Slovo úvodem
Srdečně Vás zdravím v tomto letním čase
Tak jako máme proměnlivé počasí – jednou je horko, jindy se ochladí a zaprší, tak i v Trendu je to teď samá změna. Jako
by nestačily ty změny, o kterých jste se dočetli v předchozích dvou číslech. Ovšem takový je život. Ale nezoufejte, se
změnami přicházejí nové možnosti. Buďte shovívaví a věřte, že změny které právě probíhají, povedou k lepšímu fungování
našeho Trendu a tím ke spokojenosti nás všech.
Olga Konšelová
DESET LET
Před několika dny uplynulo 10 let ode dne, kdy jsem převzal otěže řízení bujného spřežení
s názvem Trend vozíčkářů, které se snažím společně s dalšími provést bez úhony různými výmoly
na cestách sociálních služeb. Zda se to daří více méně bez otřesů, to by měli posoudit druzí. Pro
mne osobně znamenalo těch 10 let mnoho vypětí, ale také nemalou dávku radosti z naplnění
vysněných cílů i osobních ambicí. Není to jednoduché rok co rok dokola řešit obdobné problémy,
naplnit očekávání uživatelů služeb a skloubit vše dohromady s podmínkami těch, kteří poskytují
finanční prostředky na naši činnost. Trend vozíčkářů za uplynulá léta povyrostl v mnoha směrech.
Přes osobní asistenci, kterou stále považuji za základ naplnění potřeb lidí s postižením, se spolek rozrostl o další služby.
Během deseti let jsme se dvakrát stěhovali do nových prostor, zrealizovali přes 50 různých projektů od maličkých za pár tisíc
až po ty s milionovými rozpočty, včetně projektů z fondů EU. Jsem hrdý na spolupráci na projektu Bezbariérová Olomouc,
který je dnes vzorem pro další města. S úsměvem vzpomínám na celou řadu vydařených akcí, jako byl například prvovýstup
vozíčkáře na radniční věž, raftování na Mlýnském potoce nebo let dvoumístným letadlem nad Olomoucí. Dobrý pocit
z vykonaného díla, jako i řada přátelských vztahů v rámci Trendu a mimo něj, to je povolený doping pro další zápas
s molochem administrativních nároků, s každodenními velkými i malými problémy.
Co se mi žel doposud nepodařilo, je vychovat si nástupce. V jedné z Ezopových bájí umořilo 100x nic osla. Občas si jako
onen bájný ušák připadám. Věřím v budoucnost Trendu vozíčkářů. Deset let práce pro něj, pro lidi s postižením, tedy vlastně i
pro sebe mi rozhodně víc dalo než vzalo. Děkuji všem, kteří mi na této cestě pomáhali a jsou připraveni přiložit ruku i nadále.
Přeji Trendu vozíčkářů, aby se za dalších deset let bylo za čím hrdě obracet a za sebe slibuji, že budu pádlovat i
kormidlovat, co mi síly stačí. Jen už vyhlížím poutníka, kterému bych mohl přenechat vesla.
Váš Milan Langer
Trend má registrované sociální služby
Na den dětí, 1. června 2007 obdržel Trend vozíčkářů Olomouc registraci Krajského úřadu svých dvou sociálních služeb a
to osobní asistence a poradenství. Znamená to, že jsme splnili podmínky dané zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních
službách a můžeme nadále tyto činnosti vykonávat. Byl to nejdůležitější úkol pro první pololetí letošního roku a já děkuji všem
kolegům, kteří se o to přičinili.
Stále nové tváře
V posledních letech se v Trendu vozíčkářů, zejména na úseku sociálních služeb, vystřídala řada nových tváří. Není
dobrou vizitkou organizace, pokud se lidé střídají v rychlém sledu. Některé odchody jsou zákonité, mladá dívka krátce po
škole ještě netuší, kam s ní život vrtne, kde zapustí své kořeny. A tak se musíme znovu a znovu poohlížet po nových
posilách, po lidech, kteří jsou schopni nést dobré jméno služeb Trendu vozíčkářů, naplňovat jeho cíle a poslání. V uplynulých
dvou měsících jsme přijali několik posil zejména na úseku poradenství, ale také volnočasových aktivit a osobní asistence.
Poslední jmenovaný a zatím ještě stále stěžejní úsek osobní asistence doplácí na odchody zřejmě nejvíce. Nedaří se udržet
pracovníky, aby po svém zapracování převzali každodenní kolotoč přijímání nových uživatelů i asistentů, zajišťování rozvrhů i
pravidelných šetření u klientů. Řádné fungování služby však musí být zajištěno někdy stůj co stůj. Proto dopadá velké břímě
úkolů a odpovědnosti na ramena těch, co zůstávají. Patří jim za to nejen můj osobní veliký dík.
Situace se však i nadále vyvíjí a tak máme v době psaní tohoto článku zveřejněn inzerát na výběrové řízení vedoucího
sociálních služeb. Odchází Veronika Kotonská, která čtyři roky dávala Trendu vozíčkářů mnoho svých sil a schopností. Ne
vždy byla naše spolupráce jednoduchá a bez mráčků. Do krátkých dějin Trendu vozíčkářů však vyryla svou nesmazatelnou
stopu a nezbývá mi než věřit a doufat, že i její nástupce poposune služby našeho spolku ke stabilizaci i dalšímu rozvoji. Přeji
Veronice, ať se jí na novém místě i v manželství daří. Vedení spolku pak nezbývá, než usilovat o to, abychom vybrali
schopného vedoucího týmu, člověka s citem pro kvalitní sociální služby a empatií. Držte Trendu palce, ať se to podaří.
Milan Langer

DIVADELNÍ HRA ŽIVOTA O DVOU DĚJSTVÍCH

Místo konání: Spolek Trend vozíčkářů, Holečkova 9, 779 00 Olomouc
Režisér: Milan Langer
Hlavní zápletka: Odchod 2 pracovníků z pracovního poměru ve Spolku Trend vozíčkářů

