Slovo úvodem
Srdečně Vás zdravím v májovém období
V tomto čísle oběžníku Vás čeká tak trochu novinka, která Vás jistě velmi nadchne. Ale popořádku – na prvních
stránkách se dozvíte, co že se to v tom našem Trendu zase děje. To, že byli přijati noví pracovníci, už víte. Ale to není
všechno. Dnes se podrobně dočtete, kdo kde nyní „sedí“, protože proběhlo velké stěhování☺. Věřím, že si na tuto změnu
rychle zvyknete, tak jako my pracovníci. Na dalších stránkách najdete pozvánky na prázdninové pobyty a články plné
informací, které Vás jistě budou zajímat. Tak například věděli jste, že Jágr svým přestupkem, kdy zaparkoval na místě
určeném pro lidi na invalidním vozíku, podnítil změnu silničního zákona? No vidíte. Samozřejmou součástí oběžníku je
nabídka zajímavých akcí různého typu a něco málo inzerátů. Pozornost věnujte i příloze.
Olga Konšelová
SETKÁNÍ NA LUŽICKÉ
V květnu na nás opět čeká pravidelné setkání na Lužické.
Uskuteční se v obvyklou třetí středu v měsíci, to znamená 16. 5. 2007 od 15 hodin. Tentokrát se
na Vás bude těšit roztomilý Biegl i se svou majitelkou, kteří společně provozují canisterepii, o níž
vám poví něco bližšího. Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení
psa ke zlepšení zdravotního stavu uživatele.
Na tuto ojedinělou akci Vás srdečně zveme!
Jana Cmielová
VALNÁ HROMADA
V sobotu 16. 6. 2007 od 9.30 hod proběhne v Klubu důchodců v Olomouci, Peškova 1 VALNÁ HROMADA Spolku
TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc. Účast na valné hromadě patří k základnímu právu i povinnosti ČLENŮ spolku.
Za TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc zve
Mgr. Milan Langer
předseda
Netradičně opět změny!
Řada z Vás měla již možnost osobně se seznámit s novými posilami v Trendu. To, že přibyli noví zaměstnanci se
samozřejmě muselo projevit ve změnách na pracovišti, tzn. tam kde který zaměstnanec pracuje. Proto vám přináším nový
seznam s adresami a telefonními čísly, na kterých je daný pracovník k zastižení:
Sekce osobní asistence (Hornová Marcela a Pospíšilová Zuzka)
Holečkova 9, telefon: 585 754 387, 777 974 455
Manager sociálních služeb (Kotonská Veronika)
Holečkova 9, telefon: 585 754 388, 731 501 388
Pracovník sociálně právní poradny (Konšelová Olga)
Lužická 7, telefon: 585 754 918, 731 501 389
Pracovník vzdělávání (Schmucková Šárka)
Lužická 7, telefon: 585 431 012,
Pracovník aktivizačních činností (Cmielová Jana)
Lužická 7, telefon: 585 431 012.
Vše ostatní zůstává beze změn

Verča Kotonská
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PRÁZDNINOVÉ PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYTY
V letošním roce jsme pro Vás připravili celkem dva psychorehabilitační pobyty.
1) Prvním z nich je 5-denní pobyt v bezbariérovém rekreačním středisku Zámeček v Hodoníně u Kunštátu, který se
uskuteční v termínu 16. - 20. 7. 2007.
Letošní rok je plný změn způsobených novým sociálním zákonem, a proto i naše pobyty se beze změn neobejdou.
V letošním roce si na pobyt budou z části přispívat mimo uživatelů i asistenti, a to tím způsobem, že pobyt jim bude
vlastně zaplacen ze mzdy, kterou dostanou za odpracovanou dobu během pobytu. A to z toho důvodu, že volnočasové
aktivity bohužel nejsou součástí sociální služby a nejsou na ně žádné dotace. Ale asistenti se nemusí bát, i přes částečné
placení pobytu dostanou ještě cca 400 Kč / den.
Uživatelé, kteří pojedou na pobyt společně se zaměstnancem, osobním asistentem, Trendu budou za pobyt hradit
1.960,-Kč. Osobní asistent v tomto případě bude hradit částku 1.160,-Kč.
V případě, že bude uživatel chtít jet na pobyt s někým jiným než s řádným zaměstnancem spolku, uhradí za společný
pobyt 3.900,-Kč.
V tomto čísle najdete přihlášku, kterou poštou nebo osobně doručte k nám do kanceláře na Holečkovou.
Přednost budou mít uživatelé přihlášení s osobními asistenty pracujícími v Trendu (nový zákon přísně nařizuje, kdo
může dělat osobního asistenta a nikoho jiného nemůžeme jako osobního asistenta zaměstnat) a rozhodovat bude také
datum přijetí řádně vyplněné přihlášky. Přihlášky zasílejte nejpozději do 8. 6. 2007 na HOLEČKOVU.
2) Druhým psychorehabilitačním pobytem, který jsme pro vás v letošním roce připravili, bude už tradiční Březejc,
v termínu 20. - 26. 8. 2007. Na tomto pobytu bude další novinka a sice, že v rámci něj bude skutečně probíhat
psychorehabilitace formou canisterapie, hipoterapie a další pod vedením odborníků. Účastníci budou mít povinnou účast
na programu.
Podrobnosti o tomto pobytu naleznete v příštím čísle.
Jana Cmielová

