Slovo úvodem
Srdečně Vás zdravím o prázdninách
I když už většina z nás vyrostla ze studentských let, kdy jsme si v tuto dobu užívali voňavých prázdnin, přesto je i námi
prací povinnými tento čas vnímán jinak. Den se natáhne, trávíme více času venku s přáteli, je doba tolik očekávaných
dovolených a někdy jsme taky pěkně líní a ze sluníčka ospalí. Toto číslo by mělo být spíše relaxační, bez vážných změn, tak
jak jste si už možná zvykli z čísel minulých. V příloze najdete nová pravidla služby osobní asistence a tabulku s vyúčtováním
nadačního příspěvku. Já mám pro Vás jednu věc k zamyšlení. Jedná se o nový název pro tento náš plátek. Představenstvo
Trendu navrhuje název změnit, a protože je to Váš zpravodaj, Vy také rozhodnete o tomto jeho novém názvu. Tak tedy
neváhejte a zkuste něco vymyslet. Nápady směřujte na obvyklé kontakty. Předpokládám, že podzim už bychom zahájili s
„novým oběžníkem“.
Olga Konšelová
Pojďme trochu snít
aneb jaký si představujeme Trend vozíčkářů za 8 let
Taky se Vám stává, že sníte a přitom jste vzhůru? Přiznávám, že jsem tak trochu snílek.
Rád si představuji, co bude za 5, 10 nebo třeba za 50 let. Jak bude vypadat svět, v čem bude
lepší a v čem třeba horší. Cestování strojem času, třeba jen jako nezúčastněný divák, to by se
mi velmi líbilo.
Ale vraťme se zpátky k realitě. Jak chceme, aby vypadal Trend vozíčkářů např. v roce 2015?
Jaké služby má poskytovat, co má být náplní jeho práce, co k tomu bude potřebovat?
Představenstvo spolku se začalo těmito otázkami vážně zabývat a chceme znát i Vaše názory. Není to samoúčelné
slohové cvičení z nudy. Je potřeba vytyčit strategie, rozhodnout se, kterým směrem napnout síly.
• Pokud bychom chtěli například „jen“ vlastní dopravu, museli bychom mít nejen upravené auto, ale také garáž, zázemí
pro řidiče, až třeba po místo na uskladnění náhradních pneumatik.
• Financování některých aktivit spolku je z dlouhodobého hlediska nejisté a chtělo by to vytvořit vlastní stálý zdroj
příjmů. Chceme založit chráněné dílny nebo sociální družstvo? Máme dost sil na to, abychom využili strukturálních
fondů k vybudování stabilního výrobního programu? Chceme být zaměstnavateli většího počtu osob se zdravotním
znevýhodněním?
• Potřebuje Trend vozíčkářů vlastní dům? A jak veliký? To závisí od toho, co všechno v něm chceme provozovat.
• Nebo raději zřídit několik vybavených pokojů pro krátkodobé ubytování lidí s postižením, o které se jejich blízcí
nemohou dočasně starat? Např. proto, že jejich blízcí potřebují do nemocnice, na léčení nebo jen na krátkou
dovolenou, aby si oddechli od náročné každodenní práce.
Těch možností je samozřejmě mnohem víc. Každá má svá pro a proti. Společné mají, že každá vyžaduje velké úsilí a
dlohodobou cílevědomou práci. Nemůžeme mířit na mnoho cílů současně, nemuseli bychom trefit ani jeden. Nemůžeme ale
také ustrnout na místě. Roky 2007 až 2013 nabízí velké příležitosti a my chceme znát Váš názor, kam má Trend vozíčkářů
v následujících letech směřovat. Pomozte nám v rozhodování svými nápady. Ani jeden neskončí v koši. Pokud dáte svolení,
otiskneme i vaše vize v některém z následujících čísel oběžníku. I ty neotištěné pečlivě prostudujeme a pokusíme se ty
nejlepší nápady v průběhu příštích let uskutečnit.
To Vám slibuje
Milan Langer,
předseda Trendu vozíčkářů
Úřední hodiny účtárny pro veřejnost
(potvrzování příjmů apod.)
Denně od 10:00 – 16:00 hod
Kontaktní telefon na účetní pí Strnadlovou: 585 754 919
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Poniv končí?
V souvislosti s novým zákonem o sociálních službách se
dostal Poniv v letošním roce do velkých finančních potíží.
Ani 550 tisíc od města Olomouc a 150 tisíc z Tříkrálové
sbírky nestačilo na provoz tak hojně využívané přepravní
služby vozíčkářů déle než na půl roku. Charita Olomouc
upozorňovala už dlouho, že chybějící peníze z Ministerstva
práce a sociálních věcí ohrozí provoz této služby.
K 1. červenci byla ukončena přeprava osob se
zdravotním postižením za dotované ceny. Těch 20 Kč za
jízdu stačilo tak tak na naftu.
Nepíší se mi tyto řádky lehce. Považuji se za jednoho
z rodičů našeho Ponivu. Se třemi řediteli Charity Olomouc
jsem postupně během let jednal, až s paní Gottwaldovou se
nám podařilo potřebnou službu v březnu 2002 spustit.
Dodnes se mi vybavuje, jak jsem seděl do pozdního večera
u počítače a přehazoval slovíčka, aby vznikl stručný, snadno
zapamatovatelný a přitom i výstižný název. Ne všichni vědí,
že slovo Poniv je vlastně zkratkou za Přeprava Osob Na
Invalidních Vozících.
Svoboda pohybu patří k základním lidským právům.
Pokud se lidé na invalidním vozíku nebo špatně chodící
nemají jak přepravit do školy, do zaměstnání, za přáteli i
zábavou, je myšlenka integrace pouze prázdnou bublinou.
Jsme dneska v mnohém dál než před oněmi sedmi či
osmi lety, kdy v Olomouci jezdila pouze Bariéra se svojí
komplikovanou trasou a frekvencí jízd jak sobolí spřežení na
Kamčatku. V Olomouci je už téměř polovina spojů MHD
obsluhována nízkopodlažními autobusy a tramvajemi. Přesto
zůstává mnoho míst, kam se s MHD člověk na vozíku zatím

nesveze vůbec, nebo by
při
frekvenci
uzpůsobených
spojů
musel
vyrazit
s několikahodinovým
předstihem. Vždyť i
běžná
populace
se
občas sveze na kole,
taxíkem nebo s přáteli
jejich autem. To vše
většina osob využívající ke svému pohybu elektrický
invalidní vozík prostě nemůže. Proto potřebujeme zachovat
speciální přepravu lidí na vozíku, jak je to zvykem ve většině
vyspělých zemí.
Přes smutnou zprávu v úvodu zůstávám opatrným
optimistou. Probíhají intenzivní jednání se zástupci
magistrátu, jak tuto přepravu zachovat. Je pravděpodobné,
že už nikdy nebudeme jezdit za tak nízké ceny jako dříve. Je
ale pro lidi s invalidními důchody nemyslitelné, aby platili za
právo na pohyb více, než jsou ceny taxíku. Argument o
příspěvku na dopravu, který dostávají lidé s postižením, je
pravdivý jen do té chvíle, než si spočítáme, že by si takovýto
člověk, odkázaný na svůj důchod, mohl při ceně 240 Kč/hod
+ 8 Kč/km dovolit za rok vyjet někam po Olomouci tak
jednou za měsíc. Na víc by mu příspěvek nestačil.
Věřím, že se ještě během léta dočkáme lepších zpráv,
že Poniv bude vozit lidi s postižením i nadále.
Milan Langer

Psychorehabilitační pobyty
Tak nám nastal čas prázdnin a s ním i naše psychorehabilitační pobyty. První z nich na nás čeká
už tento týden, tak doufám, že nám bude počasí přát, a že se všichni vrátíme spokojení. V příštím
Oběžníku se s vámi, kteří nejedete určitě podělíme o své zážitky. Co se týče mne, tak budu určitě plná
dojmů – a doufám, že budou jen příjemné, protože je to můj první
psychorehabilitační pobyt s vámi.
Informace o pobytu na Březejci dostanete po pobytu v Hodoníně,
tzn. v týdnu od 23.7. do 27.7. se ozvu všem, kteří si podali přihlášku na
Březejc.

