Slovo úvodem
Srdečně Vás zdravím v zimním čase.
Tak to tady už několik let nebylo – Martin přijel na bílém koni! První sněhové vločky nás zahalili do
bílého pohádkového pláště paní Zimy. Škoda je, že krása paní Zimě moc dlouho nevydržela a
my se místo obdivování začali potýkat s rozbředlým sněhem nebo náledím. Ale i přes všechny
potíže věřím, že zároveň vnímáte blížící se čas Adventu a Vánoc. Doufám, že tak
jako na mě i na Vás padne ta zvláštní nálada a kouzlo, které přicházejí pouze v tuto
roční dobu.
Dnes se dočtete o velkých změnách v Trendu. Máme tu jedno stěhování a jedno loučení.
Stěhuje se osobní asistence a kdopak že se nám to loučí? No jsem to já ☺ V předminulém čísle
jsem Vám psala, že jsem se ze slečny stala mladou paní. Na začátku nového roku k tomu přibude
ještě role maminky. Rostoucí bříško mě už dosti zmáhá a tak 22. 11. odcházím na zaslouženou
mateřskou dovolenou. Příští číslo připravím ještě já, ale s půjčováním pomůcek se již obracejte na holky z osobní
asistence. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím Šárku Schmuckovou.
I když jsem v Trendu byla relativně krátce, práce zde se mi zalíbila a budu na ni doma v dobrém vzpomínat.

Olga Svrčková

POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !

POZOR ZMĚNA!!!!!
SEKCE OSOBNÍ ASISTENCE
SE STĚHUJE
ZPĚT NA LUŽICKOU!!!
Od pondělí 26. 11. 2007
bude sekce osobní asistence opět fungovat
v kancelářích na Lužické 7
(prostory v areálu mateřské školky)
Nové telefonní číslo na pevnou linku OA: 585 754 924
Telefonní číslo na mobil OA zůstává: 777 974 455
Email OA zůstává: asistence@trendvozickaru.cz
Nová doručovací adresa na sekci osobní
asistence:
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Sekce osobní asistence
Lužická 7
779 00 Olomouc
… více se dočtete na straně 4
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Mikuláš přijede na vozíčku
Sobota 1. prosince se nezadržitelně blíží, program dne je už daleko jasnější a je tak třeba některé podrobnosti upřesnit.
Podstatné zůstává stejné:
Kdy?
Kde?
V kolik?

sobota 1. 12. 2007
TJ Sokol Slavonín
nabízíme několik variant a je na Vás, kterou si vyberete.

Celodenní kulturní akci zahájí dopoledne po 10 hodině v prostorách tělocvičny sportovní klání ve slalomu vozíčkářů a
to v několika sportovních kategoriích:
1.
2.
3.
4.
5.

handicapovaní jednotlivci na mechanických vozících
handicapovaní jednotlivci s asistenty na mechanických vozících
asistenti na mechanických vozících
handicapovaní jednotlivci na elektrických vozících
jednotlivci bez handicapu na mechanických vozících

Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni a všichni, kteří se zúčastní závodů aktivně,
budou mít volný vstup na odpolední hlavní program.
Ve 13:00 hodin budou v sokolovně pro Vás připraveni lidoví řemeslníci a dobrovolníci, kteří
Vás naučí vyrobit si vánoční ozdoby, tkát na stavu, zdobit perníky, spřádat nitě na kolovrátku, vyrobit
ozdobnou krabičku z papíru, adventní věnec, uplést košík z pedingu a další. Většinu z toho, co vyrobíte, si budete moci
odnést nebo někomu zabalit a uložit pod stromeček, který bude zdobit čelo sálu. Z pod stromečku bude dárky vybírat Mikuláš,
který..... přece přijede na vozíku. Pro ty, co si netroufnou sami něco vyrobit, bude připravena i možnost zakoupit nějaké
drobnosti od zástupců organizace Klíč, kteří nám předvedou své výrobky a také zatancují na zahájení hlavního programu.
Kolem 17:00 hodiny bude zahájen hlavní program dne – taneční večer. Přesný čas neuvádím, protože bychom neradi
předčasně ukončovali tvůrčí dílny a nedokážeme odhadnout, kolik zájemců bude chtít vytvářet dárky. K tanci bude hrát kapela
Andymusic, kterou znáte z Masopustu.
Jak se dostanete do Slavonína?
Dopoledne a v průběhu dne budete muset využít MHD, konkrétně spoje č. 17 nebo 16. Autobus č. 17 Vás doveze téměř
na místo, ze zastávky Slavonín – křižovatka je to asi 150 m. Autobusem č. 16 musíte vystoupit na zastávce Ukříže a pak
po Jižní ulici dojet po vlastní ose až k Sokolovně, což je asi 500 m.
Na odvoz z akce si nemusíte nic zajišťovat. Podařilo se nám domluvit zvláštní jízdy služby PONIVu, který obyčejně jezdí
jen ve všední dny, ale z důvodu špatné obslužnosti MHD ve večerních hodinách, jsme je přesvědčili o výjimce. Budete mít
možnost se nechat odvést v sobotu mezi 19. a 24.-tou hodinou domů. Potřebujeme udělat jenom jakýsi jízdní řád pro řidiče,
aby věděl kolik lidí, kam a v kolik hodin poveze. Prosíme Vás proto, abyste nahlásili děvčatům na osobní asistenci do středy
28.11. do 14.00 hod své požadavky na odvoz domů, tel. č. 777 974 455 a 585 754 924 (pozor – osobní asistence do
pátku 23.11. funguje na starém telefonním čísle 585 754 388).
Přes den si budete mít možnost koupit výrobky ze zabíjačky, zahřát se horkou medovinou a
svařeným vínem, zakousnout se do různých druhů sladkých koblížků, a kdyby ani toto nestačilo,
restaurace bude nabízet i jiné možnosti občerstvení. Večer je pro nás připraven raut a
otevřený prodejní bufet s nápoji.
Cena vstupenek: 30,- děti a ZTP
60,- dospělí
zdarma všichni, kdo se zúčastní sportovního klání

