maximální nosnost je 225 kg. Montáž je snadná a rychlá. Podmínkou
zapůjčení je vrácení v původním stavu, tzn. nástavec je třeba řádně očistit a to dle instrukcí
k použití bez abrazivních prostředků.
Výše půjčovného je dle platného ceníku.

Stolička do sprchy Delphi

Poslední ze série nových pomůcek je stolička do sprchy. Maximální zatížení je 180 kg.
Průměr sedadla je 38 cm, výškové nastavení stoličky je možné ve 3 variantách: 45/50/55 cm.
Výškové nastavení noh je snadné, pomocí stisknutí tlačítka vytáhnete nebo zasunete nohy do
požadované pozice. Pomůcku je nutné vracet řádně očištěnou.
Výše půjčovného je dle platného ceníku.

Speciální pojištění pro zdravotně postižené

slabozraké. Pojištění se vztahuje také na vodící a
asistenční psy, odpovědnost poskytovatele sociálních
služeb a další oblasti. Další novinkou je pojištění vozidel
se speciálním tarifem 'Handicap'. Ten bude určený
osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů ZTP
a ZTP-P. Pro nevidomé a slabozraké jsou připraveny
speciální informační materiály, které obsahují důležité
informace rovněž v Braillově písmu.

Pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům při
nabídce pojistných produktů přichází pod vlajkou
pojišťovny Generali. Od ledna bude v nabídce nový
program Bez bariér, který nabízí speciální pojištění
bezbariérových domácností, zdravotnických pomůcek...
Od ledna bude v nabídce nový program Bez bariér,
který
nabízí
speciální
pojištění
bezbariérových
domácností, zdravotnických pomůcek a dalších potřeb pro
osoby s pohybovým postižením a pro nevidomé a

www.infoposel.cz
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Vaše okénko
Musím přiznat, že jsem čekala více ohlasů na předvánoční akci. Nemohla jsem se jí zúčastnit a tak jsem
byla zvědavá na Vaše dojmy. Ale chápu, že v tomhle čase máte spoustu práce s přípravami na svátky, tak
alespoň jeden příspěvek od naší věrné dopisovatelky.
Olga Svrčková

Mikuláš přijede na vozíku
Mikuláš to má ve svém životě také
těžké, aby stihl obdarovat všechny
děti, dospělé, kdoví jaké akce, tak
musí začínat pracovat hned od
začátku prosince. A náš Trend
vozíčkářů Olomouc měl celodenní
kulturní akci – Mikuláš přijede na
vozíku – již 1.prosince 2007 v TJ
Sokol Slavonín-Olomouc.
Začali jsme se scházet na
10hodin. Při vstupu jsme ucítili moc
libou vůni a to koláčků, koblih
s čokoládou, skořicových rohlíčků a
všudypřítomnou vůni medoviny. Ale
nad tímto vším převládala vůně
zabijačky. Byly zde jitrnice, tlačenka,
klobásky, prejt, škvarky, prostě samo
blaho do žaludku.
Musím si však dávat pozor na tyto
laskominy. Přišla jsem závodit, musím
být pružná a ne mít plný žaludek. Tak
trošku okoštovat klobásku a jít za
Janičkou /asistentkou zde přes sport/
jen tak a trochu poklepat na hodinky a
říci: “Pane profesore, už je čas“. No jo,
ale když se čeká na Marka. Ten má
vždycky zpoždění - říká Jana. Ale
dočkali jsme se.
Projedeme dráhu mezi židličkami,
hezky
slalomem.
Napřed
pojede
mechanický vozík a to veřejnost, potom
lidé co jsou na mechanickém vozíku a
lidé s asistentem na mech. vozíku. Na
závěr my tři na elektrickém vozíku.
Veřejnost jela pěkně. Vytáčela důkladně
zatáčky, ale ubíralo ji to na čase. Někdo
zase stále nabourával do židliček a
poničil celou dráhu. A další pán, ten by
nejraději jel po dvou zadních kolech,
jak byl špatně vyvážený. Ale nahnul se
dopředu a projel dráhu v bezvadném
čase. Také dvanáctiletý chlapec projel
dráhu vůbec nejlépe. Zato Maruška se
svou asistentkou, ta byla málem mezi
námi. Maruška se stále chechtala,
místo aby se držela a spolupracovala
v zatáčkách se svou asistentkou. Ta
doopravdy v zatáčce jela po dvou
kolech a zase na druhou stranu a
Maruška už vypadává, ale dojely,
nikomu se nic nestalo.
Ještě nám třem na električáku
zbývá projet dráhu. No co, dám tam
pětku rychlost, zasviští kolečka a opět
mám co na sebe. Zase nové tričko.