Volnočasové aktivity o prázdninách
O prázdninách se stejně jako každé léto tradiční setkání na Lužické ruší. Další setkání se uskuteční až v září a dovíte se
o něm v dalším Oběžníku - doufám, že se sejdeme ve větším počtu než posledně.
Ale abychom mohli ve volnočasovkách aspoň trochu postoupit, hned v týdnu po Hodonínu a konkrétně ve středu 25.7. se
uskuteční mini turnaj v petangue, který se uskuteční v parku. Zájemci se můžou hlásit v pondělí 23.7., poté se dovíte i bližší
informace o této akci (jako hodinu a přesné místo☺)
V srpnu se uskuteční ještě jedna společná akce, o které se určitě včas dovíte.
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Jana Cmielová

Změna úředních hodin sekce OA
Jelikož se v sekci osobní asistence poměrně často stává, že je v kanceláři v úřední
hodiny pouze jeden pracovník, který poté nemůže celý den z kanceláře odejít, došlo ke
změně úředních hodin.
Nové úřední hodiny, které jsou již platné, jsou stanoveny následovně:
PONDĚLÍ

8 - 12h

13 - 17h

ČTVRTEK

9 - 12h

13 - 17h

Prosíme vás, abyste tyto úřední hodiny dodržovali a své záležitosti vyřizovali mimo stanovenou polední přestávku. Jelikož
doba 12-13h nikdy nebyla moc využívaná, věříme, že se vás stanovení polední přestávky nijak nedotkne.
Marcela Hornová

Nadace České spořitelny
Vzhledem k tomu, že se mě někteří z Vás ptali, jakým způsobem jsou využívány
finanční prostředky, které Trend vozíčkářů získává od nadací, ze sbírky Zasukované
tkaničky, projektů apod., chtěli bychom Vás do budoucna na stránkách Oběžníku
informovat podrobněji o této problematice. Jsme si vědomi, že máte právo být přesně
informováni a výroční zprávy nemohou být tak podrobné, aby obsahovaly detailní
informace.
Tak tedy první na řadě je Nadace české spořitelny, u které jsme žádali v srpnu 2006 o finanční příspěvek na krytí mezd
osobní asistence. V žádosti jsme uvedli, že spolek Trend vozíčkářů má celkem 64 uživatelů asistenční služby, jimž každý
měsíc poskytne více než 2 100 hodin osobní asistence. Z toho přibližně 677 hodin měsíčně využívají lidé, kteří jsou kvůli své
diagnóze převážně či úplně upoutáni na lůžko. Nadace nám poskytla 100 193,- Kč jako příspěvek do projektu „Osobní
asistence“, jehož celkové náklady činí 4 857 039,- Kč. Na pokrytí celkové částky jsme další finanční příspěvky získali od:
Krajského úřadu Olomouc
Magistrátu města Olomouc
NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)
SROP (Společný regionální operační program)
O využití jednotlivých příspěvků Vás budeme informovat průběžně a to ve chvíli, kdy budou vyčerpány a vyúčtovány.
Finanční příspěvek Nadace České spořitelny byl využit na mzdy a povinné odvody z mezd osobních asistentů, jeho
čerpání bylo ukončeno k 31. květnu 2007, kdy jsme jeho využití vyúčtovali Nadaci ČS/ viz tabulka v příloze
V současné době uzavíráme finanční příspěvky dobrovolných dárců do stacionárních kasiček umístěných v olomouckých
nákupních centrech. Prostředky chceme využít na nákup kompenzačních pomůcek a v příštím čísle Oběžníku Vás budeme
informovat o výši vybrané částky a jejím použití.
Hana Šnoblová
Nový manager sociálních služeb
Přeji všem čtenářům slunečný den.
Určitě jste si v poslední době všimli, že se v Oběžníku neustále objevují nějaké změny v
personálním obsazení zaměstnanců Trendu. Někdo odchází a místo něj přichází nový
člověk. Nečekaně :) mám pro Vás další změnu. V minulém Oběžníku Vám svůj odchod z
Trendu oznámila Veronika Kotonská, coby manager sociálních služeb. Na její pracovní
pozici bylo vypsáno výběrové řízení a z došlých přihlášek vybírala výběrová komise složená
z Milana Langera, Aleny Ivanové a naší supervizorky psycholožky Zuzany Faldýnové.
Nebudu se již déle rozepisovat, protože mne většina z Vás již zná, nastupuji na místo
managera sociálních služeb a budu ráda pokud se na mne budete obracet ve věcech
týkajících se sociálních služeb. V současné době mne najdete v kanceláři č.2 v Trendu na
Lužické (bývalá mateřská školka) - tel: 585 431 012, 731 501 388, email:
schmuckova@trendvozickaru.cz. Vzhledem k tomu, že však odchází i Marcela a tudíž nás čeká další výběrové řízení na
konci července a nástup nového člověka, budu se hodně pohybovat i na Holečkově na sekci osobní asistence. Mějte, prosím,
ještě nějakou dobu trošku trpělivosti a když budete se mnou chtít mluvit, nezapomeňte zkusit i mobil, kde mne s největší
pravděpodobností seženete.
Mějte se hezky Šárka Schmucková
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Průlom v důchodech osob dlouhodobě pečujících o blízkého
Od 1. července 2007 vstupuje v platnost novela zákona o důchodovém pojištění s úpravami, o něž veřejný ochránce
práv více než dva roky usiloval. Osoby, které dlouhodobě pečovaly o závislou osobu, šetřily státu
miliony korun ročně za ústavní péči, už nebudou dále "trestány" nespravedlivým znevýhodněním
při výpočtu důchodu.
Podle nové právní úpravy se doba péče o závislou osobu započítává do výpočtu
vyměřovacího základu důchodu v plné výši. Už tedy neplatí, že roky péče, které přesáhly dobu
pěti let se krátily na polovinu a snižoval se tak průměrný výdělek pro výpočet důchodu, což
znamenalo, že čím déle někdo pečoval o závislou osobu, tím nižší byl jeho důchod.
Ti, kdo dlouhodobě pečovali o závislou osobu a důchod jim byl vyměřen před 1. červencem
2007, musí požádat Českou správu sociálního zabezpečení o úpravu splátek. Vzhledem k tomu,
že především v prvních měsících platnosti novely se dá očekávat velký počet žádostí o úpravu,
novela prodlužuje lhůtu vyřízení o 90 dnů u žádostí podaných do 31. října letošního roku. Rozdíl v
důchodu za období od 1. července až do vyřízení žádosti bude vyplacen zpětně.
Přestože novela zákona o důchodovém pojištění nezohledňuje všechny požadavky veřejného ochránce práv, jde o
průlomovou změnu směřující ke zlepšení podmínek lidí dlouhodobě pečujících o závislou osobu. Zákon odstraňuje
nepřiměřenou tvrdost a konečně zohledňuje i význam péče o závislé blízké osoby v celospolečenském měřítku.
Zdroj: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/7226/_s.155/10202?docid=110722
Novela zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 29.6.2007 v částce č. 56, viz odkaz

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb056-07.pdf
11.07.2007 Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

Vysoké Tatry bez bariér
„Sme radi, že spoločnosť HARTMANN-RICO sa Tatier
nezľakla a práve tu začala hľadať možnosť ako pomôcť tým,
ktorí sa kvôli zdravotným problémom nemôžu všade dostať,“
dodal.