Hlavní představitel 1. dějství: Kotonská Veronika
Kdy: 15. 6. 2007
Délka angažmá: Na hlavní pracovní poměr v úseku sociálních služeb rekordně dlouhé v délce trvání 46,5 měsíců (bez 1,5
měsíce 4 roky).
Důvody: Pocit, že práce v Trendu mě nenaplňuje. Trend nepřináší nic nového pro mě a já pro něj. I když to ty, kteří mě dobře
neznají překvapí, důvodem je, že se původní práce sociálního pracovníka přeměnila na práci „kancelářské krysy“, což
rozhodně není to, co jsem si představovala, že budu jednou dělat a to bez možnosti lepších vyhlídek v Trendu.
Další představení: od 18.6.2007 ve Státní pečovatelské službě, Rooseveltova 88a, 779 00 Olomouc
V roli: vedoucí centra denních služeb
Pokračování děje: Aby toho nebylo málo, tak od 31. 5. 2007 jsem dosáhla titulu Mgr. a dne 30.6.2007 ve 12:30hod se na
zámku v Náměšti na Hané poprvé podepíšu novým příjmením.
Hlavní představitel 2. dějství: Hornová Marcela
Kdy: 31. 8. 2007
Délka angažmá: Na hlavní pracovní poměr v úseku sociálních služeb získávám krásné 3. místo za 36 měsíců (3 roky). Na 2.
místě je Lidka Navrátilová (řada z ás si ji pamatuje a ta tu byla 38 měsíců /3 roky a 2 měsíce/). Jako asistent jsem tu předtím
působila téměř 4 roky.
Důvody: Pocit vyhoření, kompletní změna celého života, pocit, že už nemůžu dát Trendu a jeho uživatelům tolik co dřív.
Další představení: od 1. 9. 2007 tam, kam mě vítr zavane. Na programu je např. Anglie – Londýn či Rakousko – Vídeň.
Nebo vítr zafouká úplně jiným směrem?
V roli: bude i pro mě překvapení
Pokračování děje: Urovnání si svého života, nabrání nových sil, splnění odložených studijních povinností, aj.
Všem divákům: Přejeme, aby se jim další hra s novými hlavními představiteli líbila. Aby v nich nalezli splnění všech svých
očekávání. Měli dostatek zdraví, štěstí, lásky a všeho ostatního, co si přejí.
Režisérovi a ostatním hrdinům: aby se jim s novými hlavními představiteli dobře pracovalo a společnými silami neustále
rozvíjeli činnost a zkvalitňovali služby Trendu a spolupráci měli pokud možno zcela bezproblémovou.

Závěrem: Společně jsme s vámi prožívali různá období, některá byla příjemná, jiná ne. Stejně jako v životě si odtud
odnášíme několik nepříjemných vzpomínek, ale i mnoho pěkných zážitků z práce samotné i ze setkávání s vámi. Děkujeme
za zkušenosti, které jsme při práci s vámi a pro vás získaly a to v tom nejobecnějším slova smyslu. Pevně věříme, že je
v budoucnu dobře zužitkujeme ☺.

Kotonská Veronika a Hornová Marcela

Zbytek hry dopíše život a zrežíruje osud !!!
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PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT V BŘEZEJCI
V letošním roce jsme pro Vás už tradičně připravili psychorehabilitační pobyt v
Březejci. Uskuteční se v termínu od 20. 8. do 26. 8. 2007. Tentokrát však bude tento
pobyt obohacen o program, který si pro nás připraví vyškovská organizace Piafa a ta
nám nabídne hlavně hipoterapii – terapii na koních, canisterapii - terapii pomocí psů a
jiné další zajímavé terapie. Účast na těchto aktivitách bude pro účastníky pobytu
povinná s přihlédnutím k fyzickým možnostem. Vybraní uchazeči si budou muset
vyřídit lékařské potvrzení (podklad pro toto potvrzení dostanete od nás). Je důležité pro
organizátora terapií, tzn.Piafu. Terapie, které nabízí, jsou tak specifické, že jejich
absolvování vyžaduje lékařské potvrzení. Cena za pobyt bude činit 1.800 Kč. Pro
asistenty je zdarma.
V příloze tohoto oběžníku najdete přihlášku, kterou poštou nebo osobně doručíte k nám do kanceláře na Holečkovou.
I tentokrát bude rozhodovat datum přijetí řádně vyplněné přihlášky. Přihlášky přijímáme do 10. července.

INFORMACE OHLEDNĚ POBYTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU
Všichni Ti, kteří odevzdali přihlášku do Hodonína, se můžou radovat, protože pojedou☺. A pozor - ještě pořád jsou
volné místa! Takže pokud se najde někdo, kdo by ještě chtěl jet do Hodonína, tak nám může donést nebo poslat přihlášku
na Holečkovu do 22. 6. 2007. Přihláška byla připojena k minulému číslu oběžníku.

DOPROVODNÁ AKCE DNŮ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VIVAT VITA
V pátek 15. 6. 2007 se bude možné zúčastnit na Dni zdravotně postižených na Flóře sportovního
dne, který připravuje fakulta Tělesné kultury a sportu. Po celém parku budou rozmístěny stanoviště,
u kterých si budete moct zahrát bocciu, petangue, šipky, vyzkoušet handbike, basketbal, překážkové
dráhy a jiné aktivity. Trend je spoluorganizátorem této akce, takže na jednom ze stanovišť najdete i
nás☺ Tak pokud budete mít chuť a sílu si zasportovat, neváhejte a přijďte.Po překonání všech
stanovišť na Vás bude čekat odměna☺
Jana Cmielová

Požadavky na OA o státních svátcích v červenci
V červenci vyšly letos státní svátky 5.+ 6. 7., na dny čtvrtek a pátek. To znamená, že rozvrhy na týden 9.-15. 7. se
budou dělat již ve středu 4. 7.
Požadavky na tento týden si tedy, prosím, zadejte nejpozději do středy 4. 7. do 9 hodin ráno.
Děkuji.
Marcela Hornová
Velký úspěch za námi!!!
Jelikož jste podrobně zasvěceni do tajů zákona o sociálních službách víte, že každý poskytovatel sociálních služeb
musí do konce června 2007 podat žádost o registraci. V tomto pololetí se jedná o
nejnáročnější a zároveň nejdůležitější úkol, který musí podstoupit každý, kdo chce
poskytovat sociální služby.
S velkou pýchou vám nyní jménem všech pracovníků úseku sociálních služeb
oznamuji, že ode dne 25. 5. 2007 máme u Krajského úřadu Olomouckého kraje
registrované služby osobní asistence a sociální poradenství.
Musím nás pochválit, neboť jsme žádost o registraci podali jako 13-tá organizace
v Olomouckém kraji (dle sdělení pracovníků úřadu) a uspěli jsme hned na poprvé!!!
Díky všem, kteří se na náročném a zdlouhavém procesu podíleli.
Veronika Kotonská
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SETKÁNÍ NA LUŽICKÉ
V červnu bude opět setkání na Lužické. Tentokrát 20. 6. 2007. A protože je před námi léto, tak ho
tentokrát společně přivítáme, aby bylo krásné☺
Jana Cmielová

