Č. 12/2008 V. ročník

Máme 10 + 10 lístků zdarma pro vozíčkáře + asistenty,
po představení bude i malý raut, počítejte proto s návratem v pozdní hodinu
Zájemci se hlaste na tel.585 431 984 u Dany Mosslerové
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Přijďte podpořit představení pro Trend vozíčkářů.

SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
Sportovní odpoledne ve Slavoníně – tanec na vozíku
Dne 19.11.2008 proběhlo další „sportovní“ setkání, které se
věnovalo tanci na vozíku. Účast byla opravdu hojná a troufám si říci, že
spokojenost byla vidět na všech ☺. Zapůjčili jsme speciální sportovní
vozíky ze skladu katedry Aplikovaných pohybových aktivit, aby si tanec
mohli všichni náležitě užít. Sportovní vozíky budou k dispozici i na
mikulášské akci v soboru 6.12.2008.
Aby viděli co se dělo i ti, kteří o tento zážitek přišli, přikládám zde
fotografie jako ukázku.

SPORTOVÁNÍ NA LEDĚ – 16.12.2008
Vážení a milí sportovní nadšenci,
ráda bych Vás pozvala na poslední sportovní setkání v roce 2008. Tentokrát si
vyzkoušíme SLEDGE HOKEJ, který se uskuteční na Zimním stadionu ve Šternberku
16.12. 2008.
Doprava do Šternberka bude zajištěna autobusovou přepravou přímo ke
stadionu. Studenti z katedry APA budou k ruce, aby Vám pomohli do sledge bruslí, které
zapůjčíme ze skladu katedry společně s dalšími ochrannými pomůckami.
Zájemci, prosím, vyplňte přihlášku (najdete ke konci tohoto čísla Trendy) a
odevzdejte ji dle pokynů.
Přijďte si vyzkoušet, jaké to je, hrát hokej a na chvíli se cítit jako opravdový
hokejista.
Těší se na Vás Jana Měrková a instruktoři z Katedry APA☺
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Provoz kanceláří osobní asistence a poradny přes Vánoce 2008
Blíží se vánoční svátky a s tím jsou spojené i dovolené zaměstnanců Trendu vozíčkářů. Přinášíme Vám informace týkající se
změn úředních hodin, provozu některých kanceláří a zadávání požadavků od 22.12. do 4.1.2009. Ve dnech státních svátků
budou kanceláře zavřeny.
SEKCE OSOBNÍ ASISTENCE
Pondělí 22.12.2008
úřední den 8-12h a 13-17h – zadávání požadavků na OA na týden 29.12.2008 – 4.1.2009.
Úterý 23.12.2008
do 9.00 prosím zadávejte své požadavky na OA na následující týden 29.12.2008 – 4.1.2009.
Středa 24.12.2008
státní svátek
Čtvrtek 25.12.2008
státní svátek
Pátek 26.12.2008
státní svátek
Pondělí 29.12.2008
Úterý 30.12.2008
Středa 31.12.2008
Čtvrtek 1.1.2009
Pátek 2.1.2009

úřední den 8-12h a 13-17h – můžete sdělit, doplnit změny Vašich požadavků na tento týden.
dovolená
dovolená
státní svátek
zadávání požadavků na osobní asistenci na následující týden do 9.00h

Během dovolených bude pro zadávání požadavků (aj.) k dispozici záznamník pevné linky 585 754 924, můžete posílat e-mail:
asistence@trendvozickaru.cz nebo SMS: 777 974 455. Vaše vzkazy, emaily, zprávy budou vyřízeny vždy co nejdříve po
návratu z dovolené.
Přes celé vánoční svátky bude v pohotovosti krizový mobil (775 974 455) pro akutní případy.
Pokud znáte již dnes některé své požadavky na zajištění OA přes Vánoce nebo pokud je budete znát dříve než v pondělí a
v úterý před Štědrým dnem, dejte nám je prosím vědět co nejdříve, ať můžeme přes vánoční svátky asistenci zajistit.
SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ PORADNA
Pondělí 22.12.22008 dovolená
Úterý 23.12.2008
dovolená
Středa 24.12.2008
státní svátek
Čtvrtek 25.12.2008
státní svátek
Pátek 26.12.2008
státní svátek
Pondělí 29.12.2008
Úterý 30.12.2008
Středa 31.12.2008
Čtvrtek 1.1.2009
Pátek 2.1.2009

úřední den 8-12h
dovolená
dovolená
státní svátek
dovolená

Během nepřítomnosti pracovníka bude pro dotazy k dispozici záznamník pevné telefonní linky 585 754 924, můžete posílat
email: poradna@trendvozickaru.cz nebo SMS: 732 430 321. Vaše vzkazy, emaily, zprávy budou vyřízeny co nejdříve po
návratu z dovolené.