Co dodat?
Přijeďte všichni☺
Srdečně zvou pracovníci Trendu vozíčkářů.
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Přípravy na zajištění asistence během Vánočních svátků
Vážení uživatelé služby osobní asistence Trendu vozíčkářů, blíží se vánoční čas a s ním je
narušena i určitá pravidelnost v poskytování OA. Mnozí asistenti - studenti odjedou za svými
rodinami a někteří z Vás stráví Vánoce ve společnosti svých blízkých. Chtěly bychom Vás proto
požádat, abyste si v rámci možností již nyní promýšleli, kdy budete asistenci potřebovat a
návazně se také předem začali domlouvat se svými stálými asistenty. Pokud již budete vědět o
nějaké asistenci, kterou budete potřebovat zajistit od nás z dispečinku, dejte nám prosím vědět
co nejdříve.
V příštím vánočním čísle Vám dáme přesně vědět, do kdy budeme potřebovat od Vás
nahlásit Vaše vánoční požadavky tak, abychom vše mohli v pořádku zajistit.
Prosíme, abyste nezapomněli od 26.11.2007 nahlašovat své požadavky na nová telefonní
čísla (nebo osobně na Lužické), abychom předešli nepříjemnostem.
Mnohokrát Vám děkujeme za spolupráci
Bára Vítková a Jana Cmielová za Osobní asistenci
tel: 585 754 387 (pouze do 23.11.2007) a mobil: 777 974 455
O názvu
Věřte nebo ne, ale výběr nového názvu nám dal zabrat. Na společné každoměsíční poradě jsme postupně hlasovali pro
různé názvy. Debatovali jsme nad různými nápady a vzhledem k tomu, že jsme neměli dostatek podnětů z Vaší strany,
rozhodli jsme se sami na základě řádného hlasování pro název TRENDY s podtitulem zpravodaj Trendu vozíčkářů.

Sponzorský dar od HORNBACHu
Dne 16. 10. 2007 byl předán Spolku Trend vozíčkářů Olomouc sponzorský dar ve výši 250 tisíc Kč od firmy Hornbach.
Slavnostní předání proběhlo při příležitosti otevření nového obchodního domu Hornbach
v Olomouci. Šek převzal předseda spolku z rukou jednatele společnosti pana Manfreda Maie.
Prostředky budou využity na další rozvoj služeb pro zdravotně postižené občany
v Olomouckém kraji.
Na tomto daru je pěkná nejenom částka, ale také skutečnost, že zástupci firmy Hornbach
přišli s nabídkou daru sami a projevili tím nemalé sociální cítění. Děkujeme.
pracovníci Trendu vozíčkářů

Golf ve Vésce
Dne 27. 10. 2007 se uskutečnil již
čtvrtý golfový turnaj ve Vésce u
Olomouce, jehož výtěžek je určen na
podporu služeb pro
zdravotně
postižené poskytovaných Trendem
vozíčkářů. Počasí nám tentokrát
nepřálo, pro déšť a mlhu nemohl
vzlétnout
plánovaný
vrtulník
k vyhlídkovým letům a ani mi vozíčkáři
jsme
tentokrát
sportu
mnoho
neholdovali.
Proběhla
zajímavá
beseda
s mistrem světa v kulturistice Pavlem
Jablonickým
i tradiční prohlídka
golfového
areálu.
Zabíjačkové
pochoutky i další občerstvení přišly k
duhu všem zúčastněným. 6 vozíčkářů se svými doprovody
strávilo zajímavý den.