Z poradny - nový zaměstnanec v Trendu
Milí čtenáři, ráda bych se Vám představila. Někteří z Vás mě již určitě znají, neboť jsme měli příležitost vzájemně se
potkat a minimálně se alespoň pozdravit. Pro ty ostatní si však neodpustím napsat nejen pár řádků o sobě, ale hlavně o
činnosti, kterou zde provádím.
Jmenuji se Martina Brožová a od 14. května pracuji ve Spolku trend vozíčkářů jako poradce v sociální oblasti. Můžete
se na mě obracet s různými dotazy, které se týkají problematiky osob se zdravotním postižením. Mohu Vám nabídnout
pomoc při řešení různých problémů, vyplňování různých žádostí atd. Navštívit mě můžete v úředních hodinách poradny a
kontaktovat na uvedených kontaktech.
Věřím, že Vám budu moci nabídnout pomoc při řešení Vašich sociálně-právních situací.
Martina Brožová

Úřední hodiny poradny:

Kontakt:

Po
St
Čt

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

14:00 – 17:00

tel.: 585 431 012, e-mail: poradna@trendvozickaru.cz

Ptáte se, proč máme dva pracovníky pro poradenství? Má nová a milá kolegyně Martina je tu pro Vás, připravena
pomoci v řešení Vašich problémů a dotazů. Já, mimo to, že připravuji oběžník☺, mám na starost správný chod poradny,
tzn. jsem koordinátorem tohoto projektu. Mým prvním a zásadním úspěchem byla spolupráce na přípravě k registraci
poradny. Nadále budu dohlížet, aby poradna fungovala dle projektu, byla dostatečně prezentována a obstála při inspekci,
která nás nemine. Naše poradna je v plenkách a potřebuje vytvořit metodiku a spoustu dalších dokumentů, které jsou dle
dle minimálních standardů kvality sociálních služeb MPSV zapotřebí. Obstarávám také půjčovnu kompenzačních
pomůcek. Mezi mé další vedlejší činnosti patří zejména správa webových stránek, která je nyní na začátku.
Olga Konšelová
Vaše okénko
Pro tento oběžník tu máme 4 příspěvky. Myslela jsem, že jich tedy bude víc☺ - vždyť jistě máte co říct.
Chtěla bych Vás vyzvat, aby jste se nezdráhali a klidně posílali příspěvky nebo přišli osobně s čímkoliv,
co Vás trápí nebo je naopak veselé, se vším, co chcete vzkázat, komukoliv poděkovat, aj. Společně to
můžeme u nás v poradně sepsat, jak jsme to udělali dnes s Jirkou. Sám říkal, že toho má tolik, co říct,
ale nemůže to sám pořádně napsat. Chtěla bych Vám připomenout, že tento oběžník je určen Vám,
Vy v podstatě rozhodujete o jeho podobě a náplni.
Olga Konšelová
POCHVALA
Tak mi v pátek v 18.02 hod. zvoní telefon. Jistě, nic zvláštního by to nebylo, ale ve sluchátku se ozval hlas naší
Marcelky. A tak mi sdělí, proč vlastně volá. Vyřídíme tedy úřední záležitosti. A já se potom ptám: „Je pátek, po pracovní
době a ty Marci, ještě v práci?“ A odpověď zní: „Je potřeba věci ještě dodělat a já pojedu do školy, abych ji už brzo
ukončila.“
Jistě, že mě věc potěšila, že se o nás takto pěkně stará. Je také pravda, že jsem se u ní s touto skutečností již
jednou setkala. A jelikož chvály není nikdy dost, tak musím obětavou Marcelku pochválit.
Horší to bude asi se mnou. Je středa a mi vozíčkáři se scházíme na naší schůzce na Lužické.
Bylo nás zase jenom pět Trenďáků, což mě nepřekvapilo, ale spíše to, že máme zase novou koordinátorku pro tento
čas. Jistě - řekla jsem: „To se tady mění jako ponožky.“ Vlastně jsme nebyli spokojeni všichni. Víme, že za stav slečna
nemůže. Je ráda, že byla vybrána a má zaměstnání. Takže chybu hledat jinde. Těchto koordinátorů je již trochu moc.
Dagmara

4

Nezvaní návštěvníci, ale milí
Jojky, jojky. To vám bylo překvapení, když jsme se po delší době navrátili domů a uviděli jsme zde nezvané
návštěvníky, kteří se zde zabydlili. Tak a teď hezky od začátku.
Při kuchyni máme balkon, na který od jídelního stolu pěkně vidíme. Proto zde manžel upevnil ptačí budku. Nepršelo
na ni, ani nefoukalo, a proto zde ptáčci v zimě měli svůj zob a mi na ně pěkně viděli.
Na začátku března se budka po zimě vyčistila a my odjeli. A jaké bylo naše překvapení, když se 27.dubna vracíme a
v ptačí budce nacházíme hezké hnízdečko spletené z trávy a vystlané peříčky, kde se nachází čtyři vajíčka. Tak nyní se
zaměřujeme na budku, abychom zjistili, kterému ptáčku se toto bydlení zalíbilo. I když si říkáme, že bydlí v suchu a teplu
– to jako, že na ně nefouká a mají stříšku nad hnízdečkem, tak přece chodíme na balkon a věší se zde prádlo. Tak to si
bude muset maličký ptáček zvyknout. Vidíme zde maličkého černého ptáčka s dlouhým ocáskem, který je cihlový. Zjistili
jsme, že je to ptáček kominíček.
Zatím je tady jenom jeden ptáček a ten také zahřívá vajíčka. Občas odlétne, nechá vajíčka samotná, ale zas se navrátí
a zahřívá dál. Tak nám to vrtá v hlavě, že je jenom jeden ptáček a kde je druhý? Ale za několik dní jsme to zjistili. Byli
dva. A také jsme viděli, kdo je samička a kdo sameček. Tak jako u ostatních zvířátek a ptáčků je sameček o moc
krásnější než samička. Sameček nebo-li taťka, jak jsme jej pojmenovali, má barvu úplně černou, pěkně lesklou jako
antracit. Do toho bílí zadeček a rezavý ocásek. Prostě fešák. Kdežto mamča je spíše šedčí, ta tak pěkně nezáří. Ale milý
sameček stejně přespává někde jinde. A nyní se ukázal proto, jelikož by se měli malé holátka vyklubat. A to se stalo
1. května dopoledne.
A také se ukázalo, že je malých holátek pět. A nyní začaly rodinné starosti milým kominíčkům. To bylo létání pro krmi.
Napřed, ale hnízdečko vyčistili od skořápek a také vždy vynesli bílou kuličku, která se nacházela v hnízdečku. A malý
ptáčkové den ode dne hezky rostou. Rodičové přilétají ještě večer v osm hodin, ale žádný nezůstává v hnízdečku. Malí
ptáčkové jsou v hnízdečku sami a velcí se zřejmě nacházejí vedle na stromě.
Je moc pěkné pozorovat samičku, když předá žrádýlko dětem do zobáčku, jak je potom ráda, že svůj úkol splnila. To
podřepává a třepe ocáskem a vydává své radostné pípání. Ale také ta její ostražitost než vlétne do hnízdečka. To třikrát
odlétne než něco předá ptáčkům do zobáčku. To sameček takové velké obstrukce nedělá. To přilétne a zase odlétne.
Nějakým svým způsobem kominíčci poznají, že by již jejich potomstvo mohlo vylétnout z hnízdečka a starat se sami o
sebe. Tak 18. května taťka třepe křidélky u hnízdečka, aby malým ptáčkům ukázal, co se s nimi dělá. Nalétává do zdi a
do skla. A také stále je vyvolává k sobě. Ale malým ptáčátkům se ještě dnes nechce opustit své hnízdečko. Tak dostali
krmi do zobáčku a první vzlet se nekoná. A je další den. Rodiče ptáčátka ráno krmí a nic nevypadá na to, že by chtěla
vyletět. Tak mi odcházíme na nákup a jaké je naše zklamání, když se navrátíme a hnízdečko je prázdné . Po
devatenácti dnech po vyklubání prostě milí kominíčci odletěli a mi neviděli jejich první mávání křidélky. Škoda, že nám
tento okamžik utekl. Musíme si tedy posečkat na další nájemníky, kteří by si vybrali k životu naší budku.
Dagmara