Nové sociální pracovnice ve službě OA a v poradně
Vážení a milí,
jmenuji se Jana Měrková, jsem nová sociální pracovnice v Trendu vozíčkářů a mám na starosti osobní asistenci a
volnočasové aktivity. S některými z Vás se už znám z uskutečněných aktivit a doufám, že s ostatními se budu moci seznámit
co nejdříve, např. 6.12.2008 na Mikulášské akci v Olomouci Slavoníně nebo 16.12. na Sledge hokeji ve Šternberku.
Pokud byste na mě měli nějaké dotazy, můžete využít email merkova@trendvozickaru.cz nebo tel.: 585 754 924, 777
974 455.
Budu ráda za všechny Vaše připomínky a podněty z oblasti osobní asistence i volnočasových aktivit, můžete mi
posílat i nejrůznější návrhy toho, co byste rádi s Trendem v rámci volnočasových aktivit podnikli.
Jana Měrková
Dobrý den, zdravím všechny čtenáře časopisu Trendy.
Jmenuji se Kamila Zábojová a bydlím v Olomouci. Do Spolku Trend vozíčkářů jsem nastoupila 6.10.2008 na pozici
sociálního pracovníka poradny místo Martiny Brožové, která odešla na mateřskou dovolenou.
Některé z Vás jsem již poznala a doufám, že s ostatními se co nejdříve, při nějaké příjemné příležitosti, seznámím.
Pokud budete mít dotazy týkající se oblasti zdravotně postižených, tak se na Vás budu těšit v poradně, kde se budu snažit na
Vaše dotazy odpovědět.
Přeji příjemné předvánoční dny.
Kamila Zábojová
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Bezbariérové linky Veolia Transport Morava a.s. na Olomoucku od 14.12.2008
PRACOVNÍ DNY

Linka

920030 Přerov - Olomouc - Prostějov

890700

Olomouc - Dolany - Bělkovice - Lašťany

890704 Olomouc - Tovačov - Kroměříž

spoje

počet
vozíků
( příp.
kočárků )

typ autobusu

výbava

všechny

5

SOR BN 12

naklápění

2

SOR BN 12

naklápění +
plošina

2

SOLARIS
CROSSWAY

naklápění

1, 3, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 26, 27, 29, 34, 35, 39,
41, 53, 56, 57, 60, 65, 67, 68,
70, 150
1, 2, 3, 4, 12, 13, 16, 21, 22,
31, 32, 33, 34, 39, 41,44, 46,
47, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 71

890706 Olomouc - Lipník n.Bečvou - Hranice

1, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 21, 22,
23, 25, 26, 28, 31, 38, 48

2

SOLARIS

naklápění

890709 Olomouc - Lutín - Slatinice

12, 68

2

SOR BN 12

naklápění

890713 Olomouc - Kokory

1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 17, 18,
19, 24, 25, 27, 30, 32

2

SOR BN 12

naklápění

890723 Olomouc - Těšetice - Lutín

7

2

890724
890728
890731
890736
890738
890741

1, 9, 13, 16, 18
3
4, 13
10
1, 24
2, 9, 12, 13

2
2
2
2
2
2

SOR BN 12
SOR BN 12
SOR BN 12
SOR BN 12
SOR BN 12
SOR BN 12
SOR BN 12

naklápění
naklápění
naklápění
naklápění
naklápění
naklápění
naklápění

2

SOR BN 12

naklápění

14, 20, 44, 55
7, 18, 24, 26, 30, 31, 33, 42,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65