Z poradny
V minulém čísle jsem Vás informovala o tom, že připravujeme poradnu k registraci. Toto nadále platí. Změna, která se
týká Vás, je ta, že nyní mě najdete v kanceláři na Lužické, kde dříve sedávala Veronika Kotonská. Důležitou informací je
rozšíření úředních hodin a změna telefonní čísla na pevnou linku.
Úřední hodiny:

Kontakt:

Po
St
Čt

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

14:00 – 17:00

tel.: 585 754 918, mobil 731 501 389, poradna@trendvozickaru.cz
Olga Konšelová

Změna v ceníku za služby osobní asistence
Opět jedna změna v souvislosti s poskytováním služby osobní asistence po nabytí účinnosti zákona o
sociálních službách.
Službu osobní asistence můžeme poskytnout také lidem, kterým zatím nebyl přiznán příspěvek na
péči a čekají na rozhodnutí žádosti. Podle předchozího ceníku za službu OA, platili lidé, kterým příspěvek
na péči doposud nebyl přiznán, 85,- Kč za hodinu. Podle nového rozhodnutí představenstva však budou
platit pouze 10,- Kč za hodinu.
Marcela Hornová
Škatule, škatule, hejbejte se ☺
Srdečně zdravím. Většina z Vás všech mne již jistě zná. Setkali jsme se v rámci vzdělávacích akcí nebo v poslední
době na sekci osobní asistence na Holečkově. Tam mne už bohužel nenajdete, ale pokud se budete chtít se mnou setkat,
na něco se zeptat, budete něco potřebovat, budu ráda, když mne navštívíte v Trendu na Lužické. Najdete mne
v kanceláři č. 2, hned naproti vchodovým dveřím. Můžete taky volat na číslo 585 431 012 nebo psát na email
schmuckova@trendvozickaru.cz. Vrátila jsem se ke vzdělávacím projektům a v nejbližší době budu mít na starosti i
projekt Bezbariérová Olomouc.
Těším se na Vás a všem přeji hezký den.
Šárka Schmucková
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Potřeby osobní asistence na měsíce červen až září
Pomalu se nám blíží letní prázdniny. Každý rok během letních měsíců odjíždí řada našich asistentů na dovolenou,
studenti jezdí domů atd. Ptejte se tedy již nyní svých osobních asistentů, zda k Vám budou chodit i po dobu měsíců
červen až září.
Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, zda v období těchto měsíců budete potřebovat zajistit osobní asistenci od nás,
či zda k Vám budou i nadále chodit osobní asistenti, se kterými se průběžně domlouváte celý rok. Tuto informaci
potřebujeme vědět s dostatečným předstihem, abychom se mohli připravit na úbytek asistentů a zajistit Vám kvalitní
službu i přes léto.
Krabička na Vaše vzkazy, připomínky, stížnosti, pochvaly…
Vzhledem k tomu, že se sekce OA přestěhovala z Lužické ulice na Holečkovu 9 a stejně se
přestěhoval i manager sociálních služeb Verča Kotonská, přestěhovali jsme i naši Krabičku na
Vaše vzkazy, připomínky, stížnosti, pochvaly. Tuto krabičku tedy nyní najdete v kancelářích osobní
asistence na adrese Holečkova 9.
Už poměrně dlouho nikdo z Vás nevyužil možnost podat nám anonymně jakoukoliv stížnost či
podnět, připomínám tedy její existenci ☺ Samozřejmě můžete podat i oficiální stížnost, připomínku
apod. také formou dopisu, e-mailu, přímo pracovníkům služby OA. My jsme za jakýkoliv Váš podnět rádi, neboť ho
chápeme jako práci na zlepšení kvality naší služby!
Marcela Hornová

Vyhodnocení sbírky Dny zasukovaných tkaniček
Dny zasukovaných tkaniček nám skončily a dá se říct, že úspěšně. Nastal čas zhodnocení toho, co se podařilo a co
méně. Vzhledem k tomu, že sbírka probíhala na pěti místech Olomouckého kraje, tak nejprve trochu statistiky. Členům,
dobrovolníkům a studentům se podařilo sesbírat úctyhodnou částku 196 839,5 Kč, což je sice v porovnání s loňskými
jarními dny méně, ale podívejme se na jednotlivá stanoviště a porovnejme je s rokem 2006:
Město