Šek na dar ve výši 50.000,Kč od sponzorů akce převzal
z rukou
primátora
města
Olomouce Martina Novotného
předseda spolku Milan Langer.
Zvláštní poděkování patří
Oldřichu Čepovi, který je
hlavním organizátorem těchto
akcí a snad symbolicky ve
skotském
kiltu
nás
přesvědčuje, že fámy o
lakomých
Skotech
a
podnikatelých jsou opravdu
liché. Cestou zpátky jsme se
v autobuse všichni shodli, že
se už velmi těšíme na
náhradní termín neuskutečněného vyhlídkového letu.
Děkujeme. Milan Langer
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Pokračování: PROČ SE SEKCE OSOBNÍ ASISTENCE OPĚT STĚHUJE?
Po oznámení vyvstává otázka proč se osobní asistence
stěhuje ze stávající adresy Holečkova 9 zpět do kanceláří na
Lužické 7 a dochází zase k nějakým změnám. Každá otázka
vyžaduje odpověď a tato změna si vyžaduje vysvětlení.
Služby v Trendu a zejména sekce osobní asistence prošli
od konce minulého roku velkými a podstatnými změnami. Ty
se týkali nejen způsobu poskytování služeb, ale také
personálních změn. Odešli dlouholeté pracovnice a nahradili
je pracovníci noví.
Důvody pro stěhování osobní asistence zpět do kanceláří
na Lužické souvisí právě s těmito změnami. Nová pravidla
služby osobní asistence vyžadují daleko více spolupráce
s ekonomickou částí Trendu než dříve, a to zejména s paní
účetní Strnadlovou. Je jednodušší pokud si mohou uživatelé
vše vyřídit na jednom místě se sociální pracovnicí, paní
účetní, ředitelem nebo s kýmkoliv koho potřebují a nemusí
přecházet z jedné budovy do druhé. Druhým důvodem jsou
nově přijatí pracovníci. Ač se to možná nezdá, pro intenzivní

a kvalitní spolupráci potřebujeme být pod jednou střechou.
Janča i Bára jsou zaměstnanci noví a proto spolu musíme
daleko více komunikovat, řešit aktuální události a vyjasňovat
si některé věci více, než kdyby byli ostřílení pracovníci. Od
září mezi sebou vnímáme, že spolupráce prostě není taková
jakou bychom si představovali a velkou váhu přikládáme
právě odděleným pracovištím.
Věřím, že tato změna bude na dlouhou dobu poslední, a
stane se pro Vás všechny uživatele i členy a také pro nás
zaměstnance změnou příjemnou a užitečnou, a to zejména
pro zkvalitnění služby osobní asistence.
Děkuji za pochopení a pokud bude mít někdo otázky, ráda
je zodpovím (tel. 585 754 918, 731 501 388, email:
schmuckova@trendvozickaru.cz).
Šárka Schmucková

Co dělá správce sítě a kdy se nenudí
Dnes je řada na mě, abych popsal náplň své práce. Nejprve mi dovolte,
abych se stručně představil. Jmenuji se Petr Štrajt. V Trendu pracuji od roku
1997. Nejprve jako administrativní pracovník, poté co naše řady nečekaně
opustil Karel Lasák, jsem po něm převzal na částečný úvazek funkci
správce sítě.
Náplní mé práce je průběžná údržba 18 počítačů, které v současné době
v organizaci máme. To v sobě zahrnuje, například, provádění fragmentace
jednotlivých disků, za účelem zrychlení odezvy počítače. V případě, že
některý z kolegů narazí na problém s PC, pomohu mu jej vyřešit. Dále
zajišťuji spotřební materiál, jako jsou náplně do tiskáren či CD a DVD
média.
V případě, že je k provedení nějakého úkonu potřeba specializovaný
program, vyhledávám vhodný SW a provádím jeho instalaci a konfiguraci.
Mezi běžné úkony, kterými se zabývám, patří například evidence
programového vybavení. U každého programu, který máme v organizaci
nainstalován, musím být schopen doložit jeho legální původ (jestli jsme jej
obdrželi od sponzora, pokud jsme jej zakoupili od prodejce, musím vědět,
od kterého a do kdy smíme daný program užívat).
V případě, že nastane problém, který nejsem schopen zvládnout
vlastními silami, zajišťuji komunikaci s techniky, kteří provádějí například
výměnu poškozeného HW nebo instalaci speciálních aplikací. Krom toho
mám na starosti vedení internetové studovny. Kde již někteří z Vás učinili
své první kroky na cestě ke spřátelení se s počítačem.