2

SOR BN 12

naklápění

CROSSWAY

naklápění

890772 Litovel - Bouzov

11

CROSSWAY

naklápění

890775 Litovel - Olomouc

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

2
2

CROSSWAY

naklápění

890778 Litovel - Mladeč - Měrotín - Nové Zámky

29, 32

2

CROSSWAY

naklápění

890780 Litovel - Luká, Javoříčko - Luká, nám.

2

2

CROSSWAY

naklápění
naklápění

Olomouc
Příkazy
Lutín
Lutín
Lutín
Olomouc

-

Prostějov
Olomouc - Lutín
Čechy p/ Kosířem - Konice
Smržice - Prostějov
Budětsko - Konice
Laškov - Konice

890763 Žerotín - Štěpánov - Olomouc V.Týnec - Tršice 3, 4, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 34
890764 Uničov - Štěpánov - Olomouc
890770 Litovel - Olomouc

2

890783 Litovel - Pňovice - Střeň - Náklo

9, 10, 11

2

CROSSWAY

890784 Litovel - Slatinice

2, 7, 9

2

CROSSWAY

naklápění

počet
vozíků
( příp.
kočárků )

typ autobusu

výbava

SOR BN 12

naklápění

SOBOT Y
Linka

spoje
7, 12, 13, 17, 18, 25, 31, 32,
33, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51,
54, 61, 64, 66
6, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29,
38, 42, 43, 45, 48, 49

2
2

SOLARIS
CROSSWAY

naklápění

890706 Olomouc - Lipník n.Bečvou - Hranice

5, 8, 9, 14, 17, 18, 29, 34, 35,
39, 40, 41, 42, 44, 45

2

SOLARIS

naklápění

890713 Olomouc - Kokory

8

2

SOR BN 12

naklápění

11, 24, 25

2

SOR BN 12

naklápění

10, 21, 38, 41, 49, 52, 57, 60

2

SOR BN 12

naklápění

890700

Olomouc - Dolany - Bělkovice - Lašťany

890704 Olomouc - Tovačov - Kroměříž

890763 Žerotín - Štěpánov - Olomouc V.Týnec Tršice
890764 Uničov - Štěpánov - Olomouc
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NEDĚLE
Linka

890700

Olomouc - Dolany - Bělkovice - Lašťany

890704 Olomouc - Tovačov - Kroměříž
890706 Olomouc - Lipník n.Bečvou - Hranice
890713 Olomouc - Kokory
890763 Žerotín - Štěpánov - Olomouc V.Týnec Tršice
890764 Uničov - Štěpánov - Olomouc

počet
vozíků
( příp.
kočárků )

spoje

typ autobusu

výbava

SOR BN 12

naklápění

7, 12, 13, 17, 18, 25, 31, 32,
33, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51,
54, 61, 64, 66
5, 6, 15, 18, 19, 24, 28, 29,
38, 42, 43, 45, 48, 49

2
2

SOLARIS
CROSSWAY

naklápění

5, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 29, 35,
39, 40, 41, 42, 44, 45

2

SOLARIS

naklápění

23

2

SOR BN 12

naklápění

21, 26

2

SOR BN 12

naklápění

10, 21, 38, 41, 49, 52, 57, 60

2

SOR BN 12

naklápění

VŽDY

Z A J I Š T Ě N A bezbariérová doprava

ZPRAVIDLA

Z A J I Š T Ě N A bezbariérová doprava na uvedených spojích

Informace - PONIV
Sděluji, že služba PONIV se při svém znovuobnovování více zaměřuje na osobní asistenci a převozy jsou vnímány
pouze jako doplňková služba. Z tohoto titulu je převoz vázán na osobní asistenci.
S pozdravem a přáním hezkého dne Jan Hejna