Ve Vysokých Tatrách byly vyznačeny první čtyři trasy
pro hendikepované občany. Pro tento cíl se spojily
společnosti HARTMANN-RICO, sponzor portálu Helpnet, a
Státní lesy TANAPu.

„Hľadali

sme spôsob, ako naplniť naše heslo
„HARTMANN pomáha liečiť“ aj v oblastiach,
kam nesiaha náš výrobný program. Keďže už
viac rokov spolupracujeme so Slovenským
zväzom telesne postihnutých športovcov,
obzerali sme sa po aktivitách, ktoré by slúžili
ľuďom, ktorí sú telesne postihnutí, ale chcú žiť
aktívny život. Mnohokrát ich ale zastavia
prekážky nedostatočnej informovanosti, keď
nevedia, kam sa môžu so svojim handicapom
dostať. Oslovili sme Štátne lesy TANAPu a
našli sme vhodné trasy. Označením týchto
turistických trás vo Vysokých Tatrách sme
začali spoločne napĺňať heslo „TATRY BEZ
BARIÉR,“ řekl
Ing. Ľubomír Páleník,
generální ředitel spoločnosti HARTMANN-RICO pro region
východní Evropy.

Od 2.července 2007 jsou známým symbolem tělesně
postižených označeny ve Vysokých
Tatrách čtyři turistické trasy – tři na území
Tatranského národního parku a jedna na
území Pieninského národního parku.
První trasa vede ze Starého Smokovce
přes Hrebienok na Rainerovu chatu,
druhá trasa z Tatranskej Javoriny na
Podmuráň, třetí trasa z Lysej Poľany do
Bielovodskej doliny a čtvrtá trasa z
Červeného Kláštora do Lesnice.
Turistické trasy pro hendikepované
jsou ve Vysokých Tatrách vyznačené
poprvé ve své historii. Trasy jsou
bezbariérové, vhodné pro vstup osob na vozíčku. „Vysoké
Tatry sú prístupné naozaj pre všetkých. Teraz oficiálne aj
pre telesne postihnutých ľudí. Pre tento rok sme označili 4
trasy, ktorých celková dĺžka je takmer 17 km. V budúcnosti
máme zámer upraviť a označiť všetky trasy, ktoré sú vhodné
pre ľudí s handicapom na území, ktoré patrí do správy
Štátnych lesov TANAPu. Veríme, že pri tom nájdeme
pochopenie aj u iných organizácií a inštitúcií, ktoré budú náš
krok nasledovať,“ řekl při příležitosti zpřístupnění tatranských
chodníků pro handicapované Ing. Peter Líška, ředitel
Štátnych lesov Tatranského národného parku.

Současně s otevřením vyznačených tras je k dispozici i
informační brožura, kde jsou základní informace o
turistických trasách s jejich popisem na území Tatranského
národného parku, které jsou označené speciální značkou.
Návštevníkům přináší i informace o dalších možnostech a
místech, které mají bezbariérový prístup.
www.helpnet.cz
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Vaše okénko
Tak nevím, jestli je to tím líným letním časem, nebo jste všichni někde na dovolené, že nepřišly žádné
příspěvky do oběžníku. Podle toho, co se k nám občas donese, máte co říct. Neměli byste se ostýchat
sdělit ostatním, co si myslíte, teď mám tedy na mysli, co si myslíte například o Trendu, protože jiná témata
pro Vás jistě nejsou tak řekněme ožehavá. Taky nechápu, proč nenapíšete nějakou veselou historku, která
Vás pobavila a kdy Vám rozum zůstal stát, například zážitky z bezbariérových autobusů☺
Pokud cítíte, že Trend potřebuje v něčem změnit nebo máte nějaké přání, nápady, připomínky,
stížnosti, postřehy, pochvaly, upozornění atd. atd., neváhejte a ozvěte se, jedině tak se může něco změnit. Nemyslíte si to? I
to je ostatně názor.
Protože nemám žádný příspěvek od Vás vybrala jsem na internetu tip na dovolenou v zahraničí. Takových referencí o
pobytech u moře je spoustu na stránkách www.paraple.cz pod složkou cestování/osobní zkušenosti, doporučení. Pokud
nemáte přístup k internetu a tyto zážitky Vás zajímají, přijďte do naší internetové kavárny.
GRAN CANARIA – hotel RIVIERA MARINA
Na Kanárských ostrovech už jsme byli na dovolené celkem po čtvrté a stále se přesvědčuji o tom, že pro postižené je to
v podstatě ideální místo, nejen co se podnebí týká. A také jich tam spoustu potkáváme. Já sama jsem špatně chodící a
v neznámém prostředí se pohybuju hlavně na mechanickém vozíku s doprovodem, takže to mohu posoudit.
Tentokrát jsme jeli s CK Fischer do hotelu Riviera Marina na Playa de Cura. Je to klidnější místo (asi 8 hotelů v zátoce)
bez velkého turistického humbuku mezi městečky Puerto Rico a Puerto de Mogán na jihu ostrova.
V hotelu jsou upraveny asi 4 studia jako bezbarierová, což se od normálních pokojů liší pouze tím, že v koupelně není
vana, ale sprchový kout s asi 10cm schůdkem dolů a madla. Větší úpravy ani nejsou třeba, protože všude je dostatek místa a
s vozíkem se dá všude projet – dokonce i dveřmi do koupelny a na WC (širší než 60cm) a to nebývá pravidlem. Do hotelu i na
terasu před pokojem je nájezd. Jinak fungují 3 výtahy do jídelny, která je v suterénu hotelu a do pokojů v patrech. Hotel má 2
bazény, z toho jeden vyhřívaný, což bylo v tomto období velmi příjemné, protože oceán je přece jenom studený. Pláž u hotelu
je poměrně kamenitá, přístup do vody sice pozvolný, ale opět s nástrahami v podobě skrytých kamenů. Ale už teď tam
probíhaly terénní úpravy, takže do budoucna to bude jistě lepší. Hned o 2,5km dál je pláž Playa Amadores, která skýtá
veškerý komfort i pro vozíčkáře – nájezdy, WC atd. A dostat se na ni není žádný problém, protože TAXI zde fungují naprosto
spolehlivě, rychle, není pro ně překážkou ani vozík a hlavně za stabilní a normální ceny (3,30 Euro do 6km vzdáleného Puerto
Rica).
Každému, kdo má jen trochu možnost takto cestovat, bych Kanárské ostrovy doporučila. Je tam samozřejmě i náročný
terén ale to především ve vnitrozemí a v horách. V turistických střediscích , obchodech, restauracích je ve většině případů
hodně míst pro nás dobře přístupných. Při minulé dovolené jsem absolvovala i výlet lodí za delfíny a výlet lanovkou na
nejvyšší horu (Pico del Teide, Tenerife) a nebyl to ani s vozíkem problém. Kde jsou schody, ochotně pomohl místní personál.
Marcela Bořková, únor 2005
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TIP NA UBYTOVÁNÍ

Rekreační zařízení v ČR s možností bezbariérového ubytování
Převzato z informačního portálu Ligy za práva vozíčkářů
Tento seznam je vytvořen převážně na základě zkušeností vozíčkářů. Doporučuje se před odjezdem
do vybraného zařízení ověřit, zda se skutečně jedná o bezbariérový objekt, který bude vyhovovat
Vašim potřebám.