Petr Štrajt

Projekt: Cesta zdravotně postižených na trh práce
aneb „Naučím tě chytat ryby“
V období od 1.9.2005 do 30.6.2007 byl pracovníky Trendu vozíčkářů realizován projekt s názvem Cesta zdravotně
handicapovaných na trh práce, aneb „Naučím tě chytat ryby“. Tento projekt byl financován z Evropských fondů, přesněji
z jejich jedné části – Společného regionálního operačního programu, tzv. SROP.
Projekt byl rozložen do dvou etap. K vytvoření základních materiálních a lidských podmínek byla určena první etapa
trvající 8 měsíců, druhá etapa v délce 14 měsíců byla již realizační. Šlo o ověřování zvolených metod, testování postupů (zda
jsou funkční pro vybranou cílovou skupinu) a zaučení personálu v daných podmínkách praxe. Projekt obsahoval několik
vzájemně provázaných aktivit: školení v práci na PC, jazykové vzdělávání a vznik malé internetové studovny. Hlavním
obsahem projektu bylo postupné vytvoření agentury podporovaného zaměstnávání ze zaměřením na osoby s fyzickým
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handicapem.
Samotný projekt byl psán na jaře v roce 2005 a konec jeho realizace byl určen na červen 2007. Tento časový odstup
posléze znamenal změny ve vnějších podmínkách, které měly dopad zejména na agenturu podporovaného zaměstnávání
(dále APZ). Během realizace projektu jsme si chtěli připravit kvalitní půdu pro rozjezd nové služby APZ. Nový zákon 108/2006
sb., o sociálních službách, který vešel v platnost od 1.1.2007, však výraznou měrou změnil právě podmínky pro poskytování
tohoto druhu podpory znevýhodněným skupinám. Agentura podporovaného zaměstnávání není v tomto zákoně uvedena jako
sociální služba a nemůže být proto ani financována ze státního rozpočtu, z kapitol určených na sociální služby. Mnohé již
existující APZ se musely transformovat na jiný typ služeb, nebo jim hrozí zánik. Z tohoto důvodu jsme i my výrazně
přehodnotili tuto část projektu, jehož původním záměrem byl rozjezd APZ a příprava na její další rozvoj. Na základě
uvedených vnějších vlivů zůstáváme u původního záměru, kterým je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
avšak nadále nehovoříme o APZ, nýbrž bychom mohli uvažovat o registraci služby sociální rehabilitace. V současné době lze
na téma zaměstnávání konstatovat, že se snažíme zprostředkovat zaměstnání formou nabídek od zaměstnavatelů, poradit
s legislativou týkající se zaměstnání, podpořit člověka se zdravotním postižením, pokud se na nás obrátí, a to v rámci
sociálně-právní poradny.
Projekt jako takový přinesl spoustu nových možností. Bylo zorganizováno 7 kurzů. 3 kurzy pro počítačové začátečníky
(bylo vyškoleno celkem 15 osob), 2 kurzy pro pokročilé na PC (bylo proškoleno celkem 6 osob), 2 kurzy anglického jazyka,
které v začátečnících ukončilo celkem 8 osob a v pokročilých celkem 7 osob. Kurzy byly určeny pro osoby se zdravotním
postižením a navštěvovali je i lidé, kteří nejsou uživateli služeb Trendu. Všechny kurzy vyučovali profesionální lektoři. Z osob,
které navštěvovaly kurzy během projektu, získaly 3 zaměstnání. Dále byla v srpnu 2006 otevřena internetová studovna.
Dosud ji máte možnost navštívit každé pondělí 15 –17 h a čtvrtek 10- 12 hodin. Pro realizaci kurzů a internetstudovny byla
vybavena nová učebna. Z financí projektu byl zakoupen dataprojektor s projekčním plátnem, nové počítače, potřebný
software pro PC, nábytek, počítačová a jazyková literatura a další.. Z projektu bylo během 22 měsíců hrazeno několik set
hodin osobní asistence a částečně mzda zaměstnanců zajišťujících realizaci projektu. V červnu 2007 byl zorganizován
workshop na téma „Od APZ k sociální rehabilitaci a zpět“, během něhož si vyměnili názory na podporované zaměstnávání
dlouholetí provozovatelé APZ, lidé z poradenství a ti, kteří o rozjetí služby APZ uvažovali či uvažují naopak o sociální
rehabilitaci.
Celkové náklady na projekt činily 2 697 909,23 Kč. Z toho mzdové náklady včetně odvodů 1 907 967,60 Kč.,
provozní náklady 789 941,63 Kč. Tvrdým ořechem byla nutnost předfinancování z vlastních zdrojů, kde nám po velkém úsilí
pomohla půjčka Bawag Bank CZ a.s. Dnes již byla závěrečná zpráva projektu schválena a všechny vynaložené náklady nám
byly plně proplaceny. Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se o tento úspěch zasloužili.
Alena Ivanová, Milan Langer, Šárka Schmucková