Volňásky na představení v Moravském divadle 2008/2009
V divadelní sezóně 2008/2009 jsou od paní Novotné v nabídce volné vstupenky na
představení do Moravského divadla v Olomouci.
Jsou k dispozici 4 volné vstupenky po celou divadelní sezónu 2008/2009 na
všechna divadelní představení, která hraje skupina U. Termíny představení skupiny U
najdete v programu divadla na každý měsíc dopředu.
Všechny 4 vstupenky jsou rezervovány v bezbariérové lóži číslo 5 v přízemí.
Program představení zveřejněný na internetových stránkách Moravského divadla
(www.moravskedivadlo.cz) má platnost nadřazenou tištěným plánům.
Pokud si nebudete jisti svými informacemi ohledně programu, můžete si zavolat
přímo do pokladny Moravského divadla tel: 585 500 500 (ptejte se zda hraje sk. U) nebo do Trendu vozíčkářů – 585 754 924
– Janě Měrkové.
Když budete mít zájem o určité představení, zavolejte Janě Měrkové, která Vám sdělí, zda jsou vstupenky ještě volné
a zároveň se domluvíte, jak si volné vstupenky předáte. Volné vstupenky si nelze vyzvednout na pokladně divadla, ale pouze
v Trendu vozíčkářů, kde jsou k dispozici.
K 4.12.2008 je uvedena skupina U v těchto představeních:
Čtvrtek 18.12. v 19:00 Hector Berlioz, Libor Vaculík: Královna Margot
Taneční zpracování historického dramatu
Ve Francii zuří svatá válka. Pro uklidnění situace se Markéta z Valois, řečená královna Margot, sestra krále Karla IX. musí
vdát za krále Henryho. Svatba se koná v katedrále Notre Dame krátce před 24. srpnem roku 1572 – datem, které vešlo do
dějin jako Bartolomějská noc, kdy bylo během krvavého masakru zavražděno několik tisíc lidí. Margot s vyvražděním
Hugenotů v Paříži nesouhlasí a zcela sama se proti vůli bratrů i matky postaví na stranu utlačovaných, mezi nimiž je i její
jediná a opravdová láska. Příběh z pera Alexandra Dumase tak líčí vzestup i nezadržitelný pád mladičké královny, jež odmítá
být politickou loutkou. Taneční zpracování historického dramatu choreografem a režisérem Liborem Vaculíkem jistě zaujme
nejen fundovaného diváka. Reprodukovaná dramaticko-romantická hudba Hectora Berlioze navíc vhodně koresponduje s
tématem věčného boje a hledání.
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Čtvrtek 15.1.2009 v 19:00 Terry Pratchett, Stephen Briggs: MAŠKARÁDA TERRYHO PRATCHETTA
fantom opery čili pohádka nejen pro dopělé
Bábi Zlopočestná a Stařenka Ottová jsou dvě čarodějnice. Podle tradice však musí
být tři! Nejvhodnější kandidátkou se zdá být mladá kouzelnice Anežka Nulíčková.
Jenže Anežka nechce čarovat, chce k divadlu. Nezbývá tedy, než se vydat do ankhmorporské Opery a Anežku přesvědčit. Zvlášť když v tajuplném operním stánku řádí
fantom... Maškaráda, dílo jednoho z nejvýznamnějších autorů fantasy literatury
Terryho Pratchetta, se řadí mezi třicet románů, které dohromady tvoří sérii nazvanou
Úžasná Zeměplocha. Kultovní spisovatel vytvořil v Maškarádě skvělou parafrázi
Fantoma opery, původně románu Gastona Lerouxe, ale především stejnojmenného
věhlasného muzikálu Andrewa Lloyda Webbera. S nadsázkou a ironií zde paroduje
svět opery a velkého divadla. Spousta roztodivných postaviček a figurek, romantický
příběh, napínavá detektivka, ale především notná dávka humoru. Pohádku nejen pro
dospělé představí znalec Pratchettových hrdinů brněnský režisér Zetel.

Program představení je platný k 4.12.2008 a může se změnit.

Šárka Schmucková

Sociálně-právní poradna informuje……
Informace pro Vás vyhledala a připravila Kamila Zábojová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 14-17h
a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz
či sjednat si schůzku.