Bismark - Bedřichov u Jablonce
485 104 774

Hotel Mesit
571 645 106
hotel.mesit@hotelmesit.cz

Chata Solitér - Hrubý Jeseník
Karlov 100, 793 36, Malá Morávka
554 614 702

Hotel Nodus - Jeseníky
K vodě 430, 790 01, Jeseník - Dětřichov
584 401 821
johann@jeseniky.com
www.nodus.hotel-cz.com

Drak Křižanov
Pionýrská 10, 594 01, Velké Meziříčí
566 520 274
petr.vaverka@pvtner.cz

Hotel Rajská Bouda v Malenovicích
Malenovice 206, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí
603 412 832, 558 677 635, 558 439 756
rajskab@seznam.cz
www.sweb.cz/rajskabouda

Exodus
Požárníků 51, 330 11, Třemošná
377 856 538
civis@exodus.cz
Hotel Čarták
Hutisko-Solanec, 756 62, Hutisko-Solanec
605 820 675, 751 644 265
Hotel Duo
571 645 115
hotel.duo@tiscali.cz
www.hotel-duo.cz

Hotel Zubříč - Rajnochovice
Hotel Zubříč, 768 71, Rajnochovice
573 391 239
recepce@hotelzubric.cz
Jižní portál - Újezd u Černé hory
516 437 465
Ktová v Českém ráji
485 106 385

Hotel Energetik
571 648 377
Hotel Horal
571 648 343

META rekondiční středisko
Petrovice 119, 793 84, Janov
605 371 426
liborbar@tiscali.cz
meta.xf.cz/

Hotel Kotár
571 643 603
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Penzion Espero
Skokovy, 294 12, Žďár u Mnichova Hradiště
326 789 505

Modrá kotva
Mrákotín č.p. 274, 585 00, Mrákotín
567 317 537, 604 489 496
lplavec@volny.cz
mujweb.cz/www/modrakotva

Penzion Sola Gratia
Lázně-Vinohrádek 550, 768 61, Bystřice pod Hostýnem
573 381 971
info@sola.cz
www.sola.cz/

Motel Charlie - Jíčín
Kovač 16, 506 01, Jíčín
493 597 571
Národní dům - Deštné v orlických horách
494 663 221
Orbita Rožnov pod Radhoštěm
Dolní Bečva 574, 756 55, Dolní Bečva
571 648 256, 603 275 096
orbita@rborbita.cz
www.rborbita.cz

Penzion U parku
Komenského 233, 788 15, Velké Losiny
777 555 668, 777 691 077, 582 362 286
essa1@iol.cz
www.penzionuparku.cz
Prosaz
Líchovy - pobytové a rehabilitační středisko
296 113 214

Pension Sola Fide - Krkonoše
Černohorská třída, 542 25, Jánské lázně
499 875 425

Rekreační zařízení Holeček
Smetanova 208, 341 92, Kašperské hory
376 922 282

Pension Vyhlídka - Lutová u Chlumu u Třeboně
Lutová 45, 378 04, Chlum u Třeboně
384 783 039
www.lutova.zde.cz

Retasso na Horní Bečvě
571 643 355
Středisko Petr Bezruč - Beskydy
Středisko Petr Bezruč, 739 14, Ostravice
558 682 559
www.rsbezruc.cz
Střeské Hoštice
383 399 727
Vlkoš u Kyjova
518 625 255
Zámeček Hodonín u Kunštátu
516 463 925
www.zamecek-hodonin.cz
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NABIZIM MASERSKE SLUZBY ZA PRIJEMNE CENY. JEDNA SE O REGENERACNI A KLASICKE
MASAZE SLOUZICI K UVOLNENI SPASTICKEHO SVALSTVA, RELAXACI A ZLEPSENI CELKOVE
FYZICKE I PSYCHICKE KONDICE. PO DOMLUVE JE MOZNOST PROVEDENI MASAZE I U VAS
DOMA (vlastnim prenosny masersky stul) V PRIPADE ZAJMU ME PROSIM KONTAKTUJTE
NA TEL: 608 378 442 NEBO NA EMAIL: hany@centrum.cz, Bc. Tereza Hanyasova
Inzerce asistentky Trendu /pozn. redakce

Dobrý den, víte, kdo by koupil vozík
úplně nový nepoužitý? PC 10000, NC 8000
KČ. PŘÍPADNÉ DOTAZY VOLEJTE NA TEL.
ČÍSLO
608 621
953
nebo
na
e-mail
lulinav@seznam.cz, Děkuji Mlčochová

Prodám hliníkovou skládací nájezdovou
plošinu do auta zn.Bär, š80cm,d240, ve
složeném stavu výška 120cm, nosnost
400kg. Pořizovací cena 60 000 Kč, nyní
prodám za 20 000Kč. Tel.: 731 478 305,
e-mail:akrim2@seznam.cz

Dlouhodobý
projekt
přehledu
bezbariérovosti v ČR pro handicapované
nabízí práci mnoha vozíčkářům, kteří by
byli ochotni v rámci svého bydliště
navštěvovat
a
hodnotit
dostupnost
veškerých veřejných budov. Přístup k
internetu je potřebný. Pracovní poměr
je uzavřen řádnou pracovní smlouvou.
Lze zaměstnat na plný nebo částečný
úvazek. Nástup ihned. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 777 30 60 79 (Po-Pá
9:00-14:30), e-mail: svestkova@cchd.cz,
www.cchd.cz

Prodám Škoda Octavia 1,9 TDI Combi, r.
v. 2000 (facelift – čirá optika),
kompletní ruční ovládání Quidosimplex,
el. plyn, el. spojka, mech. brzda.
Najeto 150 000 km, tempovat, 4x airbag,
klima, 8x repro + rádio s mp3, tón.
skla folie, vyhřívaná sedadla, 4x el.
okna, el. vyhřívaná zrcátka, hagusy +
nosič, litá paprsk. Kola 16“ orig.
Škoda. Sada zimních kol. Cena 170 00
Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.:
777 656 202,
email:radovan.civis@seznam.cz

Prodám Ford Transit 2,5TDi, karoserie: minibus, objem motoru: 2 496 ccm, palivo:
nafta, průměrná spotřeba: 8,1l/100km, výkon motoru: 63kW, najeto: 175 000 km,
vyrobeno: 1998, STK: Leden 2009, servisní knížka: ano, barva: bílá, země původu:
Německo, výbava: manuální převodovka, imobilizér, ABS, 2x airbag, autorádio,
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, výškově nastavitelná sedadla, tažné
zařízení, cena: 230 000 Kč, devítimístné, s možností přepravy až 5 invalidů na
vozíku. V podlaze jsou úchyty pro jejich zajištění. Vozidlo je vybaveno
elektrohydraulickou sklápěcí nájezdovou rampou, kamerou a monitorem na couvání,
tažným zařízením, imobilizérem a 2x airbag. Nové pneu, rozvody, brzdy a náplně.
Jednoduchá demontáž rampy i šesti sedaček. Po domluvě možnost dokoupení zahrádky.
Motor má turbo. Při nakládání možnost snížení ložné plochy o 20cm. Případné dotazy a
informace na tel. čísle 608 980 645 nebo na e-mailové adrese: zdenek.pelan@email.cz.