Pokračování Vašeho okénka
Pro ty z Vás, kdo by náhodou nevěděli, že se v neděli uskutečnil charitativní den plný golfu v Dolanech – Vésce, tu
mám zkrácenou ochutnávku. Pro naše uživatele to byl totiž zážitkový den s výletem vrtulníkem!

Jirka a jeho nedělní zážitek s vrtulníkem
„Byl to bezvadnej zážitek, krásnej den. Seděl jsem v restauraci a díval se, jak lidi
golfujou, nechtěl jsem jim jezdit po tom upraveným trávníku. Rozhodně nejlepší byl
vrtulník. Vůbec jsem se nebál, i když to byl poprvé v životě takovej zážitek. Byl to
malej vrtulníček, motor a čtyři lidi. Měl jsem trochu bobky, když jsme startovali,
protože se celej vrtulník třepal. Ale ten výhled – jak v mládí, když jsem pouštěl
vláčky, viděl jsem krajinku s domečkama a malýma autama – no krásný. Nahoře
jsme byli jenom chvilku, protože je to moc drahý, ale vřele doporučuji, je to lepší než
chodit k psychiatrovi, to tak krásně uvolní. Děkuju všem, co se postarali, abychom
tam mohli být.“
Jirka
Nebeské setkání
Neděle 10. 6. 2007, 8 – 17h
Hezký den, plno lásky v něm. Úsměv na tváři, co tvůj den rozzáří!
Na dolanském setkání na golfovém hřišti, v počtu 12 lidí, z toho 8 vozíčkářů, nás přivítalo rozesmáté sluníčko. Než jsme
se stačili rozkoukat, už na nás čekal vrtulník, který nás přepravil různými směry, jako třeba olomoucký přelet nad Horním
a Dolním náměstím nebo Velký Týnec, či Přestavlky. Pro všechny to byl zážitek, na který se nezapomíná a zůstane u
každého uchován v krásných vzpomínkách. Na golfové odpalovací rampě jsme se učili odpalovat míček, což je pro
vozíčkáře velký problém. Ale stálo to za to. Po celý den jsme měli stůl plný pohoštění, jako třeba různé grilované dobroty
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a jiné pochutiny, které se zapíjely rozličnými limonádami, pivem, vínem. Byli jsme obdarováni sponzorskými dary. Byla
nám předvedena asistence psa s podrobnějšími informacemi. Jediné, co chybělo k dokonalosti, bylo WC, které tam pro
vozíčkáře není. Ani prudký déšť nás neodradil od zajímavých aktivit. Velký dík patří Šárce a Janě, které nám zpříjemnily
tento překrásný den. Z každého čišela báječná a usměvavá pohoda!
A na závěr
Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme…..
Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiných potřebovat sami!!!
Vozíčkář Pepa

Zajímavá novinka
V pátečním vysílání českého rozhlasu
Olomouc jsem v reklamní upoutávce
zaslechla informaci, která mě velmi
zaujala, neboť by mohla být pro mnohé
nemalým přínosem a zjednodušením
náročné životní situace. Týkala se nového
internetového
obchodu.
Ne
však
takového, jak jej známe doposud, nýbrž
zcela nového, který se specializuje na
prodej zboží, jenž se prodává běžně
v supermarketech.
Velkou předností této služby je, že
Vám nákup přivezou zdarma až přímo do
domácnosti. Rozvoz zboží se netýká
pouze Olomouce, ale i jejího okolí. Na
internetových stránkách obchodu jsou
vypsány dny, kdy je služba na konkrétní
místo rozvážena. Dovážku je možné si objednat i mimo určený den, ale v takovém případě je nutné si službu uhradit.
Samotný nákup není obtížný, stačí mít nablízku počítač s přístupem k internetu, kde si lze najít stránky obchodu. Na
stránkách prodejny je zboží rozděleno do několika kategorií a ty pak do jednotlivých podkategorií a nakonec již jen do
konkrétních položek, které je možné si objednat. Pohyb po stránkách ani objednávka není obtížná. V závěru objednávky
je nutné na sebe zanechat kontakt a pak už jen čekat na vybrané zboží. Zatím lze v obchodě nalézt základní sortiment,
protože se jedná o začínající službu, která se teprve rozbíhá.
Tento způsob nákupu mně připadá velmi zajímavý a vnímám jej jako obrovský posun v před. Domnívám se, že by
mohl usnadnit nákup mnoha a to nejen zdravotně postiženým osobám.
Pro vyzkoušení uvádím na závěr internetové stránky obchodu. www.dneskup.cz
Brožová Martina