Je nutné se bát o práci?
V poslední době se množí případy, kdy zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením tyto zaměstnance propouštějí s
odůvodněním, že od ledna 2009 pro ně novela zákona o zaměstnanosti nastavuje nepříznivé podmínky a panuje i
přesvědčení, že někteří lidé s určitým typem invalidního důchodu nemohou být zaměstnáni vůbec. Není tomu tak a rádi
bychom jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům situaci vyjasnili. Novela zákona o zaměstnanosti opravdu prošla složitým
vývojem a je možné, že mnozí zaměstnavatelé se obávají zbytečně pouze z neznalosti nejnovější situace.
Je pravdou, že novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, obsahovala původně tyto nepříznivé změny:
- Příspěvek zaměstnavateli měl být pouhých 2 700 Kč za osobu, které byl přiznán plný invalidní důchod dle zákona o
důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. § 39, odst. 1 písm. a). Na zaměstnance pobírající částečný invalidní důchod
nebo plný invalidní důchod podle zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. § 39, odst. 1 písm. b) mohl
zaměstnavatel žádat maximálně 8 000 Kč.
- Další změnou, která se do zákona dostala, a byla považována za diskriminační, bylo zrušení příspěvku od úřadu
práce pro zaměstnavatele na osoby, které pobírají příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti (11 000 Kč) podle zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

-

Zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením se koncem října
setkali s ministrem Petrem Nečasem a dohodli tyto změny, které redukují výše
uvedené nedostatky:
- Od 1. ledna 2009 bude jednotný příspěvek ve výši 8 000 Kč na podporu
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním
postižením, tj. příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti. To znamená,
že ať již má zaměstnanec jakýkoli typ invalidního důchodu, příspěvek je ve
stejné výši.
- Dále bylo dohodnuto, aby bylo možné tento příspěvek využít pouze jednou
na jedno rodné číslo a pokud má některý pracovník více pracovních
úvazků v různých chráněných dílnách, tak příspěvek bude vyplácen té, u
které pracovník uzavřel smlouvu jako první.
Zaměstnavatel může příspěvek čerpat i na osoby pobírající příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti.