Seriál o knižních novinkách
Internet pro ženy
Příručka pro ženy, které jdou s dobou
Autor: Tereza Dusíková
vydal: Computer Press, 2006
Průvodce světem Internetu pro dnešní moderní ženu - srozumitelný a jasný výklad vhodný i pro úplné
začátečnice!
Moderní ženy mají stále silnější touhu proniknout do světa Internetu a najít informace, zábavu či jej
využít pro komunikaci se svými přáteli a blízkými, anebo dokonce nalézt svou životní lásku. Autorka se v knize věnuje krok za
krokem všem činnostem, které ženy na Internetu běžně provádějí a popisuje je srozumitelným způsobem. Kniha se tak stane
vašim průvodcem a rádcem.
Naučíte se mimo jiné: Procházet Internetem, ukládat obrázky, tisknout webové stránky; Hledat webové stránky, informace,
výrobky; Založit si poštovní schránku, číst a posílat e-maily, vkládat přílohy; Posílat zadarmo SMS na všechny české mobilní
operátory; Založit a nastavit účet na Xchatu a ICQ, hledat přátele a povídat si s nimi; Nakupovat na Internetu - od výběru
obchodu a zboží, přes nákup až po volbu dopravy a platbu, včetně registrace do obchodu a zkušebního nákupu; Založit si
inzerát na seznamce, prezentovat sebe a své fotografie; K tomu všemu se autorka věnuje nejrůznějším magazínům a
internetovým stránkám pro ženy, jež nabízejí spoustu zajímavých možností poučení, zábavy a mnoho užitečných služeb.
Najdete tak například: Informace o módě, zdraví, hubnutí, mateřství, životním stylu; Recepty, zprávy o počasí, informace o
sexu a erotice; Televizní program a program kin a divadel; Spoje městské hromadné dopravy, vlaků a autobusů po celé ČR;
Veškeré postupy jsou doplněny obrázky, které ilustrují jejich průběh i výsledek, takže s knihou vše snadno zvládnete a
pochopíte. I úplný začátečník se tak může stát součástí světa Internetu a plně ho využít.
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S počítačem do Evropy
Autoři: Marcela Fejtová, Jiří Chábera, Antonín Jančařík, Jiří Leipert, Vladimír Očenášek, Petra Poulová,
Olga Štěpánková, Lenka Švecová, Gabriela Vladyková
Nakladatelství: Computer Press, 2004, 152 s. Brno
Publikace zaměřená na mezinárodní koncept ECDL, která je výsledkem spolupráce kolektivu autorů z
řad našich předních počítačových odborníků a pracovní skupiny ECDL-CZ při České společnosti pro
kybernetiku a informatiku. Přestože její těžiště spočívá ve výukové části s cílem rychlé přípravy (důraz
na méně obvyklá témata a nejčastější chyby) uchazeče na testy ze všech 7 modulů ECDL Sylabu podle nejnovější
mezinárodně platné definice počítačové gramotnosti (je nositelem prestižní známky kvality "Schválený výukový materiál pro
ECDL Sylabus 4.0"), je určena všem, kteří se zajímají o život v dnešní informační společnosti. Seznamuje s významem a
aktuálním stavem šíření mezinárodního konceptu ECDL ve světě i v České republice a obsahuje přehledně strukturované
veškeré praktické informace nejen pro uchazeče o ECDL Certifikát, ale i pro zájemce o získání akreditace vlastního
testovacího střediska ECDL, testovací místnosti či testera. Významná je část této publikace věnovaná přínosu konceptu
ECDL pro zaměstnavatele.

Seriál o nových pomůckách
Tentokrát Vám představím 3 antidekubitní polštáře, které jsou nezbytnou pomůckou v prevenci dekubitů. Pokud máte
v plánu pořídit si takový polštář a stále váháte, pro který se rozhodnout, není nic jednoduššího, než si jej u nás vypůjčit a
vyzkoušet na vlastní kůži.
Tyto pomůcky jsou plně hrazeny VZP, odbornost lékaře pro předepisování = REH, ORT, NEU.
Pro zajištění hygienických podmínek je nutné před vrácením polštáře, vyprat snímatelný povlak. Lze jej prát v pračce při
teplotě 40°C.
Sedačka antidekubitní ROHO
Tato sedačka je založena na principu DRY
FLOATATION (dokonalé rozložení tlaku jako u
předmětu plovoucího ve vodě). Tím je zajištěno trvale
dobré prokrvování s dostatečným přívodem kyslíku a
živin do těch částí těla, které jsou dlouhodobě ve styku
se sedačkou. Nedochází ani k otlakům, takže použití
těchto produktů působí preventivně proti vzniku
dekubitů.
•
•
•
•
•
•

vhodné pro uživatele s vysokým rizikem vzniku
Pozn.: sedačka ve vyfouklém stavu
dekubitů
několik desítek propojených vzduchových komůrek, mezi nimiž se po dosednutí přepouští vzduch a tím je váha
uživatele rovnoměrně rozložena
přiloženou pumpou lze upravit množství vzduchu v komůrkách podle váhy konkrétního uživatele
lze použít až do hmotnosti uživatele 150 kg
rozměry 43 x 43 cm, výška 10 cm
povlak lze prát v pračce, sedačka se omývá vlažnou vodou a čistí hadříkem, proti zápachu je možné sedačku omýt
roztokem octa a vody

Sedací antidekubitní polštář MSS Flotech Solution gelový
Tento typ sedacího polštáře je určen pro
uživatele, u kterých je velmi vysoké riziko dekubitů.
Polštář je kombinovaný s tvarovatelnou pěnou a
dvojitými gelovými vaky v okolí zvýšeného rizika
vzniku otlačenin. Je velmi prodyšný a přizpůsobivý
tvaru těla.
Rozměry 43 x 40 cm, nosnost 140 kg.
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Sedací antidekubitní polštář MSS Contour Visco pěnový
Pěnový polštář je určen pro uživatele, u kterých je
vysoké riziko vzniku dekubitů. Je to hloubkově stlačený
polštář, který nabízí držení těla a snížení otoků
v jednom.
Rozměry 40 x 40 x 12 cm, nosnost 51 – 76 kg.