Požadovaná profese: Pomocný dělník v průmyslu (ve výrobě)
Počet volných míst: 10
Firma:
KNS - ENGINEERING s.r.o., IČ 26228831
Pracoviště:
U panelárny č.p. 459/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9 Olomouc
Komu se hlásit:
Ing. Luděk Tichý, tel.: +420 585 110 010
Směnnost:
Nepřetržitý provoz
Pracovní úvazek:
Plný
Minimální stupeň vzdělání:
Základní + praktická škola
Pracovní poměr:
od 9.7.2007
Mzdové rozpětí:
od 11000 Kč do 13000 Kč
Vhodné pro:
Osoby zdravé i se zdravotním postižením (OZP)
Poznámka k volnému místu: OBSLUHA VSTŘIKOLISU - 12ti hod. směny, místo vhodné i pro
osoby se zdrav. post. s ohledem na charakter práce - jedná se o vizuální kontrolu,
nutná manuální zručnost, zaměstnavatel je schopen zajistit bezbariérový přístup.
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26. 7. / 19:30 / nádvoří radnice
November 2nd & Janet Robin Fenomenální americká kytaristka a zpěvačka na svém prvním evropském turné jako host nadžánrové
české kapely.
2. 8. / 19:30 / nádvoří radnice
Jan Spálený & ASPM Pohodový večer s osobnostmi českého blues a jazzu.
16. 8. / 19:30 / nádvoří radnice
30 let Charty 77 Vzpomínky V. Chramostové, P. Landovského, S. Miloty a M. Chadimy a vystoupení V. Třešňáka se skupinou.
23. 8. / 19:30 / nádvoří radnice
Čankišou Divoké rytmy a příval pozitivní energie pod vlivem africké, arabské a balkánské hudby.
30. 8. / 19:30 / nádvoří radnice
Monika Načeva & Michal Pavlíček Unikátní spojení zpěvačky a herečky s podmanivým hlasem a kytarového mága.

Mezinárodní FLORA OLOMOUC 2007 / Záplava letních květin, bylinky, trvalky
Květiny vrcholícího léta, speciální přehlídka léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, trvalky, okrasné dřeviny...
... to všechno nabídne ve druhé polovině srpna mezinárodní zahradnická výstava FLORA OLOMOUC 2007. Letní etapa
největší české květinové akce se návštěvnické veřejnosti otevře ve dnech 16. až 19. srpna.

Pro ústřední expozici výstavy, v níž se svými výpěstky představí jednotlivé organizace Českého zahrádkářského svazu, zvolili pořadatelé motto „Okno
do zahrady květin“. Prostory hlavního pavilonu zaplní gladioly, růže, jiřinky, balkónové a další letní květiny v zajímavém spojení s dřevěnými
skulpturami a vodními prvky.
Hlavní expozici doplní přehlídka trvalek připravovaná ve spolupráci s Českým spolkem perenářů a pestrobarevné exponáty soutěže v aranžování
květin - letos na téma „Letní zahradní slavnost“ . Nejlepší čeští floristé se budou prezentovat květinovými dekoracemi zahradního posezení a letními
kyticemi pro hostitele. Zelený rámec pestré letní květinové palety vytvoří expozice okrasných výpěstků Svazu školkařů ČR.
Návštěvnicky velmi přitažlivou součástí letní Flory bude bezesporu velká přehlídka léčivých, aromatických a kořeninových rostlin spojená s prodejem,
ochutnávkou čajů, odbornými radami pro pěstování léčivek i jejich užití.
Návštěvníci se mohou těšit i na nabídku Letních zahradnických trhů s paletou zboží a služeb pro zahradníky, zahrádkáře a kutily, zábavný hudební
program s pozvánkou na folkový Mohelnický dostavník, prohlídky zajímavostí sbírkových skleníků, botanické zahrady a rozária výstaviště. Speciálně
pro ně se opět otevře i botanická zahrada olomoucké Univerzity Palackého.
Kontakt:
FLORA OLOMOUC
Ing. Ivo Krejzlík, (Ing. Jana Kozlová)
tel.: (+420 ) 585 411 275, 585 726 257 (111), fax: 585 413 370
e-mail: krejzlik@flora-ol.cz , expo@flora-ol.cz , info@flora-ol.cz
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
Ing. Dagmar Maixnerová (Libuše Hutařová)
tel.: (+420) 585 726 207, 585 726 267 (111), fax: 585 413 370
e-mail: horti@flora-ol.cz, hutarova@flora-ol.cz

Redaktoři: Cmielová Jana, Hornová Marcela, Ivanová Alena, Konšelová Olga, Langer Milan, Schmucková Šárka,
Šnoblová Hana
Grafická úprava: Konšelová Olga
tel.: 585 754 918, mobil 731 501 389
Rozmnožování a odesílání: Vojáčková Dana
Datum vydání: 13. 7. 2007 Počet výtisků: 81
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984

Uzávěrka příštího čísla 7/2007: 31. 8. 2007
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Vyúčtování finančního příspěvku z Nadace České spořitelny.

Datum
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2007

Jméno:
Chládeková
Indráková
Ivan
Jendrichová
Nováčková

Hrubá mzda
1 268,00
1 203,00
1 430,00
4 615,00
780,00

soc.poj.26%
329,68
312,78
371,80
1 199,90
202,80

zdr.poj.9%
114,00
108,00
129,00
416,00
70,00

CELKEM
1 711,68
1 623,78
1 930,80
6 230,90
1 052,80

Únor celkem
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007
31.3.2007

Chládeková
Ivan
Mačátová
Nováčková
Osmančíková
Vašátková
Vlčková
Homolová
Rybová
Kučera

9 296,00
1 333,00
1 625,00
130,00
1 040,00
1 398,00
3 348,00
1 138,00
12 479,00
910,00
423,00

2 416,96
346,58
422,50
0,00
270,40
363,48
870,48
0,00
3 244,54
0,00
0,00

837,00
120,00
146,00
0,00
94,00
126,00
301,00
0,00
1 123,00
0,00
0,00

12 549,96
1 799,58
2 193,50
130,00
1 404,40
1 887,48
4 519,48
1 138,00
16 846,54
910,00
423,00

Březen celkem
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007
30.4.2007

Gatnarová
Hanáková
Chládeková
Indráková
Ivan
Mačátová
Martinková
Osmančíková
Pospíšilová
Sedláková
Tichá
Valouchová
Vašátková
Vlasáková
Stanislavová
Jendrichová
Rybová
Řeháček
Levá
Stádníková

23 824,00
390,00
325,00
1 300,00
1 235,00
1 105,00
1 203,00
845,00
1 300,00
8 548,00
2 828,00
1 950,00
1 658,00
2 633,00
4 583,00
1 983,00
5 122,00
1 138,00
130,00
358,00
520,00