Rok 2006
1 775,50
7 657,50
12 596,50
16 782,50
177 590,50
216 402,50

Litovel
Lipník nad Bečvou
Zábřeh na Moravě
Velká Bystřice
Olomouc
Celkem

Rok 2007
6 236,50
5 104,50
27 395,50
10 068,50
148 034,50
196 839,50

Z této tabulky jasně vidíte, že kromě Litovle a Zábřehu, kde bylo dosaženo více než dvojnásobného nárůstu, ve
zbývajících městech výtěžek v porovnání z loňským rokem klesnul.
Z mého pohledu je příčin několik:
a- ve velkých městech přibývá různých sbírek a lidé jsou už trochu apatičtí na množství žadatelů, i my jsme se ve
čtvrtek dělili o pozornost se sbírkou Sluníčko
b- ne všichni studenti přistupovali ke sbírce stejně zodpovědně
Pokud by vás zajímal přehled škol a jejich výnosů, tak toto mám k dispozici, popř. je tabulka k nahlédnutí i
v poradně. Kromě některých studentů z Elektrotechnické střední školy, je možné všem ostatním velmi poděkovat za
ochotu a profesorům všech škol za věrnost naší sbírce. Na všech školách, které jsem oslovila, jsem se setkávala
s odpovědí – těch sbírek je hodně, ale s vaší organizací se nám dobře spolupracuje, vás neodmítneme. To určitě
potěší, stejně jako nás může těšit, že nad naší sbírkou převzal záštitu pan primátor Novotný a s manželkou a dětmi se
dokonce sami zapojili do sbírky. Na příští rok přislíbili další podporu dokonce i se získáním dobrovolníků, kteří budou
ochotni vybírat.
Pomohli nám i herci s Moravského divadla, za což je třeba poděkovat paní Ivaně Plíhalové, která moderovala i
zahajovací kulturní akci, na níž vystoupila taneční skupina Tornádo ze Šumperka a cvičenky z Domova pro seniory ve
Chválkovicích, znáte je už z Masopustu. Poděkování patří i firmám, které podpořily sbírku finančně nebo materiálně MONTERS spol s.r.o.; INVENSYS Appliance Controls, s.r.o.; Connex Morava, a.s.; Hanácká kyselka; Pramen
Olomouc, s.r.o.; Trimex, s.r.o.; Olmark, repro-grafické studio; DPMO, a.s. Olomouc.

3

Tak a teď přecházím k tomu, co Vás určitě zajímá nejvíc. Kolik vybrali ti z vás, kteří se do sbírky zapojili.
HODNĚ 44 498,- Kč
Je to částka, která hovoří o tom, že jste svou angažovaností přispěli k zisku jedné pětiny z celkové částky. Někteří
jste měli možnost se zapojit v jednom dni, někteří jako pan Effenberger dokonce celé tři dny. Vím, že Vaše možnosti
jsou různé a proto Vám chci poděkovat za každou hodinu, kterou jste mohli sbírce věnovat a zvýšit tak její
důvěryhodnost v očích občanů. Přece se však neubráním tomu, poděkovat Pepovi Effenbergerovi trochu více než
ostatním. Jeho iniciativa s poutačem a vlastnoručně připravenými citáty přinesla Trendu své ovoce. Na jeho konto je
třeba připsat částku 15 384 Kč.
Přikládám tabulku s jednotlivými finančními částkami, které získali jednotliví členové a jejich pomocníci. Děkujeme

1 den pochůzek
2675,5
1702,5
1313
5435,5

Klienti s asistenty nebo studenty
2 dny pochůzek
3 dny pochůzek

8372
3977
5638,5
15384

Koutný
Přikrylová
Tichá
Kollert
Štrajt
Novák
Kamrád
Effenberger
Hana Šnoblová

Vaše okénko
Rozhodla jsem se založit v našem oběžníku novou rubriku Vaše okénko. V minulosti jste
samozřejmě měli možnost přispívat svými články do oběžníku, ale nyní bych toto zavedla jako
pravidelnou rubriku. Zde je vyhrazen prostor pro Vaše příspěvky různého charakteru, které můžete
směle posílat mailovou cestou na adresu poradna@trendvozickaru.cz, dále samozřejmě klasickou
poštou na adresu Lužická 7, 779 00 Olomouc, popřípadě faxem na čísle 585 431 986 a nebo, pokud budete mít cestu
kolem, tak můžete příspěvek donést osobně, ať už na papíře nebo v hlavě – společně jej můžeme sepsat.
Jistě se máte s ostatními o co podělit. V této chvíli mě napadá hned několik témat, tak třeba: určitě by bylo
zajímavé dozvědět se, co si myslíte o Trendu☺ Co se Vám na našich službách líbí, nelíbí, co byste vylepšili? Podobným
tématem může být otázka, co se Vám líbí, nelíbí na Olomouci, z hlediska bariérovosti i jiného. Dalším tématem a věřím,
že to bude pro Vás velice zajímavé, je vyprávění z Vašeho života. Napište pro ostatní, jaké trable a naopak veselé
okamžiky zažíváte kvůli Vašemu postižení. Do Vašeho okénka budou patřit i „děkovačky“, vzkazy a výzvy a spoustu
dalšího, co Vás napadne☺
Pro tentokrát použiji článek z Olomouckého deníku, který referuje o sbírce Dny zasukovaných tkaniček. V tomto
článku je totiž věnovaná pozornost Josefu Effengergerovi, kromě toho, že na fotce je i Jiří Kamrád. Dozvídáme se, kde
všude byl a co dělá ve volném čase. Věděli jste to?
Olga Konšelová

Vozíčkář: Bez práce nemůžu být
Jedním z těch, kteří pomáhali s prodejem tkaniček, byl i Josef Effenberger (na fotce
vpravo), který je sám na vozíčku.
Foto: DENÍK/Petra Pášová