Původní novela zákona vejde v účinnost od 1. ledna 2009 a v současné době je před konečným schválením v Senátu i
norma, která ji upravuje, a která bude rovněž účinná k 1. lednu 2009. Nic tedy nebrání tomu, aby byli nadále za podpory státu
zaměstnávány osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů se můžete obrátit na naši bezplatnou poradenskou linku
800 100 250 nebo zadat dotaz v poradně na www.ligavozic.cz.
www.ligavozic.cz, 26.11.08
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Na jakou pracovněprávní ochranu mají nárok osoby pečující o osobu závislou na cizí pomoci
Pečujete dlouhodobě o osobu, která je na vaší pomoci správního deliktu na úseku zvláštních pracovních podmínek
závislá, a máte problémy v zaměstnání? Nebo byste se rádi některých zaměstnanců tím, že:
poruší postup při vysílání zaměstnance, který prokázal, že
znovu vrátili do práce a nevíte, jestli byste obě náročné role
převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu, která
zvládli a co můžete po svém zaměstnavateli požadovat?
se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu
Odpovědi na tyto otázky přináší příspěvek, který byl zveřejněn
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně
na webu MPSV.
těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
Právní záruky poskytované občanům pečujícím o jiné
stupni IV (úplná závislost), na pracovní cestu nebo postup
fyzické osoby
při přeložení stanovený v zákoníku práce, za který jí může
být uložena orgánem inspekce práce pokuta až do výše
Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) ukládá úřadům
500 000 Kč,
práce a zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení
neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance, který
se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání.
prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou
Právem na zaměstnání se rozumí právo fyzické osoby, která
osobu, která je vymezena v předchozím odstavci, o kratší
chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v
pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby,
pracovněprávním vztahu (tj. v pracovním poměru nebo na
přestože jí v tom nebrání vážné provozní důvody, za který jí
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), na
může být uložena orgánem inspekce práce pokuta až do
zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za
výše 300 000 Kč.
podmínek
stanovených
zákonem
o
zaměstnanosti.
Zprostředkováním zaměstnání se pak rozumí zejména
vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci Ještě pár slov na závěr
Je třeba vědět, že zákoník práce stanoví povinné náležitosti,
uchází, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních
které musí pracovní smlouva obsahovat. Pro platné sjednání
příležitostí.
Nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle pracovní smlouvy je nezbytné, aby zaměstnavatel dohodl se
zaměstnancem
všechny
její
zvláštního právního předpisu, tj. § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o
nezbytné náležitosti, tj.:
sociálních službách, považuje za osobu závislou na pomoci jiné
druh
práce,
který
má
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III
zaměstnanec
pro
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s
zaměstnavatele vykonávat,
uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují
místo nebo místa výkonu
náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o
práce, ve kterých má být
osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za
práce vykonávána a
osobu blízkou), se považuje za vážný důvod pro účely zákona o
den nástupu do práce.
zaměstnanosti a je důležitou právně relevantní skutečností,
Bez sjednání výše uvedených
která je úřadem práce zohledňována uchazeči o zaměstnání
náležitostí nebo bez sjednání
zejména při zprostředkování zaměstnání.
některé z nich je pracovní smlouva
Osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné
neplatná. Zaměstnavatel je povinen
fyzické osoby, tak jak je vymezena v předchozím odstavci, se
uzavřít pracovní smlouvu písemně a
považuje za náhradní dobu zaměstnání, a lze ji tudíž započíst
jedno její vyhotovení je povinen
uchazeči o zaměstnání pro vznik nároku na podporu v
vydat zaměstnanci.
nezaměstnanosti.
Pokud neobsahuje pracovní smlouva údaje o právech a
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, ukládá zákoník
fyzické osoby
práce zaměstnavateli povinnost písemně informovat zaměstnance
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) stanoví, že požádá-li o jeho základních právech a povinnostech, a to nejpozději do
zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel je
pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu povinen informovat zaměstnance stejným způsobem i o změnách
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve v právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru.
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) Písemná informace musí mj. např. obsahovat bližší označení
nebo ve stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo druhu a místa výkonu práce, údaj o týdenní pracovní době a jejím
jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je rozvržení a další. Povinnost písemně informovat zaměstnance o
zaměstnavatel povinen vyhovět jeho žádosti, nebrání-li tomu jeho základních právech a povinnostech vyplývajících z
vážné provozní důvody. Ty je zaměstnavatel pak povinen v pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu
kratší než jeden měsíc.
případném soudním sporu prokázat.
Zákoník práce ukládá zaměstnavateli ještě další povinnosti,
Pečující zaměstnanci, tak jak jsou vymezeni v předchozím
odstavci, smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce které musí splnit vůči zaměstnanci při jeho nástupu do práce.
svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Přeložit Musí ho seznámit s pracovním řádem a právními předpisy, které
se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které
je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.
Pracovní cestou se rozumí omezené vyslání zaměstnance musí zaměstnanec při výkonu své práce dodržovat. Informační
zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu povinnost při nástupu zaměstnance do práce se týká také
práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů.
Olga Bičáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s
v. v. i. Praha
ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů
Zdroj: 2.12.2008, MPSV, http://www.helpnet.cz/
vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
Přestupky a správní delikty na úseku zvláštních pracovních
podmínek
Zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) stanoví, že fyzická
osoba se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí
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Vozíčkáři na Hlavním nádraží v Praze
Přístup cestujících na invalidním vozíku do prostor
železniční stanice Praha hlavní nádraží je tvrdým
oříškem. Probíhá tam rozsáhlá rekonstrukce, která zasahuje
výrazně do komfortu cestování a pro lidi na vozíku téměř
znemožňuje pohyb. Od 14. prosince se se změnou jízdních
řádů přesouvá cílová stanice Pendolina z nádraží
Holešovice právě sem. Protože občas do Prahy musím
cestovat, hledal jsem na mnoha frontách odpovědi na
dotazy, zda a jak mohu do Prahy přijet.
Po
několika
měsících pátrání
jsem
obdržel následující informaci od pana Kunce, přednosty osobní stanice Praha hlavní nádraží.
Současný stav:
1) na všechna nástupiště (1-7) se tito cestující dostanou z podchodu osobními samoobslužnými výtahy (1-4) nebo
rampou (5-7) bez omezení. Při přestupu mezi vlaky mezi jednotlivými nástupišti tedy žádné omezení není.
2) ze spodní haly (od metra) do horní haly (k podchodům) se dostanou lidé na vozíku pouze za asistence zaměstnance
stanice schodišťovou plošinou o nosnosti pouze 180 kg. To je limitující prvek na celé přepravě od metra k vlaku.
Výhled:
S pokračující rekonstrukcí stanice však bude docházet k záboru a opětnému uvolňování dalších prostor stanice stavbou.
Takže současný stav se bude průběžně měnit. Je třeba tedy sledovat před jízdou internetové stránky ČD, případně se
telefonicky na č.t. 606 920 033 dotázat u dozorčího přepravy na hlavním nádraží, který má aktuální informace.
Z uvedeného vyplývá, že do Prahy se svým 200 kg vážícím vozíkem sice přijet mohu, ale k metru se nedostanu.
Protože nechci skončit jako bezdomovec na nádraží, tak tam prozatím asi jezdit nebudu.
Milan Langer