Varování ředitele legislativního odboru NRZP ČR
Na poradnu NRZP ČR se v poslední
době obrátilo několik tazatelů se
žádostí o radu jak, postupovat v
případě, kdy osoba byla uznaná
převážně bezmocnou podle předpisů
platných do konce roku 2006 a datum
kontrolní lékařské prohlídky bylo
stanoveno na dobu do konce roku
2008. Jde o případy, kdy současně
náležel pečující osobě příspěvek při
péči o blízkou a jinou osobu. Tazatelé
však byly vesměs upozorňováni, že
pokud si nepodají žádost o přešetření
zdravotního
stavu,
nebude
jim
příspěvek vyplácen od data, kdy měla
být
podle
dřívějších
předpisů
provedena kontrolní prohlídka a navíc,
doba péče nebude pečujícím osobám
započítávána
do
důchodového

pojištění. Tento postup je nezákonný!
Podle ustanovení § 120 odst. 4,
taková osoba byla převedena do
II.stupně míry závislosti a při příspěvku
na péči je jí vyplácena částka příspěvku
8000,-Kč měsíčně. Tento stupeň, ani
výše příspěvku nemůže být změněna
před uplynutím 2 let od účinnosti
zákona tj. před 1.1.2009. Datum
kontrolní prohlídky je zcela irelevantní!
Z výše uvedeného vyplývá, že i v
případě zápočtu doby péče do
důchodového pojištění je obecní úřad
obce s rozšířenou povinností povinen
potvrzení vydat a podmiňování vydání
potvrzení pro účely důchodového
pojištění žádostí o kontrolní vyšetření je
nezákonné, neboť zákonem stanovený

stupeň závislosti, ani výši příspěvku
nelze žádným úředním rozhodnutím
změnit.
Pokud však si však žadatelé sami
podají žádost o přešetření zdravotního
stavu, jak je jim doporučováno,
dostanou se právně do zcela jiné
situace. Pak už se na míru závislosti,
ani na výši příspěvku, nebude
vztahovat ustanovení § 120, ale při II.
stupni závislosti bude příspěvek činit
4000,- Kč. Jestliže jste již žádost podali
a dosud o ni nebylo rozhodnuto,
neprodleně ji vezměte zpět!!!
NRZP

Pět hotelů v Beskydech má certifikát o přístupnosti vozíčkářům
dále existence madel, důležitá je i výška pultu v recepci,
umístění umyvadla na toaletě a proškolený personál, který
umí jednat s tělesně postiženými hosty. Důležitou roli hraje
například také možnost ubytovat vodícího psa stejně jako
dostupnost služeb pro zdravotně postižené. Zájem o
certifikát už projevilo podle autorů projektu 60 hotelů a 75
restaurací. Zájemci o značku Bez bariér najdou další
podrobnosti
na
internetových
stránkách
www.jedemetaky.cz.

Prvních pět beskydských hotelů obdrželo certifikát Bez
bariér. Jeho součástí je logo, které označuje dostupnost
zařízení pro zdravotně postižené návštěvníky Beskyd a
schopnost personálu je kvalitně obsloužit. Prvními pěti
zařízeními přístupnosti vozíčkářům, je třinecký Hotel Steel,
Hotel Grůň a Penzion U Skiareálu v Mostech u
Jablunkova, Restaurace Visalaje z Krásné pod Lysou
horou a Penzion Koliba v Krnově na Bruntálsku.
Pro udělení certifikátu musejí hotely, penziony nebo
restaurace splnit řadu kritérií. Vedle bezbariérovosti
zařízení se posuzuje i přístupnost okolí včetně parkoviště,

Liga za práva vozíčkářů

Nabídka všem držitelům průkazu ZTP či ZTP/P
Pojišťovna UNIQUA v Olomouci nabízí smyslově a tělesně postiženým výraznou slevu na povinné pojištění vozidla od 35 40%. Podrobnější informace na telefonním čísle 728108393.
Pojišťovna UNIQUA
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Nová krizová linka nejen poradí, ale poskytne i konkrétní pomoc
Bezplatnou nepřetržitou telefonní linku 800 246 642
pro lidi, kteří se ocitli v krizové situaci, od 1. listopadu nabízí
občanské sdružení Prosaz, společnost pro sociální
rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Její
předsedkyně Iveta Pešková dnes ČTK řekla, že pracovníci
linky nebudou jen radit, ale pokud to půjde, poskytnou
konkrétní pomoc. V Praze budou moci v případě potřeby
zajistit službu osobního asistenta nebo Domácí péče. Pokud
bude volající z jiného města, spojí se pracovníci linky
například s místní pečovatelskou službou nebo místním
poskytovatelem sociálních služeb. Zjistí, zda tamější
pracovníci jsou schopni pomoci, a navíc dodatečně si ověří,
jestli to, co slíbili, také provedli.

linkám, které pomáhají trýzněným dětem či ženám nebo
pacientům s depresí. Spíše se chce orientovat na sociální
oblast. "Předpokládáme, že se na nás obrátí například
senior, kterého přivezli z nemocnice do prázdného bytu a
potřebuje nakoupit a zatopit, nebo zavolá maminka, které se
narodilo postižené dítě, chce si ho nechat, ale neví si s ním
tak úplně rady, uvedla Pešková.
Prosaz sdružuje především zdravotně postižené se stejnými
zájmy a podobným stylem trávení volného času. Mimo jiné
poskytuje osobní asistenci i rehabilitační služby a pořádá
rekreační pobyty. Dosud měl v provozu mobilní tísňovou
linku. Občas se na ni obraceli i zdraví lidé v tíživé situaci, s
níž si nevěděli rady. Projekt nové linky podpořil Evropský
sociální fond, což Prosazu umožnilo zajistit profesionální
úroveň spolupracovníků.