Den zasukovaných tkaniček. Tak se jmenuje už tradiční sbírka, která trvá do pátku
a vyhlásil ji Trend vozíčkářů Olomouc a Liga za práva vozíčkářů Brno. Lidé tak včera
mohli podpořit vozíčkáře zakoupením symbolické tkaničky.
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Jedním z těch, kdo chtěl pomoci prodejem těchto tkaniček, byl i Josef Effenberger, který je sám vozíčkář. "Jsme na Dni
zasukovaných tkaniček a vybíráme peníze pro tělesně postižené, kteří jsou na tom hůř než my. Už leží a potřebují osobní
asistenci," říká šestapadesátiletý Effenberger, který se vzápětí rozpovídá o tom, proč je vozík pro něj každodenní
nezbytností." Dělal jsem obklady, dlažby a krby, jezdil jsem po světě. Byl jsem v Angole, na ambasádě v Luandě, pak v
Izraeli. Vrátím se a nemůžu dělat. Najednou z ničeho nic se mi objevily svalové problémy. Nemůžu s nohama hýbat.
Můžu, ale musím si pomáhat, po čtyřech lezu po schodech," popisuje svůj příběh, který se stal před jedenácti lety.
"Musím nohy trénovat, takže chodím alespoň po čtyřech po zemi. Zkouším to o holích, ale padám s nimi, to je nejhorší. V
plném invalidním důchodu jsem od roku 1999," přiznává.
Pro někoho, kdo se ocitne na vozíčku, může během pár vteřin přestat existovat svět. To ale u Josefa Effenbergera
nepřipadá v úvahu. Stejně jako dřív má stále co na práci. "Nemyslím na to, mám spoustu aktivit. Třeba fotbal, dřív jsem
byl brankářem v malé kopané a teď dělám vedoucího. Jsem na vozíku a nechci se od toho vzdálit, tak organizuji turnaje,"
popisuje svůj život na vozíku Effenberger. "Snažím se pořád někde být, vymýšlím si aktivity. A když jsem doma, tak si
vezmu igelity na kolena a okopávám třeba okolo mrkve. Ale deset minut, víc nemůžu. Tak alespoň tohle, bez
prácenemůžu být," dodává usměvavý muž.
Petra Pášová
Pokračování Vašeho okénka
Nyní článek jedné z našich uživatelek, který by klidně mohl spadat pod téma z Vašeho života a to nejspíš trable, které
zažíváte s postižením.
Špatná to kontrola
Jsem osoba na vozíčku a to víte, když sedíte a nepohybujete se, tak je vám přece jenom větší zima.
Jsme v rehabilitačním ústavu a vydáváme se s manželem na vycházku. Snažím se té zimě zabránit, aby mi
nevlezla do těla. Dáváme do menší pet láhve hodně teplý čaj, položím mezi nohy a hned je tepleji. Ale tentokrát ta láhev
byla trochu větší, takže papír na obalení moc nestačil, byla zde menší škvírka, která mi způsobila později menší lapálie.
Je pravda, že je to dobrý termofor, který fajn funguje. Ale ta kontrola, tedy já věřila ve svého manžela, že je vše
v pořádku, tak jako vždy. Dala jsem láhev ke kolenům, přikryla dekou a mohli jsme vyjet do té zimy. Sem tam jsem
zavrtěla nohama, jelikož jsem cítila, že láhev moc hřeje. Ale co se mi může stát říkám si. Vždyť je láhev zabalená v papíře
a mám kalhoty, tak co. Je pěkné teploučko a ještě si občas zahřeji i ruce v rukavicích.
Ale když se navrátíme z vycházky, jaké bylo mé překvapení. Vidím na kolenou červené fleky, které začnou za
chvíli štípat a svědět a také se začínají dělat puchýře. Tak to už jdu za sestřičkou, abych ukázala, co jsem si svým
termoforem způsobila. A paní doktorka vysloví závěr, že mám spáleniny, které musím ledovat a nesmím do teplého
bazénu. No tak, to jsem tedy dopadla. Napřed teploučko na kolínka a nyní zase chlad na ně.
věci.

Vše nakonec dobře dopadlo, puchýře se zahojily. Ale plyne z toho ponaučení, buďme příště více ostražití na teplé
Dagmara

Olomouc se chystá vybudovat nový dům s pečovatelskou službou
Olomouc se chystá vybudovat další dům s pečovatelskou službou. Radnice hodlá zhruba pět desítek malometrážních
bytů postavit v městské části Slavoníně. Důvodem je velký zájem důchodců o podobný typ zařízení.
Na místa v některých pečovatelských domech v Olomouci čekají i pět let.
"Vytipovali jsme na území města tři vhodné lokality. Rozhodli jsme se nakonec pro
pozemek ve Slavoníně, který by měl být pro tuto výstavbu rezervován. Už je
zpracovaná urbanistická studie," řekla ČTK náměstkyně primátora Hana Tesařová
(ČSSD). Podotkla, že podporu seniorů mají zástupci města ukotvenu i v programovém
prohlášení. "
Dům by se měl vybudovat ještě během tohoto volebního období. Půjde o byty pro
seniory do jisté míry soběstačné, ke kterým by docházela pečovatelka," dodala
Tesařová. Podle jejího kolegy Vladimíra Pokorného (ODS) podnět k vybudování tohoto
zařízení dala radě přímo komise městské části ve Slavoníně. "O umístění v domech s
pečovatelskou službou je v Olomouci velký zájem. Někde lidé na místo čekají i pět let.
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Radnice bude nyní hledat dotace, ze kterých by zařízení mohla postavit," doplnil Pokorný. Senioři v krajském městě
mají k dispozici v domech s pečovatelskou službou podle něj celkem 570 bytů. Domy se nacházejí v devíti lokalitách
města.
Ročně se městu podaří umístit na 50 nových žadatelů. V průměru je jim kolem 70 let.