Vaše okénko
Tanec na vozíku
Spolek Trend vozíčkářů a Katedra aplikovaných
pohybových aktivit uspořádala ve středu 19.11.2008 od 13-ti
hodin v sokolovně Slavonín "Tanec an vozíku". Vedoucí
Milada Truksová, studentka oboru ATV nás zaučovala do
vozíčkového tančení. Při hudební produkci, choďák
s vozíčkářem, za doprovodu osmi studentů se nám to povedlo.
Taneční parket dostal zabrat, vozíčkové pneumatiky vydržely.
Této kulturní akce se zúčastnilo kolem 30-ti nadšenců, z toho
11 vozíčkářů. Místní hospůdka nám nabídla různé občerstvení.
Velký dík si zaslouží Jana se svými pomocníky, kteří nám
umožnili toto krásné odpoledne prožít! Pro mě je to
nezapomenutelný zážitek a mé srdce říká, volá, křičí: více
těchto nádherných společných chvil! Je potřeba žít a ne jen
přežívat.
Vozíčkář Pepa.

Redaktoři: Langer Milan, Měrková Jana, Schmucková Šárka, Zábojová Kamila
Grafická úprava: Schmucková Šárka
tel.: 585 754 918, mobil 731 501 388
Tisk a odesílání: Mosslerová Dana
Datum vydání: 4.12.2008 Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: schmuckova@trendvozickaru.cz

uzávěrka příštího čísla 1/2009: 9.1.2009
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SLEDGE HOKEJE
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Kde? Zimní stadion Šternberk
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Cena: 100 Kč
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Více info: Jana Měrková
585754924, 777 974 455
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merkova@trendvozickaru.cz,
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tel:

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
Lužická 7, 779 00 Olomouc

Přihláška
SLEDGE HOKEJ – Zimní stadion Šternberk
Termín: 16.12.2008
Čas odjezdu: od 9.00h (a dále dle nahlášených zastávek)
Přibližný čas příjezdu: do 14.00h
Příspěvek na dopravu a pronájem ledové plochy: 100,-Kč/osoba (neplatí pro osobního
asistenta) – bude vybírán až v autobusu.
Klient:
Jméno a příjmení: __________________________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________________________
RČ (z důvodu cestovního pojištění): ________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna:_______________________________________________________________________
Telefonní kontakt: _________________________________________________________________________
Nejideálnější místo k nástupu do autobusu: _________________________________________________
Osobní asistent (vyplňte v případě, že znáte asistenta, který s Vámi pojede):
Jméno a příjmení: __________________________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________________________
RČ (z důvodu cestovního pojištění): ________________________________________________________
Telefonní kontakt: _________________________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna: ______________________________________________________________________
nebo zatrhněte jednu z následujících možností:
potřebuji bezpodmínečně zajistit osobního asistenta
nepotřebuji zajistit osobního asistenta, zvládnu to sám/a
V případě, že potřebujete zajistit osobního asistenta, uveďte k jakým činnostem ho
potřebujete: (pomoc s hygienou, WC, doprovod, pomoc při podávání jídla atd. …)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Kapacita účastníků je omezena, bude rozhodovat datum a čas přijetí řádně vyplněné
přihlášky!!!
Upozornění: Ke zvládnutí aktivity je nutná fyzická zdatnost!
Souhlasím/Nesouhlasím*), aby fotografie pořízené z této akce sloužily k prezentaci a
prokazování činnosti Spolku Trend vozíčkářů Olomouc.
V Olomouci dne……………………………

………………………………………………………………………
podpis účastníka

*) variantu, kterou si vyberete, prosím, podtrhněte a nevyhovující přeškrtněte;
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