5 517,98
338,00
321,10
287,30
219,70
338,00
2 222,48
735,28
431,08
684,58
1 191,58
1 331,72
-

1 910,00
117,00
111,00
100,00
76,00
117,00
769,00
254,00
149,00
237,00
412,00
461,00
-

31 251,98
390,00
325,00
1 755,00
1 667,10
1 492,30
1 203,00
1 140,70
1 755,00
11 539,48
3 817,28
1 950,00
2 238,08
3 554,58
6 186,58
1 983,00
6 914,72
1 138,00
130,00
358,00
520,00

Martinková
Nováčková
Osmančíková
Sedláková

39 154,00
1 040,00
1 463,00
325,00
2 113,00

8 100,82
270,40
380,38
84,50
211,96

2 803,00
94,00
132,00
29,00
190,00

50 057,82
1 404,40
1 975,38
438,50
2 514,96

4 941,00

947,24

445,00

6 333,24

Duben celkem
31.5.2007
31.5.2007
31.5.2007
31.5.2007
Květen celkem
CELKEM

100 193,00

V Olomouci dne 25.6.2007

zpracoval:
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Ivanová Alena

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ
1. Trend vozíčkářů a jeho služby
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdružení založené v roce 1994 samotnými lidmi se
zdravotním postižením za účelem posílení jejich možností žít běžným způsobem života svých vrstevníků.
Organizace poskytuje osobní asistenci, sociálně právní poradenství, vzdělávací kurzy (PC a AJ), má
půjčovnu kompenzačních pomůcek, organizuje volnočasové aktivity a podílí se na projektu Bezbariérová
Olomouc.
2. Co vlastně je služba osobní asistence?
Osobní asistence (OA) je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením
zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Především
jde o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Základním principem osobní asistence je, že průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám. Sociální
pracovníci organizace pomáhají uživatelům při plánování služby a při každém jejich kroku jim poskytují
potřebnou radu a podporu.
3. Kdo může být uživatelem služby OA v Trendu vozíčkářů?
Cílovou skupinu služeb OA poskytovaných spolkem Trend vozíčkářů tvoří osoby splňující všechna
následující kritéria:
 mají fyzický handicap nebo fyzický handicap v kombinaci s jiným zdravotním handicapem,
 nejsou schopny v důsledku handicapu uspokojit své základní životní potřeby bez pomoci druhé
osoby a jsou závislé ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb.,
 jsou starší šesti let věku,
 potřebují ke svému pohybu invalidní vozík od dětství, nebo handicap získali během života a v jeho
důsledku zůstali odkázáni na pohyb na invalidním vozíku.
Uživatelem osobní asistence zprostředkovávané Spolkem Trend vozíčkářů se nemůže stát osoba, která je
verbálně či fyzicky agresivní, bezohledná nebo hrubá vůči zaměstnancům služby, nedodržuje a nerespektuje
pravidla služby, její chování či vystupování by mohlo poškodit dobré jméno organizace.
4. První kontakt potenciálního uživatele s organizací
Každému potenciálnímu uživateli, který se na organizaci obrátí, se řádně věnuje sociální pracovník sekce
OA. Jeho úkolem je seznámit potenciálního uživatele s veškerými pravidly, právy a povinnostmi, týkajícími
se služby osobní asistence. Společně také vyhodnotí, zda je služba OA zprostředkovávaná naší organizací pro
něj vhodná a bude naplňovat jeho potřeby a přání.
V případě zjištění, že tato služba není pro zájemce vhodná, a to z jakéhokoliv důvodu, sociální pracovník
předá zájemci potřebné informace a poradí mu, na koho se obrátit, příp. jakou jinou službu využít.
Potenciálnímu zájemci o službu OA je vždy poskytnuto základní sociálně právní poradenství, dle jeho
individuální situace.
V případě, že dojdou ke společnému závěru, že je tato služba pro zájemce vhodná, postupuje sociální
pracovník dle níže uvedených bodů.
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5. Plánování služby OA
V případě, že potenciální uživatel je vhodným uživatelem služby OA a organizace má dostatečnou
finanční i personální kapacitu, uzavře s ním vedoucí sekce OA Smlouvu o poskytnutí služby osobní asistence.
Potenciální uživatel se tak stává řádným uživatelem služby OA zprostředkovávané naší organizací se všemi
právy a povinnostmi s tím souvisejícími.
Službu uživatel společně se sociálním pracovníkem plánuje a vyhodnocuje. Cílem je stanovení obsahu
OA, frekvence využívání, poskytování jednotlivých úkonů a hlavně osobního cíle, tzn. čeho chce uživatel
prostřednictvím OA dosáhnout. Individuální plán služby je zaznamenáván do přílohy A smlouvy.
Každého uživatele služby OA navštíví jeho klíčový pracovník nejméně 3x ročně, v případě potřeby
samozřejmě častěji. Pokud si uživatel nebude přát, aby toto setkání proběhlo v jeho domácnosti, může si
zvolit jiné vhodné místo, kde se sejdou.
Cílem těchto návštěv je, aby pracovník s uživatelem zrekapitulovali a vyhodnotili poskytnutou službu a
naplánovali její další poskytování. Během tohoto setkání sociální pracovník zjišťuje také zpětnou vazbu na
využívané služby OA a vybízí uživatele, aby se vyjádřil, zda jsou pro něj služby vyhovující, jestli by
například něco změnil, zda vše funguje tak, jak má, jak probíhá spolupráce uživatele s osobním asistentem,
jestli mu může organizace ještě v něčem dalším pomoci a jiné.
Uživatel má kdykoliv možnost stěžovat si podle Interních pravidel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc pro
podávání stížností.
6. Smlouva o poskytnutí služby
S každým uživatelem služby OA uzavírá organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. písemnou
Smlouvu o poskytnutí služby osobní asistence.
Tato smlouva je důležitým právním dokumentem, který upravuje vztah mezi organizací a uživatelem
jakož i podmínky poskytování služby, proto klademe velký důraz na to, aby si uživatel své požadavky na
službu pečlivě promyslel.
Uživatel si do smlouvy stanoví, kolik hodin osobní asistence měsíčně požaduje a tento jím uvedený počet
hodin mu bude Trend vozíčkářů garantovat, tzn. že mu jej skutečně zprostředkuje. Od počtu stanovených
hodin se odvíjí rozpětí v čerpání hodin. Uživatel má možnost ze svých nasmlouvaných hodin 30% nedočerpat
anebo naopak přečerpat. To znamená, že uživatel může využít 70 -130% hodin, které má stanoveny ve
smlouvě. Rozpětí se zaokrouhluje na celé hodiny tak, že spodní hranice se zaokrouhlí dolů a horní nahoru.
Uživatel je vždy povinen odebrat minimálně 8 hodin a to i v případě, že mu v rámci rozpětí vyjde spodní
hranice méně než 8 hodin. Smlouvu je také možné uzavřít minimálně na 8 hodin měsíčně.
Pokud v odebrání osobní asistence uživateli brání objektivní důvody (nemoc, dovolená atd.), nahlásí tuto
skutečnost neprodleně jak pracovníkům služby OA, tak svému osobnímu asistentovi. V takovém případě
uživatel není povinen odebrat ani zaplatit nasmlouvané hodiny.
Pokud uživatel odebere více než 130% hodin, zaplatí za každou hodinu navíc (nad limit 130%) maximální
cenu stanovenou vyhláškou.
Ve smlouvě si uživatel dále stanoví, zda souhlasí nebo nesouhlasí s využíváním služby OA zajištěné
prostřednictvím praktikantů. Uživatel má možnost čerpat služby osobní asistence prostřednictvím studentů,
kteří vykonávají v organizaci praxi = praktikantů, ve výši 50% nasmlouvaných hodin. Hodiny osobní
asistence vykonávané praktikanty se nezapočítávají do odebraných hodin dojednaných ve smlouvě. Na osobní
asistenci zajišťovanou prostřednictvím praktikantů uživateli nevzniká žádný nárok.