ČTK 23. 04. 2007

V Domě s pečovatelskou službou v Čelechovicích na Hané zůstávají ještě 3 bezbariérové byty volné
ČELECHOVICE
NA
HANÉ - V novém
domě s pečovatelskou
službou v Čelechovicích na Hané je skoro
padesát
bytů.
Tři
bezbariérové zůstávají
ještě volné.

odkázaným na invalidní vozík.
„Tři bezbariérové byty jsou ještě volné. Oslovili jsme
Ligu vozíčkářů v Brně, poslali jim fotografie a nabídli
možnost ubytování,“ vysvětlila Marcela Halová, ředitelka
obecně prospěšné společnosti Trilobit, která nový
domov pro seniory spravuje.
Dům má sloužit především místním. Podmínkou pro
umístění do DPS je, aby nájemníci pobírali starobní nebo
invalidní důchod. „Ještě před zahájením stavby jsme si
prostřednictvím dotazníků udělali průzkum, abychom
zjistili, jaký bude o ubytování mezi obyvateli Čelechovic
zájem. Dům má sloužit převážně jim,“ podotknul předseda
dozorčí rady nově postaveného DPS František Prášil.
Součástí vybavení každého bytu je koupelna se
sociálním zařízením a kuchyňská linka, nábytek si
nájemníci přivezli vlastní.
„Když do nového tak s novým nábytkem,“ prohlásila
sedmdesátiletá Zdenka Dostálová. „Jsem rodačka z
Kostelce na Hané, ale v Čelechovicích bydlím od roku
1956. Na udržování domku už jsme neměli síly, takže jsme
možnosti bydlet v novém domově přivítali,“ dodala.

Foto: DENÍK/Eva Ševčíková

První nájemníci domu s pečovatelskou službou (DPS)
v Čelechovicích na Hané už bydlí. Obec zahájila stavbu
objektu s 48 chráněnými byty v srpnu před dvěma lety a
investovala do ní téměř 55 milionů korun.
„Větší část finančních prostředků potřebných na
vybudování domu s pečovatelskou službou, téměř 38 a půl
milionů korun, jsme získali formou dotace od ministerstva
pro místní rozvoj, na zbytek jsme si vzali hypotéku,“ uvedla
starostka Čelechovic Jarmila Stawaritschová s tím, že v
objektu je 38 malých bytů ve stylu garsoniér a 10
jednopokojových bytů.
„Momentálně jsou k dispozici už jen malé byty, ale i ty
co nevidět zaplníme, protože se hlásí další zájemci o
ubytování,“ dodala Stawaritschová.
Většina nájemníků nového domu jsou občané Čelechovic
a blízkého okolí. Výjimkou však nejsou ani lidé ze
Šumperska a Jesenicka. „Jsou to lidé, kteří mají k naší
obci blízký vztah, například se tu narodili,“ poznamenala
starostka.
DPS má bezbariérový přístup a výtah. Kromě toho
jsou v něm čtyři byty přizpůsobené potřebám lidem

V přízemí novostavby mají nájemníci k
společenskou místnost a kuchyňku pro společné
pečení a domácí péči 24 hodin denně jim
agentura Sanco. K tomu by měla přibýt také
ordinace a kadeřnický salon.
Prostějovský deník

dispozici
vaření či
zajišťuje
lékařská

Eva Ševčíková

Olomoucká radnice upraví další trasy ve městě pro handicapované
Lidé upoutaní na invalidní vozík, ale i matky s kočárky se v krajském městě Olomouci budou moci
projít bez potíží dalšími ulicemi a náměstími. Olomoucká radnice se chystá v příštím roce upravit
chodníky i nájezdy na silnice na dalších čtyřech trasách.
Na další čtyři lokality pak hodlá vypracovat projektovou dokumentaci. Investice vyjde na více
než 12 milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs
(KDU-ČSL).
"Jde celkem o osm bezbariérových pěších tras na území města Olomouce. S projektem se
chceme přihlásit do národního programu mobility pro všechny se žádostí o dotaci ve výši 9,3 milionu
korun.
Při sestavování rozpočtu na rok 2008 vyčleníme na tyto akce 3,1 milionu korun," doplnil náměstek.
Nových bezbariérových tras by se tak měli Olomoučané i návštěvníci dočkat v příštím roce v lokalitě Smetanových
sadů a Polské ulice, v Hodolanské ulici, v okolí vlakového nádraží a na třídě 17. listopadu. Město se chystá v příštím roce
pustit také do projektové dokumentace na zpřístupnění tras pro handicapované v okolí ulic Fibichova a Hálkova, v okolí
Mrštíkova náměstí a Dolní Hejčínské, kde sídlí také Ústav sociální péče Klíč, a v oblasti ulic Dvořákové a Zikové.
Město se do budování bezbariérových tras pustilo již před třemi lety. Na vybraných trasách město nechalo zejména
snížit nájezdy z chodníků na vozovku a vybavilo je bezpečnostními prvky, které slouží k orientaci nevidomých. Radnice
investuje do úpravy tras pro postižené v rámci projektu Bezbariérová Olomouc.
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Zastupitelstvo ho schválilo v březnu 2002. Cílem projektu je přetvořit Olomouc na město bez architektonických,
dopravních, komunikačních a informačních překážek. Město již dříve nechalo například zřídit v historické budově radnice
výtah. Finančně podporuje také firmy a organizace, které staví bezbariérové vstupy do svých provozoven.
ČTK 19. 04. 2007