Olomoucká InternetPoradna pomůže handicapovaných s hledáním práce

Dvěma desítkám zdravotně handicapovaných z
Olomouckého kraje bude v následujících měsících
pomáhat s hledáním pracovního uplatnění olomoucké
občanské sdružení InternetPoradna.
Připravilo pro ně projekt Restart, jehož součástí budou
mimo jiné kurzy angličtiny, základů administrativy a práce
na počítači. ČTK to řekla ředitelka InternetPoradny Ivana
Herzogová. Projekt si klade podle ní za cíl integrovat
handicapované do společnosti. "Součástí integrace je i to,
aby postižení našli pracovní uplatnění.
Na trhu práce však mají ztížené podmínky, proto jim
nabízíme pomoc při hledání místa," uvedla Herzogová.
Účastníci projektu, se kterými bude sdružení pracovat rok,
čekají kurzy angličtiny, sociálních a pracovních dovedností,
základů administrativy a práce na počítači.
"Zájemci, kteří nevlastní počítač, ho získají na rok
zapůjčený zdarma. Pokud si někdo bude chtít počítač
pořídit, pomůžeme mu ho sponzorsky získat," řekla
Herzogová. Doplnila, že sdružení zajistí handicapovaným
také pracovní stáže či individuální přípravu na výběrové
řízení.
Pracovníci InternetPoradny rovněž budou pro
účastníky projektu hledat konkrétní zaměstnání. "Máme

kontakty na některé potenciální zaměstnavatele v regionu.
Budeme jim telefonicky nabízet služby handicapovaných,"
upřesnila
Herzogová.
Náklady projektu Restart dosáhnou 2,5 milionu korun.
Většinu z nich uhradí dotace z evropských fondů, zbylou
část státní příspěvek. "Rozpočet je nastaven tak, aby se
projektu mohlo zúčastnit 20 lidí, zájemců se přihlásilo 26,"
dodala ředitelka InternetPoradny.
V evidenci olomouckého úřadu bylo podle jeho
analytika Jaroslava Mikšaníka ke konci ledna 1851
handicapovaných, což představovalo asi 18 procent z
celkového počtu uchazečů. "V poslední době se nám sice
počet postižených mírně snížil, z dlouhodobého hlediska
ale jejich podíl na celkovém počtu uchazečů vzrůstá. Je to
proto, že se zdravé lidi daří umísťovat snadněji," řekl před
nedávnem ČTK Mikšaník.
Občanské sdružení InternetPoradna, které je nestátním
neziskovou organizací, vzniklo v roce 2001. Jejím cílem je
pomáhat handicapovaným. Jejím cílem je pomáhat
handicapovaným.
ČTK, 16. 05. 2007
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NRZP chce usilovat o vytvoření fondu k zaměstnávání postižených

Národní rada osob se zdravotním postižením bude usilovat o zřízení zvláštního fondu, do něhož by plynuly odvody od
firem za neplnění povinného podílu handicapovaných pracovníků.
Vybrané peníze by podpořily zaměstnávání lidí s postižením. ČTK to dnes řekl předseda rady Václav
Krása.
Úřady práce na konci dubna evidovaly zhruba 69.800 handicapovaných uchazečů o místo. Tvořili
tak 17 procent nezaměstnaných. Podle zákona musí postižení v podnicích s více než 25
zaměstnanci
tvořit
nejméně
čtyři
procenta
pracovníků.
Pokud tuto podmínku firmy nesplní, musí místo toho odebrat výrobky handicapovaných nebo
zaplatit odvody do státního rozpočtu. Za každého nezaměstnaného postiženého hradí 2,5 násobek průměrné hrubé
mzdy, která překročila 20.000 korun.
Podle Krásy se ročně na "pokutách" vybere asi 800 milionů korun. "Chceme zřízení fondu začít razantně prosazovat.
Považujeme ho za dobrý instrument ke zvýšení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením," uvedl Krása. Dodal, že
podobné fondy fungují například ve Francii či Německu. Vybrané finance by se podle předsedy rady používaly na
vzdělávání, rekvalifikace či pracovní rehabilitace postižených pracovníků. Podporu by mohly získat firmy na své speciální
programy, které by vedly k zaměstnávání a přípravě handicapovaných zaměstnanců. S námitkami, že by fond znamenal
pro státní rozpočet další výdaje a bylo by nutné do něj nalévat prostředky, Krása nesouhlasí. "Fond by byl plněn pouze
zaměstnavateli. Neplynuly by do něj žádné veřejné peníze, ale peníze od privátního sektoru," zdůraznil předseda rady.
Pokud by ale odvody putovaly do fondu, státní rozpočet by o vybrané miliony přišel. Vláda nyní plánuje ozdravení
veřejných financí, chce zastavit růst výdajů. Ve své sociální reformě počítá mimo jiné se snížením příspěvků pro chráněné
dílny na zaměstnávání těžce postižených. Firmy by navíc měly podporu na zaměstnávání handicapovaných od státu
dostat jen tehdy, pokud doloží, že jim vyplácejí mzdu.
Podle Krásy by se peníze z fondu rozhodně na tyto příspěvky používat neměly. Uvedl, že by se tak stát "úplně zbavil
své odpovědnosti" za zaměstnávání postižených.
Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti odvádějí zaměstnanci a firmy. Na případné zřízení fondu se zaměří i
účastníci konference o zaměstnávání postižených, která se koná v úterý v Praze. Zúčastní se jí zástupci rady,
ministerstva práce i firem.
ČTK, 21. 05. 2007

Motejl chce minimální důchody pro lidi pečující o své blízké
Ombud
sman
Otakar
Motejl chce,
aby
stát
stanovil
minimální
důchody
pro
lidi,
kteří pečují o své nemohoucí blízké.
Zatím mnozí z nich pobírají částky
kolem 3000 korun.
Stanovením minimálního důchodu
by se mělo předejít tomu, aby pobírali
méně, než je životní minimum.
Průměrný důchod v republice se
přitom pohybuje kolem 8000 korun.
Motejl dnes ČTK řekl, že je připraven
svůj návrh přednést v Poslanecké
sněmovně.
Důchody
lidí
dlouhodobě
pečujících o bezmocné blízké by se
měly zvýšit díky návrhům návrhům
ministerstva práce a sociálních věcí a
poslankyně ODS Aleny Páralové. Ani
jeden z nich ale nepočítá se