Konkrétní příklad:
Uživatel má ve smlouvě dojednáno, že měsíčně odebere 86 hodin. Organizace mu tedy garantuje, že mu
měsíčně poskytne 86 hodin. 30% z 86 hodin je 25,8 hodiny, uživatel tedy může měsíčně vybrat 60-112 hodin
prostřednictvím osobních asistentů a dobrovolníků. Navíc může využít 43 hodin prostřednictvím praktikantů.
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Nedílnou součástí smlouvy je Příloha A, kde jsou uvedeny další podrobnosti o službě a k čemu má služba
uživateli sloužit.
Doba a místo poskytování služby osobní asistence
Spolek Trend vozíčkářů poskytuje službu OA v dny, které nejsou státním svátkem v době od 6.00 do
22.00 hodin. V čase 22.00 - 6.00 hodin a ve státní svátky je možno službu poskytnout pouze pokud to
personální možnosti dovolí, tzn. pokud se pracovníkům sekce OA podaří zajistit odpovídajícího osobního
asistenta. O tuto výjimku uživatel zažádat nejpozději do pátku do 9.00 předchozího týdne.
Služba je poskytována v místě bydliště uživatele a okolí, případně na jiném předem sjednaném místě dle
kapacity a možností Poskytovatele.
Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou a lze ji ukončit dle pravidel pro ukončení smlouvy,
která jsou její nedílnou součástí. Její změny lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky.
Po ukončení smlouvy o poskytnutí osobní asistence musí dojít k finančnímu vypořádání stran.
7. Průběh poskytování služby OA
Rozsah i konkrétní průběh služby osobní asistence u jednotlivých uživatelů je upraven ve Smlouvě o
poskytnutí služby a konkrétněji pak v její příloze A.
Službu osobní asistenci poskytují osobní asistenti, kteří musí splňovat zákonem danou odbornou
kvalifikaci a další podmínky stanovené zákonem (viz níže).
Osobního asistenta si uživatel může najít sám, nebo mu ho zajistí organizace. Avšak i asistent, kterého si
do organizace přivede uživatel sám, musí splňovat stejně jako všichni ostatní zaměstnanci organizace
kvalifikační nároky a další požadavky, které vyžaduje nový zákon a musí projít přijímací procedurou.
Každý uživatel má jednoho nebo podle potřeby více osobních asistentů. Uživatel má právo odmítnout, aby
za ním pravidelně chodil osobní asistent, který mu nevyhovuje. V případě výpadku stálého asistenta (nemoc,
dovolená atd.), bude mít uživatel garanci, že mu organizace zajistí asistenci prostřednictvím náhradního
asistenta, a to samozřejmě vždy, pokud to bude možné, v plném rozsahu, příp. alespoň v nezbytně nutném
rozsahu na zajištění základních životních potřeb. Uživatel se tedy nemůže dostat do situace, že by se ocitl bez
pomoci.
V případě, že je absence asistenta plánovaná na následující týden, zadá si uživatel svůj požadavek
(osobně, telefonicky, e-mailem) do pátku do 9.00 ráno a sociální pracovník sekce OA mu zajistí jiného
asistenta. Pokud však asistent například náhle onemocní, může uživatel služby tuto potřebu nahlásit
pracovníkům sekce OA do kanceláře kdykoliv a pracovníci to budou řešit operativně podle naléhavosti a
aktuálních personálních možností.
Nadstandardní služba - Krizová OA
Pro situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví uživatele, provozuje organizace tzv.
krizovou asistenci. To znamená, že nepřetržitě, po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má u sebe některý z
pracovníků sekce OA pohotovostní mobil. Pokud se uživatel dostane do situace, kdy by mu hrozilo ohrožení
zdraví či života, může zavolat na mobil (775 974 455) a pracovník mu zajistí odpovídající pomoc, příp. přijde
sám. Tato služba je určena pouze pro krizové situace, kdy například uživatel spadne při přesunu z vozíku nebo
mu nepřijde asistent na pomoc se životně důležitým úkonem.
Tuto službu mohou využívat pouze uživatelé služby osobní asistence, tj. ti, kteří budou mít uzavřenu
řádnou Smlouvu o poskytnutí služby, neboť krizová OA je zahrnuta pod tuto službu a uvádí se do smlouvy
jako fakultativní činnost.
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OA pro fyzicky handicapované osoby, které nemají přiznaný příspěvek na péči ze zákona č.
108/2006, o sociálních službách
O službu OA může organizaci požádat také člověk s fyzickým handicapem, který nemá přiznaný
příspěvek na péči, ale již si o něj zažádal a čeká na rozhodnutí. O poskytnutí služby této osobě rozhodne
vedoucí sekce OA po dobu 3 měsíců, pokud vyřízení žádosti trvá déle, rozhodne o dalším poskytování služby
ředitel organizace. Poskytování služby osobní asistence pro zájemce, kteří nemají přiznán příspěvek na péči,
se řídí dle podmínek v těchto Pravidlech o poskytování služby OA a platného Ceníku služby OA.
8. Platba za poskytnuté hodiny služby OA
Ceník služby – viz. aktuální přiložený ceník k Pravidlům o poskytování osobní asistence.
Na pokrytí odebíraných hodin OA je určen příspěvek na péči, který dostává každý, kdo je v souladu se
zákonem uznán za osobu závislou na cizí pomoci.
Za odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně – měsíčně. Účetní Poskytovatele každý měsíc vystaví a
k 15-tému dni v následujícím měsíci zašle (příp. předá) vyúčtování služby OA. Splatnost tohoto vyúčtování je
14 dní. V případě, že uživatel vyúčtování neuhradí, bude vyrozuměn písemnou upomínkou. Pokud dojde
během jednoho kalendářního roku k této situaci 3x, nebo uživatel neuhradí dlužnou částku ani po 2. upomínce
a nebránily mu v tom objektivní překážky, může organizace uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služeb
vypovědět z důvodu porušování základních pravidel a povinností. Platit spoluúčast v hotovosti je možno
v určené dny u účetní nebo bezhotovostně převodem na účet spolku u ČSOB č.ú. 377803743/0300. Pokladní
dny obdrží každý uživatel na celý kalendářní rok při podpisu smlouvy. Na každý další rok je poté obdrží
nejpozději do 30. listopadu předchozího roku. Každému uživateli je pro účely platby bezhotovostním stykem
přidělen variabilní symbol, který také obdrží při podpisu smlouvy.
Úhrada bude po uživateli požadována podle součtu hodin vykázaných ve výkazech osobních asistentů
(příp. praktikantů nebo dobrovolníků), které Uživatel stvrdil svým podpisem. V případě, že neodebral
minimální počet hodin a nebránily mu v odebrání objektivní důvody, bude po něm v souladu s pravidly a
platným ceníkem požadována úhrada za stanovené minimum hodin OA.
Při ukončení poskytování služby musí dojít k finančnímu vypořádání stran.
9. Stanovení počtu hodin OA na měsíc
Každý uživatel si sám určí, kolik hodin OA chce měsíčně čerpat. Vychází přitom ze svých přání a potřeb,
ale také ze svých finančních možností daných především výší příspěvku na péči. Svůj požadavek probere
uživatel se sociálním pracovníkem sekce OA a ten se v souvislosti s finančními a personálními možnostmi
organizace se zájemcem domluví, zda je organizace schopna jeho požadavky pokrýt. Minimální počet hodin
dojednaných ve smlouvě je 8 hodin/měsíc.
10. Pracovníci služby OA
Osobní asistenti v organizaci pracují na Dohodu o provedení práce, na kterou mohou odpracovat 150
hodin ročně, případně na Dohodu o pracovní činnosti, na kterou mohou měsíčně odpracovat výši poloviny
pracovního úvazku, nebo na hlavní pracovní poměr.
Všichni osobní asistenti zaměstnaní v organizaci musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
zákonem: být starší 18-ti let, musí nejpozději při podpisu smlouvy prokázat svou trestní bezúhonnost a
zdravotní způsobilost (úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání, výpisem z rejstříku trestů a
zprávou z vyšetření od lékaře). Vzdělání, které Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. požaduje, je
minimálně střední zdravotnická škola, VOŠ sociální nebo VŠ (Bc.) v oboru speciální pedagogika, případně
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, sanitářského kurzu apod.
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Přijímací procedura osobních asistentů se skládá z několika částí, všichni osobní asistenti projdou
testovacími asistencemi a pohovorem s vedoucí sekce osobní asistence. Před nástupem do práce každý OA
dále absolvuje školení BOZP.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vyžaduje po pracovnících v sociálních službách, kam spadají
také osobní asistenti, aby se dále vzdělávali. Trend vozíčkářů pořádá již několik let výcviky osobních
asistentů. Asistenti se také mohou účastnit například některých školení a přednášek, které pořádá Trend
vozíčkářů nebo další organizace.
Všichni osobní asistenti se musejí minimálně třikrát ročně účastnit supervizí, a to individuálních i
skupinových a docházet na pravidelné porady se sociálním pracovníkem. Po cca měsíci práce u uživatele jde
OA na individuální supervizi ke klíčovému pracovníkovi tohoto uživatele, poté chodí 4x ročně (minimálně
3x) na skupinové supervize vedené psychologem. V případě, že asistentovi brání objektivní důvody (místo
bydliště, studium či pracovní povinnosti) v účasti na skupinové supervizi, účastní se minimálně 3x ročně
supervize individuální. O individuální supervizi může osobní asistent v případě potřeby požádat kdykoliv.
Porady osobních asistentů probíhají 1x měsíčně. Asistent má povinnost se těchto porad účastnit přiměřeně
počtu měsíců, kdy vykonává osobní asistenci. Supervize i porady osobních asistentů jsou placené stejnou
sazbou jako samotný výkon služby.
Další povinností osobního asistenta je vyplňování pracovních výkazů. Asistent vyplňuje dva typy výkazů podle jednoho mu účetní proplácí mzdu, podle druhého je požadována úhrada hodin po uživateli. Včasné
odevzdávání (do 3. dne v následujícím měsíci) řádně a úplně vyplněných výkazů je povinností osobního
asistenta.
Poslední, velmi důležitou povinností osobního asistenta je dodržovat mlčenlivost.
Mezi práva osobních asistentů patří mimo zmíněné supervize a porady také možnost odmítnout uživatele,
se kterým nechce spolupracovat. Dalším právem osobního asistenta je možnost stěžovat si podle Interních
pravidel Spolku Trend vozíčkářů Olomouc pro podávání stížností.
Po předchozí domluvě může organizace osobního asistenta vyslat na výkon osobní asistence z Olomouce
do jiného města. V takovém případě mu proplatí jízdné na asistenci a zpět.
Do služby OA jsou aktivně zapojeni dobrovolní osobní asistenti a praktikanti. Na práci dobrovolného
osobního asistenta se vztahují stejné podmínky jako na placeného osobního asistenta.

VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE SE TÝKAJÍ POUZE SLUŽBY OSOBNÍ
ASISTENCE POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLKU TREND VOZÍČKÁŘŮ A VZTAHUJÍ SE
JEN NA JEJÍ UŽIVATELE A ZAMĚSTNANCE.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás obraťte:
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Sekce osobní asistence
Holečkova 9, 779 00 Olomouc
tel.: 585 754 387, mobil: 777 974 455,
e-mail: asistence@trendvozickaru.cz
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Ceník služby osobní asistence
poskytované Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc
platnost od: 1.4.2007
(Rozhodnutí ředitele č. 3/2007)
Povinná finanční spoluúčast na službách osobní asistence (dále jen OA) spolku Trend
vozíčkářů je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. stanovena dle formy poskytované služby
OA.
Minimální počet odebraných hodin za měsíc

8 hod/měsíc

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby placeným asistentem nebo dobrovolníkem v rozsahu
do 130% hodin dle podepsané smlouvy

55,- Kč

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy o
poskytnutí služby při překročení 130% hodin dle podepsané smlouvy

85,- Kč

1 hod OA poskytovaná na základě řádně uzavřeného dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí služby praktikantem

27,50 Kč

1 hod krizové OA poskytovaná na základě řádně uzavřené Smlouvy
o poskytnutí služby
1 hod OA poskytovaná lidem, kterým nebyl dosud přiznán
příspěvek na péči

85,- Kč
10,- Kč

Pokud uživatel vyčerpá za měsíc méně než 70% hodin dle uzavřené smlouvy o poskytnutí
služby bez závažného důvodu (hospitalizace, dlouhodobá nahlášená nepřítomnost, ...),
považují se hodiny do 70% za uživatelem odebrané a budou mu vyfakturovány k úhradě dle
ceníku.
Při testování potencionálních osobních asistentů se povinná spoluúčast za odpracované
hodiny budoucími asistenty neplatí a hodiny se nezapočítávají do hodin uvedených ve
smlouvě s uživatelem.
Odebrané hodiny OA je nutno platit pravidelně – měsíčně, a to vždy následující měsíc ve
dnech, které jsou určeny poskytovatelem na kalendářní rok dopředu. Platit spoluúčast je
možno v určené dny u účetní spolku nebo bezhotovostně převodem na účet organizace, který
je veden u ČSOB č.ú. 377803743/0300. Jako variabilní symbol používejte číslo, které Vám
bylo sděleno při podpisu smlouvy.
V případě, že uživatel nedodrží tuto podmínku a v jejím naplnění mu nebránily objektivní
překážky, bude vyrozuměn písemnou upomínkou. Pokud dojde během jednoho kalendářního
roku k této situaci 3x, nebo uživatel neuhradí dlužnou částku ani po 2. upomínce, může
organizace vypovědět uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služeb z důvodu porušování
základních pravidel a povinností.
V Olomouci dne 31. 3. 2007
Mgr. Milan Langer
ředitel Centra integrace
Trendu vozíčkářů Olomouc
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