ŠkoFIN přichází se zvýhodněným úvěrem Handy

Ilustrační foto

Úvěr Handy mohou handicapovaní občané použít na nákup nových vozů
značky Škoda Fabia Combi a Škoda Roomster i speciálně upraveného
ojetého vozu. Doprovodné akce projektu přinášejí i řadu výhod, jako
například slevu ve výši 13 % z pořizovací ceny vozu nebo automatickou
převodovku zdarma u limitovaného počtu vozů. Projekt Car Clubu, jehož
partnery jsou vedle ŠkoFINu také Škoda Auto a Česká pojišťovna, byl
představen ve středu 18. dubna od 10 hodin v doprovodném programu
veletrhu Non Handicap na Výstavišti Praha - Holešovice.
Společnost ŠkoFIN se rozhodla, že i v letošním roce podpoří projekt Car
Clubu, jehož hlavním cílem je pomoc postiženým občanům. Partnery tohoto
projektu jsou ŠkoFIN, Škoda Auto a Česká pojišťovna.

Konkrétně společnost ŠkoFIN zajišťuje financování nákupu vozů a ve spolupráci se Škoda Auto poskytuje cenové
zvýhodnění na dodávaná auta. Česká pojišťovna v rámci pojištění těchto vozů nabízí rozšířenou asistenci. Počítá se i s
možností individuálních úprav vozu pro postižené, či využití příspěvku na koupi vozu od státu. Pro handicapované občany
tak bude zajištěn kompletní servis od dodání, financování, úpravy vozu až po servis.
„Společnost ŠkoFIN představila nový finanční produkt, který je průlomem v poskytování finančních služeb
handicapovaným občanům. Pod názvem úvěr Handy je určen pro nákup vozu handicapovanými spoluobčany. Kromě
toho, že je úvěr možné využít na nákup nových vozů značky Škoda Fabia Combi a Škoda Roomster, lze jej využít i na
nákup speciálně upraveného ojetého vozu. Doprovodné akce projektu přináší i řadu výhod, jako např. slevu ve výši 13 %
z pořizovací ceny vozu nebo automatickou převodovku zdarma u limitovaného počtu vozů,“ vysvětluje Ing. Roman
Vavroň, vedoucí obchodního oddělení a produktového marketingu.
Dalšími dvěma finančními produkty jsou jednoletý a dvouletý operativní leasing Handy, které nabízejí užívání vozu
formou pronájmu na jeden nebo dva roky podle potřeby klienta, a to s veškerým komfortem a servisem (havarijní
pojištění, povinné ručení, silniční daň, silniční asistence, údržba a servis, likvidace pojistných událostí a poskytnutí
náhradního vozidla apod.). Cena pronájmu je 2.67 Kč / km.
Více informací: Dušan Fornůsek, ŠkoFIN, tel. 224 992 338, 605 207 460, fornusek.dusan@skofin.cz

V Praze ověřují projekt záchrany zdravotně postižených při požáru
Pokud hoří v domě, kde bydlí vozíčkář, slepec nebo
člověk s vážným postižením sluchu, může být pro hasiče
problém je zachránit. Vozíčkář slyší volání z megafonu, aby
opustil byt, sám to ale nezvládne. Problém je to i pro slepce
a člověk, který špatně slyší, o volání hasičů vůbec neví.
Dostat tyto lidi z hořícího domu je pro hasiče bez
speciálního vybavení složité. Změnit by to měl projekt
zaměřený na záchranu osob se zdravotním postižením a
seniorů. Připravila ho Národní rada občanů se zdravotním
postižením spolu s hasiči, záchranáři a policií.
Půjdou na něj evropské peníze. Podle Jany Hrdé z
Pražské organizace vozíčkářů se tak Praha stane prvním
městem na světě, kde už záchrana lidí s postižením
nebude problémem. V projektu vznikne databáze lidí se
zdravotním postižením. Pro hasiče a záchranáře pak bude
snadné před výjezdem si prověřit, zda v domě bydlí
člověk, který potřebuje při záchraně zvláštní zacházení.
Dobrovolníkům, kteří budou tyto lidi do databáze
zapisovat, dnes předvedli hasiči spolu se záchranáři, co
všechno při záchraně umějí. Evakuovali "zraněného" po
lanovce z dvacetimetrové cvičné věže. Spolu s ním se
spouštěl i záchranář, který po celou dobu slovně pacienta
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uklidňoval.
Na zemi přistál "zraněný" na
speciální pojízdné lůžko. Na
něm ho záchranáři převezli do
sanity s nájezdy. Hasiči ukázali
i spouštění psa po lanovce z
věže,
evakuaci
vozíčkáře
pomocí schodolezu a záchranu
lidí z výše 30 metrů za pomoci
automobilového žebříku. "Nás ta
myšlenka napadla v souvislosti s povodněmi v roce 2002,
ale hlavně s událostmi v New Orleans, kde při povodni lidé
se zdravotním postižením utonuli, protože nikdo o nich
nevěděl," řekl ČTK předseda rady Václav Krása.
Prvním krokem podle něj je zmapovat, kdo kde bydlí.
Integrovaný záchranný systém se musí naučit s těmito
lidmi komunikovat, vybavit se speciálním zařízením pro
jejich záchranu a pamatovat i na to, že tito lidé potřebují
zvláštní pomůcky, aby dále mohli existovat. "Například
hole nebo vozík, aby pak, když je někdo zachrání, dokázali
dál žít alespoň trošku normálně," shrnul Krása. Projekt je
podle něj přínosem pro postižené i v tom, že některým z