zavedením minimálních důchodů pro
pečující osoby, což veřejný ochránce
práv považuje za chybu.
Základ pro stanovení důchodů pro
osoby pečující o své blízké je dosud
vypočítáván
z
jejich
výdělků.
Poškozuje ty z nich, kteří se při péči o
blízkého snažili si na částečný úvazek
přivydělat.
Tato situace by se novelou
zákona připravovanou ministerstvem
práce a sociálních věcí měla brzy
změnit. Dalším krokem ke zvýšení
důchodů je iniciativa poslankyně
Páralové. Ta navrhla vypustit ze
zákona
ustanovení,
které
krátí
takzvané vyloučené doby (období,
které se do výpočtu důchodového
základu nezapočítávají - např. doba
nezaměstnanosti, doba nemocenské).
Tím by se penze lidí pečujících o
bezmocné
blízké
zvýšily.
Její návrh prošel dolní komorou
parlamentu. Opatření jsou dvě ze tří,
které kdysi navrhl ministerstvu práce a
sociálních věcí uskutečnit Motejl.
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Třetím a neméně důležitým je
podle něj stanovení minimálního
důchodu. Motejl zdůraznil, že se státu
se podle něj vyplatí, když budou
penze pro osoby pečující o své blízké
ještě vyšší.
Zákon podle něj nezohledňuje
skutečnost, že lidé pečující o své
blízké šetří státu peníze, které by
musel vynakládat za ústavní péči o
jejich nemohoucí příbuzné. Zákon
podle něj nezohledňuje skutečnost, že
lidé pečující o své blízké šetří státu
peníze, které by musel vynakládat za
ústavní péči o jejich nemohoucí
příbuzné.
"Požadované úpravy by mohly
rovněž působit jako motivační faktor
při budoucím rozhodování o tom, zda
mají rodinní příslušníci pečovat o
dlouhodobě bezmocného doma, či jej
předat do ústavní péče," upozornil
veřejný ochránce práv.
ČTK, 11. 05. 2007

Handicapovaní poukazují na bariéry v cestování, kultuře a sportu

Pražský hrad byl také upravován a myslím si, že nikomu
nevadí, když je tam nějaká zvedací plošina a podobně,"
řekl Krása.
Česká republika má podle Krásy na velmi dobré úrovni
špičkový sport handicapovaných lidí. Problémy jsou s
přístupem postižených na jednotlivá sportovní utkání. Je to
věc sportovních klubů, ale některé kluby se o to vůbec
nezajímají, konstatoval Krása.
Podle zákona každá nová nebo rekonstruovaná
budova musí být přístupná lidem se zdravotním
postižením, ale řada institucí se toto nařízení snaží
obcházet, uvedl Krása. Ministryně pro lidská práva Džamila
Stehlíková (Strana zelených) ČTK dnes na konferenci
řekla, že národní program mobility pro všechny podporuje
a motivuje samosprávy k tomu, aby v každém městě i obci
byly nejen veřejné budovy přístupné handicapovaným, ale
platí to i pro zařízení, kde se lidé baví.
Stát na to věnuje spoustu peněz, ale neexistuje dostatek
projektů. Například i ve městech, která jsou na tom v tomto
směru velmi dobře, jako v Brně, Přerově a Kladně, jsou
místa, kde mají vozíčkáři problémy.
Města mohou žádat vládní výbor pro zdravotně
postižené o finanční prostředky na bezbariérové úpravy.
Premiér Mirek Topolánek (ODS) chce podle Stehlíkové na
setkání s hejtmany a starosty znovu připomenout péči o
zdravotně postižené.
Vládní výbor mimo jiné propaguje projekt Euroklíč.
Všechna veřejná hygienická zařízení pro handicapované
by měla být vybavena standardním euroklíčem. S jeho
zaváděním už začal Středočeský kraj.

Na bariéry v cestování, v
kulturních zařízeních a v přístupu ke
sportu
poukázala
mezinárodní
konference Aktivně bez bariér,
kterou ve středu a dnes pořádala
česká Národní rada osob se
zdravotním
postižením.
Účastnili se jí odborníci, kteří
vytvořili nějaké koncepty řešící problémy, s nimiž se
handicapovaní lidé setkávají. ČTK to dnes řekl předseda
sdružení Václav Krása. Například zástupce Letiště Praha
prezentoval služby usnadňující cestování zdravotně
postižených lidí i to, co letiště pro ně připravuje nového.
Letiště tak naplňuje nedávno přijatou směrnici
Evropské unie o letecké dopravě handicapovaných osob.
Podle Krásy je v Česku stále velmi problematická
železniční přeprava, i když v poslední době nastalo
zlepšení.
Dráhy instalují plošiny, které umožňují postiženým
dostat se do vagonů. Vozy s plošinami však jezdí jen na
části tratí. Handicapovaní mají stále na cestách problém s
WC. V poslední době začínají jezdit bezbariérové vozy,
které mají i upravené sociální zařízení, ale je jich zatím
velmi málo.
Obtížně se prosazuje bezbariérovost v kulturních
zařízeních v historických budovách. "Rezolutní ne
památkářů proti úpravám v historických objektech mi
připadá zvláštní. Nemohu ho akceptovat, protože každá
historická budova, pokud má žít, musí být přístupná pro
všechny občany.
Znám historické budovy, kde úpravy jsou a fungují, a
nijak to historičnost nebo vzhled té stavby nenarušilo.