"Nechceme volajícího jen uchlácholit a poskytnout mu nějaký
kontakt, ale chceme mu konkrétně pomoci," řekla Pešková.
Prosaz podle ní nemá v úmyslu konkurovat telefonním

InternetPoradna

Vaše okénko
Výlet do Dolan
V sobotu 26. října jsme vyjeli
z autobusové zastávky U kapličky. Byli jsme čtyři
z doprovodem a cestou přistoupili ještě dva účastníci, u
nádraží paní Novotná – manželka primátora s dcerkou a u
domova důchodců ve Chválkovicích Maruška Kašpaříková.

Nezbylo nám nic jiného, než zůstat v klubu a při kávičce, čaji
nebo i něčeho ostřejšího si povídat a užívat si příjemného
prostředí. Pozvaný host mistr České republiky v kulturistice
nás zaujal vyprávěním svých zážitků.
Bylo to opravdu příjemné posezení a nakonec nás ještě
čekal dobrý oběd, rozdávání dárečků a příchod pana
primátora Novotného, který nás přišel pozdravit.

Po příjezdu do Dolan, které mají opravdu přiléhavý
název, protože kopečky a doliny jsou tam běžné, bylo pro
nás nachystané bohaté pohoštění se vzornou obsluhou,
dokonce krojovanou. Dva pánové ve skotských krojích,
tradičních sukýnkách a baretech s bambulkou. Na
programu byl golf a vyhlídkový let vrtulníkem. Bohužel toto
potěšení se neuskutečnilo, protože začalo mrholit a padla
taková mlha, že vrtulník nemohl vzlétnout.

Díky všem kteří umožnili toto naše setkání a budeme se
těšit že příště bude lepší počasí a vyhlídkový let se
uskuteční.
B. Šanová

Nové prostory Divadla
Rekonstrukce
olomouckého
Moravského divadla byla v letošním
roce – v srpnu 2007 ukončena.
Divadlo dostalo nové prostory pro své
zázemí. To víte, že lidé byli zvědavi
na nové divadlo, ale i my vozíčkáři
jsme jej chtěly vidět. Proto paní
Šnoblová dojednala pro nás dny, kdy
se
nebudeme
proplétat
mezi
spoustou chodících zájemců a přitom
můžeme absolvovat tuto exkursi.
Sešli jsme se před vchodem pro
zaměstnance Divadla a zde se nás
ujala
paní
Soňa
Kolková
z uměleckého
provozu.
Naší
skupinku obohatila svým příchodem
paní Věra Novotná, manželka pana
primátora, která je k nám moc

laskavá a naše prohlídka Divadla
mohla začít.
Dominuje zde prosklený výtah,
kterým jsme po dvou vozících vyjely do
třetího patra. Zde se nachází šicí dílna.
Na věšácích zde byly pověšeny již
ušité oděvy, o kterých nám paní
Kolková povídá. Jsou těžké, s těmi
našitými flitry. Kolem jdoucí šičce se
moc nelíbí, že se na oděvy sahá. Bylo
nám vysvětleno, že šičky zodpovídají
za tyto oděvy a tak si je hlídají.
O patro níž je pěvecká zkušebna
s krásným
klavírem. Je to vzácný
majetek. Nachází se zde také
zkušebna pro orchestr.O další patro
níže jsou baleťáci. Mají zrovna
zkoušku, kterou jsme navštívili. Vidíme
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kousek úryvku z baletu, který se nám
líbí, ale pan mistr učitel není nejvíce
spokojen. Musí k dokonalosti ještě
hodně zkoušet, povídá mistr učitel.
Jsme již v přízemí, kudy se chodí
na jeviště. A my na toto jeviště
vstupujeme-tedy vjíždíme. Rozsvěcují
nám světla a my se rozhlížíme po
prknech, co znamenají svět. Jen to
hlediště je pusté a prázdné. Snad se
nám také někdy podaří naučit nějaký
divadelní kus, se kterým bychom na
divadelních prknech mohli vystoupit.
Bylo hezké vidět divadlo i z druhé
strany, které je po opravě celé
bezbariérové.
Dagmara

Čajovna na kolečkách
Probíhá týden duševního zdraví a to od 8.10.12.10.2007. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc měl Den
otevřených dveří ve středu 10.10.2007 a pojal ho jako
snídani po celý den v prostorách Trendu.
Jestliže je snídaně, tak to přijdu ráno. Však naše
děvčata, která jsou zaměstnaná zde v Trendu a pomáhají
nám, také vyskočila z postele, hodila na sebe župan,
rozčísla vlasy a již jsou na snídani v Trendu. Při mém
ranním vstupu mě ohromila libá vůně, která se zde linula.
Nevěděla jsem, zda je z vonných svíček nebo z lístečků
čaje. Bylo to zde provoněné jako u babky kořenářky.
Na zdejší výzdobě jsme si mohli přečíst zajímavosti o
státech, ze kterých budeme mít dnešní snídani. Byla zde
zastoupena Anglie, Švédsko, Indie a Česko.
Tak co si dáme na tu snídani? No přeci jídelníček od shora
až dolů. Ale ne, ještě chvíli vydržte, zatím jenom čajíček
z lístků. Přijde za chvíli paní Novotná, která je manželkou
našeho pana primátora a nad spolkem Trend si vzala
patronaci. Za což ji všichni moc děkujeme. Vyřídím s paní
Novotnou
několik dokumentů a jdu se začíst do
připraveného snídaňového lístku. No, některá jídla jím