nich poskytne zaměstnání. Takzvaní registrátoři budou z
jejich řad. Projekt je ověřuje v Praze, postupně se připojí
další města.
"Chceme, aby tento způsob záchrany lidí se zdravotním
postižením, seniorů či lidí s psychickými obtížemi fungoval
i jinde," dodal Krása. "Psychiatričtí pacienti trpí třeba
úzkostí z velkých prostor a nechtějí vycházet z bytu. Je
potřeba zvolit optimální přístup, a když už není zbytí, tak

toho člověka vytrhnout trošku násilně. Pak jde o to, jak ho
uklidnit, že je vše v pohodě," popsal Břetislav Košťál ze
sdružení Fokus, který se dnes školil jako registrátor.
ČTK 18. 04. 2007

Konference Bez bariér se zaměří na volnočasové aktivity
Pod názvem Aktivně bez bariér se uskuteční 23. a 24. května 2007 v Kongresovém centru
Praha již třetí ročník mezinárodní konference z cyklu Bez bariér. Po odstraňování bariér v dopravě
a městě se tentokrát soustředí na dostupnost volnočasových aktivit osob se zdravotním
postižením.
Hlavními tématy budou cestování, sport a kultura. Program se zaměří na otázky přístupu k
aktivitám, které jsou spíše v pozadí našeho vnímání problematiky zdravotního postižení, přitom
jsou ale nezbytné pro pocit úplnosti života a nepochybně přispívají k pocitu plného zapojení do
života společnosti. Především sport, ale i kultura mohou přinést lidem se ZP vysoké společenské
uznání, pokud se těmto aktivitám věnují cíleně, naplno a s nezbytnou dávkou talentu.
Záštitu nad konferencí převzali předseda vlády Mirek Topolánek, ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková a Alena
Palečková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Konference je jako každoročně součástí
doprovodného programu souboru výstav pro rodinu a volný čas FOR FAMILY 2007.
Sportovní sekce upozorní na problémy, s nimiž se sportovci se ZP při svých aktivitách setkávají. Zájemci budou mít
možnost zhlédnout některá jejich ocenění .
Sekci cestování bude vévodit téma letecké dopravy osob se ZP - jak si zajistit vše potřebné před cestou, přepravu
vozíku apod. Část příspěvků se zaměří na bariéry a také na zvláštní produkty cestovního ruchu orientované na osoby se
ZP.
Sekce zaměřená na přístupnost kulturních zařízení se bude týkat především zařízení navštěvovaných v souvislosti s
cestovním ruchem.Chtěli bychom ukázat způsob zpřístupňování historických památek a zajímavých lokalit.
Konference se koná ve spolupráci s ABF a.s. Generálním partnerem je Nadace České spořitelny, dalšími partnery jsou
Letiště s.p. a Adriatic Curatio.
K účasti je možné se přihlásit u paní D. Lanzové, Národní rada zdravotně postižených v ČRZP, tel. 266 753 433,
e-mail d.lanzova@nrzp.cz.
ČTK 6.05.2007