Ale
všichni
byly
odměněni
sponzorským darem od firmy Draps.
Stála
tady
v rohu
krásná
borovička, jen tak, přímo z lesa. Byla
pěkná, huňatá, zelená, voňavá, ale
nějaká ozdůbka přece jenom chyběla.
Přišly zrovna paní, se kterými budeme
vyrábět tradiční řemesla, sem na
větvičku daly něco, tam na větvičku
daly něco a borovička byla hnedle
krásně stříbřitě oděná.
Stůl
se
začal
zaplňovat
dárečkama pro milé kamarády a
známé a hned bylo veseleji.
Doma jsem si připravila dárečky
pro své milé. Odrátkovala jsem
oříšky, vyrobila látkové pytlíčky,
usušila levanduli a dala ji do
připravených pytlíčků. Je pravda, že
mi pomohla dobrá kamarádka, jelikož
dělat uzlíčky a mašličky, to bych
nezvládla.
Nyní využít ještě ty tradiční
řemesla, když přišly mezi nás. Lidé šli

vázat vánoční věnečky, větvičky na
ozdobu,
zdobit
perníčky.
Na
tkalcovském stavu příst podložky nebo
z proutí plést zvonečky či košíčky.
Také zde byla výroba - plstování.
Pracujete s rounem z ovcí a pícháte
jehlou do molitanu a dáváte rounu
nějaký tvar. Ta jehla je na konci
zdrapovatělá a tím se k sobě
přimykají kousky toho rouna. Chce to
mít uvolněné zápěstí. Zdravým ta
práce jde lépe. My ostatní se jenom
více popícháme a práce jde pomaleji.
Ale jde to. Byl vyroben andělíček,
který se bude vznášet a usmívat nyní
o Vánocích. Ještě zvládnout z proutí
uplést pro manžela košíček, aby měl
kam dávat své léky. Propletu jej
stuhou, tím ušetřím aspoň tři řady. Za
chvíli bude 17hod a já svůj košíček již
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dokončuji. Zvládla jsem práci, kterou
jsem chtěla udělat a jdeme se těšit na
Mikuláše.
Přichází stále víc a víc lidí a také
naše oblíbená, milá paní Novotná,
která je manželkou pana primátora a
významnou garantkou našeho spolku
TREND.
Děti z APA VČAS nám předvádějí
své sportovní umění. Sedí na sudu,
jako na hřbetě koně a předvádí cviky
ve třech, až se tají dech. Ale jsou
šikulkové a sestava je výborná. Také
nám předvedli své tanečky klienti ze
stacionáře KLÍČ. Vše bylo odměněno
bouřlivým potleskem.
A tu nám přichází „Čertisko“ se
svým brekeke a máváním svým
dlouhým ocasem a krásný „Andílek“ a
na vozíku přijíždí důstojný a přitom
usměvavý „Mikuláš“. Začíná mírný
šum, ale malé děti se nebojí, asi proto,
že Čert neharaší řetězem a jen mrská
svým dlouhým ocasem. Oči jsou
nejvíce upřeny na sošného Mikuláše
na vozíku, který všem kyne a Andílek
rozdává úsměvy na všechny strany a
děti mile hladí po tvářičkách.
Přítomné malé děti říkaly básničku
či písničku a od Mikuláše dostaly milý
dáreček. Ale také začal rozdělovat
dárečky, které byly pod stromečkem a
všichni jsme byly spokojeni.
Bylo tady přichystáno pohoštění coby raut -od paní Novotné ve
spolupráci s firmou Sedláček, na který
nás
všechny
pořadatel
pozval.
Všechny ty mňamky byly moc dobré.
A začala pro přítomné taneční
zábava. Já jsem zatím seděla u přátel
z civilizačních chorob, kde mám svou
milou kamarádku Hanku s manželem.
Je pravda, že je všem již trochu více
let, ale na tanečním parketu byste věk
nepoznali. A jak jim šlo to disko pro
mladé.
Čas již pokročil někdo odchází a
někteří zůstávají. Dobrůtky z rautu
také ještě jsou. Tak něco uzobnout a
zase jít protáčet kolečka na parket.
Ale všechno někdy končí a tak já
také již opouštím naší milou a moc
pěknou zábavu a budu se těšit zase
příští rok.
Dagmara Sedláčková
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Vážení,
dovolte nám, abychom Vám představili projekt společnosti CAR CLUB s.r.o., která je
Chráněnou dílnou.
Cílem našeho projektu je podání ruky co největšímu počtu zdravotně znevýhodněných
občanů, pomoci těm, u kterých to jde, nalézt práci a zlepšit jejich mobilitu.
Naplnit
jejich
životy
smysluplnou
aktivitou,
která
posílí
jejich
pocit
sounáležitosti ke společnosti.
Za nejdůležitější cíle považujeme:




Vzdělávání a podpora zaměstnanosti
Osobní mobilitu jako integrační prvek
Poskytování dopravních služeb a poradenství občanům ohroženým sociální exkluzí

Ve spolupráci se společnostmi AutoŠKODA, Česká pojišťovna, ŠkoFIN a za pomoci
Národní rady osob ze zdravotním postižením jsme připravili výhodnou nabídku nových a
ojetých vozů, která je obsažena v příloze 5 x výhra, a kterou již využila řada
postižených.
Náš program HANDY EXCELENT je určen všem, kteří nemají řidičský průkaz a auto
potřebující speciální úpravy. Jde o naprosto komplexní službu této skupině lidí.
Naše produkty jsou určeny všem zdravotně postiženým, tedy nejen těm, kteří mají
nárok na státní příspěvek na zakoupení auta.
CAR CLUB s.r.o. otevřela první a skutečný AUTOSALON HANDY v Chlumci nad Cidlinou a i
v Orlové Poruba Příčná 1245 autosalon Kudrna, aby byla co nejblíže svým zákazníkům.
Zde pracují postižení lidé jako prodejci, kteří každému ochotně poradí s výběrem
vozu a rádi každého „provedou“ procesem žádosti o získání státního příspěvku.
Abychom získali i levnější auta pro zdravotně postižené či jejich rodiny, nabídli
jsme firmám a institucím možnost využívání pronájmu nových a ojetých vozů, který lze
využít v rámci Náhradního plnění. Tohoto programu dnes využívá mnoho velkých a
malých firem.
Antonín Pokorný
Gronych
Obchodní ředitel společnosti
Orlová

V Orlové tel:. 596 542 762,

Jiří
vedoucí OC

739 672 768
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Silvestr 2007
Datum konání: 31.12.2007 od 21.00
Místo konání: Horní náměstí, Olomouc
Pořadatel: Agentura Galia, Opletalova 1, Olomouc
21.00 – TRAVINY JAS
22.00 – BLUES POWER
23.00 – JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ
00.00 – VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
TANEČNÍ KLUB, OHŇOSTROJ

Večerní vánoční prohlídky v ZOO Olomouc
Večerní vánoční prohlídky Zoologické zahrady Olomouc se letos konají již po sedmé. Počet návštěvníků, kteří využijí
zajímavé příležitosti prohlédnout si zoo po setmění a podívat se, co dělají a jak se chovají zvířata v době, kdy v areálu zoo
normálně již nikdo není, využívá každoročně kolem dvou tisíc lidí.
Vánočně osvětlená zoo přináší trochu romantiky a uklidnění do shonu, který tyto svátky také přinášejí.
V letošním roce začínají prohlídky zoo 15. prosince a poslední možnost bude prvního ledna. 24. 12. a 31. 12. se večerní
prohlídky nekonají , zoo je otevřena, ale jen do16.00 h.
Od 16.00 h je vstupné jednotné 40,- Kč na osobu pro děti i dospělé.
Mezi svátky, od 25. 12. do 30. 12. si mohou zájemci projít setmělou zoo také s průvodkyní. Tato možnost je nabízena v 17 h.
Jako vánoční dárek pro své blízké je možné zakoupit již permanentní rodinnou vstupenku pro rok 2008. Stojí 900,- Kč a platí
pro dva dospělé a až čtyři děti.

Příjemné prožití Vánočních svátků
a šťastný Nový rok
přejí
pracovníci Trendu.
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