doma, tak ty si přeci nedám. Takový hemenex, míchaná
vajíčka, marmeládu na crecru, to přeci znám, to mě
neohromí. Ale co jedí v Indii, to je pro mě už víc zajímavé.
Už samé názvy čapátí a kitrí - zní pěkně zajímavě. Je však
pravda, že z kitrí se vyklube placka, která se dělá z mouky
a vody. A na takové zobání, je to dobré.
A čapátí? Tak toto jídlo nazval Libor, že je náš
bramborový salát. A všichni jsme se na tomto názvu
shodli.
A Švédské jídlo? To je zastoupeno krabí pomazánkou na
moc dobré žemličce.
O všechna jídla jsem se hezky rozdělila, viď Barborko,
Aničko a Jarunko? Jestliže chci ochutnat dobrou snídani
z různých států, tak to musím po menších porcích než
nám bylo nabízeno.
Na závěr ještě jeden dobrý voňavý čajíček z lístků a
opouštím toto útulné místečko, náš Trend na Lužické ulici.
Dagmara

 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE


Prodám
zánovní
el.
vozík,
včetně nabíječky, PC 33.000Kč,
nyní 30.000Kč, nepoužívaný –
dostal jsem jiný. Kontakt: pan
Taševský,Olomouc - Chválkovice
tel.:723 642 070, 739 001 159.

Prodám starší, chromovaný, velmi pěkný, inv.
vozík zn. Ortopedia, šíře sedačky 43-44 cm, s
malými kolečky vpředu - všechna kola s plnými
gumami. U vozíku je zařízení(páka) na zúžení
vozíku k event. projetí užšími dveřmi. Vozík
není majetkem zdrav. pojišťovny! Kontakt: mobil
č. 605 468 253, nejlépe formou SMS, cena:3.000,Kontakt:605468 253,Email:josee.komarek@volny.cz,

Půjčovna kompenzačních pomůcek Trendu
vozíčkářů
Nabízíme starší el. vozík vhodný
do interiéru, s nabíječkou.
Cena 2.000,-.
Nutno vidět a vyzkoušet.
Možné také zapůjčit.
Kontakt: 585 431 012, 731 501 389
poradna@trendvozickaru.cz
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Loučení
Se smutkem se loučíme s našimi dlouholetými členy, klienty a přáteli –
panem Jindřichem Antošem a Václavem Šaňkem
Šaňkem. Všem pozůstalým
posíláme hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme
změnit. Přijměte naší upřímnou soustrast.
zaměstnanci Trendu vozíčkářů

AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE☺AKCE ☺AKCE ☺AKCE
VÁNOCE FLORA 2007 / Sváteční nabídka i pravá hanácká zabijačka
Vánočním nákupům bude od 8. až do 20. prosince patřit olomoucké výstaviště Flora.
Na prodejních trzích VANOCE FLORA se pestrou nabídkou od vánočních ozdob, cukrovinek, hraček, knih, galanterie, drogistického
zboží až po sportovní potřeby, obuv a konfekci se představí výrobci a prodejci z celé ČR. I letos si budou moci návštěvníci po
celou dobu trhů vybírat vánoční stromky od lesníků z olomouckých lesů a soukromých pěstitelů. Prodej živých kaprů, které na
výstaviště už tradičně přivezou rybáři ze Šumvaldu-Nové Dědiny, začne 20. a potrvá až do 23.
prosince.
Vánoce na Floře, to ale nejsou jen nákupy. Kromě toho, že poskytnou návštěvníkům skvělou příležitost
pořídit vše nezbytné pro sváteční pohodu pod jednou střechou, nabízí i příjemnou vánoční atmosféru
a doprovodný program, letos s pohádkami pro nejmenší návštěvníky, s trochu opožděnou, ale o to
veselejší – a také plnou dárků - návštěvou čerta s Mikulášem, živým betlémem, malováním baněk,
zdobením perníku a dalšími vánočními dovednostmi. Pořadatelé slibují, že opět nebude chybět ani
pravá sváteční zabijačka!
Brány Výstaviště Flora Olomouc budou během vánočních trhů otevřeny denně od 9 do 18 hodin,
poslední den trhů do 17 hodin.
Kontakt : Ing. Dagmar Maixnerová, tel.: 585 726 207, e.mail: horti@flora-ol.cz

Kulturní program vánoce Olomouc 2007
Sledujte bohatý kulturní program na olomouckém náměstí. Zahájení Vánočních slavností je v pondělí 26.11. 2007. Bližší informace
v Informačním centru na radnici.
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