ČTK, 25. 05. 2007

V ČR není zajištěno financování dlouhodobě nemocných seniorů
V České republice není podle předsedkyně České alzheimerovské společnosti Ivy Holmerové zajištěno
plné financování péče o dlouhodobě nemocné seniory. Jmenovala například lidi částečně ochrnuté po
mrtvici, kteří potřebují zdravotní péči, aby se jejich stav nezhoršoval, a zároveň je nelze vyléčit.
Pokud o ně nepečuje rodina, mohou být sice umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných, ale to jsou
zařízení závislá na platbách zdravotních pojišťoven a ty hradí péči v nich jen po omezenou dobu. Tito lidé
pak většinou putují od jednoho zařízení k druhému, řekla dnes Holmerová ČTK při zahájení 11. Pražských
gerontologických dnů. Perspektivy gerontologie v měnící se zdravotní a sociální péči jsou jedním z témat
třídenního kongresu, kterého se účastní tři stovky odborníků, zejména zdravotníků, pracovníků ze sociální
oblasti a fyzioterapeutů.
Letošní gerontologické dny se soustředí zejména na biomedicínskou, psychologickou, sociologickou problematiku
zdravého stárnutí a na diagnostické metody. Mimo jiné byly prezentovány možnosti stanovení biologického věku seniorů.
Biologický věk ovlivňuje kvalitu života seniorů. Nižší biologický věk než věk kalendářní je základním předpokladem
"bezproblémového stárnutí" a je předpokladem realizace mnohých aktivit, které dříve byly běžné ve středním věku.
Tyto aktivity významně ovlivňují činnosti spojené se sebeobslužností a nezávislostí seniorů. Výzkum pravidelně cvičících
žen ve věku kolem 72 let ukázal, že jejich biologický věk byl o tři roky nižší.
Na kongresu byly uděleny tři Zlaté vážky a také anticena Vážkomol. Zlaté vážky získali Stanislav Štěpař, který zakládal
oddělení pro lidi s demencí ve středisku Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem, ředitel tohoto střediska Zdeněk Hojný a
místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti Martina Rokosová, která je mimo jiné autorkou projektu hlídání lidí
s demencí v jejich domácnostech.
Vážkomol byl udělen občanům bojujícím různými peticemi proti stavbě malého domu pokojného stáří, který chce
vybudovat pardubická Charita v Rosicích nad Labem.
ČTK, 31. 05. 2007
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Komora poradila, kde si stěžovat na špatné lékaře
Česká lékařská
komora vyzvala
pacienty, aby
si
na
arogantní
a
chybné
chování
doktorů
stěžovali přímo u
ní.
Experti
studující
systémy
zdravotnictví však doporučují jiný
postup: pacienti nespokojení s prací
doktora či nemocnice by si měli
stěžovat především u zdravotní
pojišťovny. Mohou se také obrátit na
vedení nemocnice, krajský úřad,
ministerstvo nebo svaz sdružující
pacienty.
Lékařská
komora
sdružuje
všechny lékaře a může jim udělit
důtku nebo pokutu. Dokonce smí v
krajním případě lékaře z komory
vyloučit, což znamená prakticky konec
jeho kariéry. Zdravotní sestry nebo
nemocniční zřízence komora trestat
nemůže. Situaci, kdy se u lékaře cítili
bezmocní a ponížení, zažila podle
průzkumu agentury Median pro MF
Dnes polovina oslovených lidí.
Stěžujte si u pojišťovny
U lékařské komory si loni
stěžovalo 1270 pacientů, potrestáno
bylo
67
doktorů.
Ministerstvo
zdravotnictví a Sdružení pacientů
komoru kritizují za to, že stížnosti
neřeší a že se nezastává pacientů,

ale lékařů. Prezident lékařské komory
Milan Kubek to tvrdě odmítá.
Podle Pavla Vepřeka ze sdružení
Občan by si však pacienti měli v první
řadě stěžovat u zdravotní pojišťovny.
"Pojišťovně lidé platí a ta následně
platí zdravotníkům," vysvětluje expert
na zdravotnictví Vepřek. Pojišťovna
má podle něj nejširší pravomoci, jak
lékaře kontrolovat a pokutovat.
"Bohužel pacienti si v Česku u
pojišťoven stěžují minimálně," tvrdí.
Vzhledem k tomu, že každý obyvatel
Česka vyhledá v průměru lékaře
třináctkrát za rok, skončí ze 130
milionů ročních kontaktů s lékaři
stížností jeden až dva případy na sto
tisíc, tedy jedna až dvě setiny promile.

rozvázání smlouvy však dochází
naprosto výjimečně," říká předseda
Svazu zdravotních pojišťoven.

Lékaři většinou bez postihu

Posilováním role pacienta ve
zdravotnictví se zabývá například
Sdružení Občan, které pacientům
poradí, jak v daném případě
nespokojenosti s prací zdravotníků
postupovat. Na dotazy týkající se
zdravotní péče, práv pacientů nebo
například možnosti získat odškodnění
po dopravní nehodě odpoví Svaz
pacientů ČR. "Pacientům konkrétně
poradíme, kam se mají dále obrátit a
pokud to vyhodnotíme jako vhodné,
nabídneme jim právní servis," říká
prezident Svazu pacientů Luboš
Olejár. Poradenská služba svazu
obdrží denně asi 5 až 10 pacientských
dotazů.

Podle ředitele Svazu zdravotních
pojišťoven
Jaromíra
Gajdáčka
pomůže k vyššímu zájmu pacientů o
kvalitu
péče
zavedení
finanční
spoluúčasti ve zdravotnictví. Připouští
však, že stížnost pacienta znamená
postih lékaře ve velmi nízkém
procentu případů. "Lidé musí předložit
důkaz, že lékař pochybil. Pacienti se
stížností nechtějí do takové míry
zabývat," říká Gajdáček. Přiznává
také, že stížnosti na například
arogantní chování lékaře se málokdy
podaří vyřešit. "Bývá to tvrzení proti
tvrzení," dodává.
Pojišťovny mohou do ordinací
poslat revizní lékaře, udělit jim sankci
nebo s nimi rozvázat smlouvu. "K

Chyby nemocnic hlaste zřizovateli
Na postup lékaře v nemocnici lze
podat stížnost řediteli zařízení. Pokud
si chce pacient stěžovat nejen na
jednotlivce, ale na postup celé
nemocnice, může se obrátit na
zřizovatele daného zařízení. U
velkých fakultních nemocnic je to stát,
tedy ministerstvo zdravotnictví. U
většiny
okresních
nemocnic
je
zřizovatelem krajský úřad.
Poradí Svaz pacientů

www.aktualne.cz

AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE ☺AKCE ☺AKCE
Kino bez bariér

Vážení přátelé, milí filmoví příznivci,
máme to potěšení Vás pozvat na 42. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se koná ve
dnech 29. června – 7. července 2007.
V rámci projektu KINO BEZ BARIÉR, podporovaného RWE Transgas, jsme zabezpečili bezbariérový přístup do
promítacích sálů a bezplatný asistenční a informační servis pro vozíčkáře. Projekt, který se letos koná již posedmé, si
získal velkou oblibu a přitahuje do Karlových Varů každým rokem více hostů.
Rádi bychom Vám nabídli možnost rezervovat si volné vstupenky pro Vás a Váš doprovod na jednotlivá představení v
bezbariérových promítacích sálech, informace o bezbariérovém ubytování, stravování a odpočinku a pomoc s orientací v
rušném dění festivalových dnů. K dispozici bude i asistenční služba, doprava zdarma po Karlových Varech a blízkém
okolí, nebo parkovací místa u hotelu Thermal, tedy v samém centru festivalu.
Již tradičně proběhne jako součást projektu i Akce Kina bez bariér na Mlýnské kolonádě.
Věříme, že rádi využijete naši nabídku a budeme se těšit na setkání s Vámi.
Lucie Nečasová, Kino bez bariér
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INFORMACE PRO VÁS: KINO BEZ BARIÉR – 42. MFF Karlovy Vary
termín: 29. 6. - 7. 7. 2007
informační servis: informace o možnostech ubytování v hotelech a penzionech s bezbariérovým přístupem, restauracích,
parkování a odpočinku
■ volné vstupenky a možnost jejich rezervace zdarma pro hosty projektu a jejich doprovod
doprava zdarma ve speciálně upraveném mikrobusu po Karlových Varech
■ asistenční servis - doprovod asistentů na projekce, pomoc při orientaci na festival
kontaktní místa – informace, asistenci a vstupenky bude možné získat na přepážce Kina bez bariér v akreditačním centru
festivalu v hotelu Thermal, dále bude k dispozici informační stánek na kolonádě u Vřídla
■ kompletní informace o projektu naleznete na internetové adrese: www.kinobezbarier.cz
případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se prosím neváhejte obrátit na Lucii Nečasovou
■ prostřednictvím telefonu 221 411 068, fax: 221 411 033
■ prostřednictvím e-mailové adresy: kbb@kviff.com
■adresa:
Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.,
Panská 1,
110 00 Praha 1

AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE ☺AKCE ☺AKCE

SVÁTKY MĚSTA OLOMOUCE 2007
Datum konání: 22.06.2007 - 24.06.2007
Místo konání: Olomouc,
Pořadatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí - radnice, Olomouc
Pátek 22. 6.
18.00 historický průvod městem
Sobota 23. 6.
Program na Horním náměstí v Olomouci:
Jarmark & dobové ležení
09.00 úvodní průvod po náměstí a čestné salvy, pozvánka k prohlídce tábora
10.00 šermířské vystoupení Asmodeus
11.00 Jak Švédové bojovali za 30leté války – společné vystoupení skupin Altblau
regimentu
11.30 ukázka dobové kuchyně
12.00 hudební skupina Camerata
13.00 šermířské vystoupení Adorea
14.00 hudební skupina Weytora
14.30 šermířské vystoupení Salva Quardia
15.00 šermířské vystoupení Lucrezia
15.30 hudební skupina Weytora
16.00 Rozkaz, který nedošel – společné vystoupení Altblau regimentu
16.30 šermířské vystoupení Adorea
17.00 Jak Švédové bojovali za 30leté války – společné vystoupení skupin Altblau
regimentu
17.30 hudební skupina Weytora
Neděle 24. 6.
17.00 Čechomor (Tereziánská zbrojnice – předprodej od 16. 5. v informačním centru v
podloubí radnice)
20.30 Kryštof (Horní náměstí – vstup zdarma)
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⌂TIP NA UBYTOVÁNÍ⌂TIP NA UBYTOVÁNÍ⌂TIP NA BYTOVÁNÍ⌂TIP NA UBYTOVÁNÍ

TIP NA UBYTOVÁNÍ
Hotel Nodus
Ulice:
Obec:
Kontaktní osoba:
Pevná linka:
Mobil:
Fax:
E-mail:
WWW:
Kapacita:
Orientační cena:

K vodě 430
790 01 Jeseník
Dohnal Vladimír
584401821
731526686
584403001
nodus@ejeseniky.cz
www.nodus.hotel-cz.com
0 lůžek
390 Kč osoba/noc

Popis:
Hotel má 11 pokojů vyhovujících pro vozíčkáře
Přístup k budově
Šířka dveří: 80 cm
Přístup:

v rovině

Poznámka:
Pokoj
Šířka dveří:

80 cm

Prostor vedle lůžka: 100 cm
Výška lůžka:

50 cm

Poznámka:

Lůžka jsou přizpůsobená výškově vozíčkářům.

Toaleta
Šířka dveří:

80 cm

Otvírání dveří:

ven

Výška mísy:

40 cm

Od boční steny:

100 cm

Mezi dveřmi a mísou: 100 cm
Madla:

Ano

Poznámka:

V koupelně, lze zapůjčit bezplatně nástavec na WC

Koupelna
Šířka dveří:

80 cm

Typ koupelny:

sprchový kout

Sedačka ve sprše: Ne
Madla:

Ne

Poznámka:

Do sprchy lze zapůjčit bez poplatku sprchovací židli

Výtah
Šířka dveří:

80 cm

Hloubka výtahu: 120 cm
Otvírání dveří:

zasouvací

Poznámka:
Restaurace
Šířka dveří:

80 cm

Přístup:

v rovině

Prostor pod stolem: 70 cm
Poznámka:
Parkovište
Přístup: nevyhrazené přístupné
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 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE

Požadovaná profese:
Poradce ve výpočetní technice
Pracoviště a kontakty
Firma:
INTERNETPORADNA.CZ, IČ 26533952
Pracoviště:
Litovelská č.p. 131/14, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 Olomouc
Komu se hlásit:
Ivana Herzogová, tel.: +420 775 230 972
Vlastnosti volného místa
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Zkrácený
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Pracovní poměr:
od 6.6.2007 do 31.3.2008
Mzdové rozpětí:
od 3000 Kč
Vhodné pro:
Osoby zdravé i se zdravotním postižením (OZP)
Poznámka k volnému místu: TECHNICKÝ PORADCE - SPRÁVCE IT ZAŘÍZENÍ - dobrá znal. v oblasti IT zařízení
podmínkou, komunikativnost, vhodné pro OZP, možnost výkonu práce z domova, zkr. úvazek (0,3), jedná se
především o poradenskou činnost uživatelům PC na zákl. úrovni znalostí a technická správa svěřených PC
sestav.
Požadované dovednosti
Práce s PC
Poslední změna:
7.6.2007, Úřad práce v Olomouci, ref.: OLA383264U

Nová vana Vanesa
Vanesa –152 X 76 X 48 cm
Je to vana s dvířky, lehací, akrylátová, v bílém provedení.
Cena : 19.000,-Kč bez DPH - lisovaná , proto nižší cena než u van sedacích, které jsou ručně tvarované.
Vany též budeme instalovat - zde doprava 6 Kč / km a instalace 1.850,- Kč.
S přáním hezkého dne Z.Skořepová jednatelka firmy Delecroix
Tel. 605 295170
www.vany-pro-seniory.cz

Redaktoři: Brožová Martina, Cmielová Jana, Dagmar, Hornová Marcela, Jirka, Konšelová Olga, Kotonská Veronika, Langer
Milan, Pepa
Grafická úprava: Konšelová Olga
tel.: 585 754 918, mobil 731 501 389
Rozmnožování a odesílání: Konšelová Olga
Datum vydání: 12. 6. 2007 Počet výtisků: 80
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984
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