Případ Jágr upozornil na chybu a prospěl invalidům
Až začne platit novela silničního zákona, řidiči se už nebudou muset obávat, že přijdou o
řidičský průkaz, pokud zaparkují na místě pro invalidy. A svůj podíl na tom má i slavný
sportovec Jaromír Jágr.
Hokejová celebrita málem ztratila loni v říjnu řidičský průkaz poté, co zaparkovala svoji
limuzínu na Václavském náměstí na místě vyhrazeném postiženým osobám. Jágrovo auto
parkovalo na místě asi hodinu. Když ho policisté přistihli, hájil se tím, že upozornění vůbec
neviděl.
Nový silniční zákon, který platí od července 2006, totiž říká, že parkování invalidů musí
být označeno nejen svislou dopravní značkou, ale i označením na vozovce, které musí být z
80 procent viditelné. To však řada parkovacích míst nesplňuje. Včetně místa, na kterém zaparkoval hokejista. Ten
nakonec se svojí obhajobou uspěl a trestu unikl. I díky tomuto případu úřady nechaly masivně znovu omalovávat
označení pro invalidy na vozovce, což pomohlo zdravotně postiženým s parkováním.
TV Nova tehdy citovala mluvčího pražské policejní správy Tomáše Hulana: "Pokud řidič zaparkuje na místě
vyhrazeném pro osoby těžce pohybově postižené, které je označeno jenom jednou dopravní značkou, je toto označení
neplatné,". A Jágra se tehdy zastal i předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, který trest označil za
nepřiměřený. "Přivítal bych, kdyby pan Jágr svým vlivem pomohl změnit kontroverzní ustanovení zákona," napsal tehdy
Krása pro MF Dnes. Což se nepřímo i stalo. Bývalý poslanec Krása považoval za vhodný model trestu kombinaci
finančního postihu s nějakým menším počtem bodů. Tak to ale nebude. Zatímco nyní hrozí za parkování na místech pro
zdravotně postižené ztráta řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců, novela počítá až s desetitisícovou pokutou - o řidičák
ani body řidiči nepřijdou.
Lidové noviny
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Ministr slibuje novelu zákona o sociálních službách
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) slibuje, že by se měl od příštího roku změnit
systém dotací.
"V květnu se v parlamentu objeví novela zákona," slibuje ministr. Poukazuje ale na to, že
mnozí příjemci považují příspěvek na nákup služeb za další sociální dávku, a částku si tak
nechávají. "Příjemci by měli prokázat využití příspěvku na péči. Pokud to neudělají, budou na
to písemně upozornění. Pokud ani pak nedojde k nápravě, příspěvek jim bude odejmut," řekl
Deníku ministr Petr Nečas.
"Lidé, kteří pobírají příspěvek a ocitnou se v ústavní péči, například nemocnici a podobně, delší dobu
než 30 dnů, také nebudou příspěvek pobírat. Péče jim bude v tu chvíli hrazena z veřejných zdrojů," vysvětlil ministr.
Dotace by podle novely měly napříště rozdělovat kraje, nikoliv ministerstvo.
Každá mince má ale dvě strany. Postižení si zase stěžují na výši příspěvku. Podle předsedy Národní rady osob se
zdravotním postižením Václava Krásy by se do budoucna měla přehodnotit i výše příspěvků.
Blanenský deník
AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE ☺AKCE ☺AKCE
Ve dnech 14. až 16. 6. vždy v době od 10:00 do 18:00 bude na výstavišti Flora probíhat veletrh kompenzačních,
rehabilitačních, protetických pomůcek a nabídka služeb pro zdravotně postižené – Vivat Vita. TREND se bude jako
každoročně účastnit a letos navíc zapojíme i doprovodnou akci, které se budete moci nejen vy všichni zúčastnit.
O dalších připravovaných akcích se v pravou chvíli dozvíte.

Jana Cmielová

Dny zdravotně postižených VIVAT VITA
17. ročník veletrhu kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a nabídka služeb pro zdravotně postižené.
Termín konání: 14. – 16. 6. 2007
Výstavní doba: 10.00 - 18.00 hodin, (poslední den výstavy do 16 hodin)
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc - Smetanovy sady, pavilony A, E
Výstava pomůcek, potřeb a služeb pro lidi s handicapem, ale také soutěže, sportování&nbsp; přehlídky aktivit pro volný čas.
Společně s výrobci a prodejci pomůcek pro lidi s postižením se jí tradičně zúčastní zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, humanitárních
organizací a občanských sdružení.
Doprovodný program – Handicapiáda – nabídne návštěvníkům pěvecká, taneční, dramatická vystoupení, výstavu handicapovaných výtvarníků,
soutěže, hry, sportování, ale i bezplatné odborné poradenství, možnost kontrolních testování, měření a vyšetření zdravotního stavu.
Hitem letošních olomouckých Dnů bude „handicapovaný“ seskok padákem, paintball pro zdravotně postižené a koncert bratří Ebenů.
Výstavu po přestávce opět doprovodí festival písničkářů VIVAT VITA.
Brány výstavy budou otevřeny denně od 10 do 18 hodin (poslední den do 15 hodin).
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 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE 
Jmenuji se Petr Korbelář je mi 47 let a jsem po těžké mozkové příhodě (prasklé aneurysma). Chodím velmi špatně o francouzských holích,
jenom po rovině (špatná rovnováha mě zatím víc neumožňuje). K mobilitě používám tříkolový el.skútr.
Zprostředkuji nákup repasovaných tříkolových i čtyřkolových elektrických skútrů pro tělesně postižené, joysticky (el.invalidní vozíky) , tříkolky
a kola , vozíky mechanické, pomůcky k chůzi, vybavení pro domácí péči, WC židle atd.
Cena skútrů: dle typu cca 25.000 – 33.000 KČ včetně DPH 5 %
Dojezd na jedno nabití: 40 – 60km
Záruka na repasované zboží: 6 měsíců ( servis zajištěn! )
Tělesně postižená osoba může požádat podle vyhl.č.182/1991 Sb. na Městském úřadě na odboru sociálních služeb v místě trvalého bydliště o
jednorázový příspěvek až o 50% na pořízení rehabilitační pomůcky. !!! Platí i pro pořízení elektrického skútru. !!!
Skútry i jiné zboží je repasované z Holandska. Je možné zakoupit i zboží nové, nebo zánovní! Ceny nejsou navýšené!!! Na el.skútry není
třeba řidičský průkaz.

elektrické skútry + elektrický vozík

tříkolový

čtyřkolový

joystick (el.vozík)

na nákupu

na výletě

ve společnosti

http://www.skutry-pro-postizene.com/

e-mail: korbelar.petr@seznam.cz

tel: 420 739 611 249
Petr Korbelář
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