Č. 8/2008 V. ročník

Úvodní slovo
Dobrý den,
léto se pomalu chýlí ke konci a Vám se dostalo do rukou letošní 8. číslo Trendy zpravodaje. A co se dozvíte?
Upozorňujeme Vás na několik změn – přechodných i trvalých. Dále najdete pozvánku do Moravského divadla, na Floru, na
Paseckou trefu a na středeční posezení a opékání v Trendu na zahradě. Martina z poradny přispěla několika informacemi a
také jsme zveřejnili inzeráty, ve kterých hledáme zaměstnance na 2 pracovní pozice. Na konci Trendy jsme přiložili část
jízdního řádu nové linky 34.
Přeji Vám příjemné počtení a pokud máte nějaké nápady, připomínky nebo dotazy, budu jen ráda, když mi je řeknete
nebo pošlete (kontakty jsou uvedeny na straně 9).
Šárka Schmucková

Rekonstrukce pobočky
České spořitelny a České pošty na Jánského ulici
Česká spořitelna
Pobočka České spořitelny v Olomouci na ul. Jánského 8/469 bude z důvodu
rekonstrukce otevřena pouze do 31.8.2008.
Od 1.9.2008 poskytuje veškeré služby pobočka v Olomouci na tř. Svobody 19, pro
kmenové klienty z pobočky Olomouc-Povel přednostně na přepážkách v 1. poschodí naproti
schodišti.
Předpokládaný termín zprovoznění pobočky po rekonstrukci je listopad 2008.
Pobočka bude umístěna nově v přízemí vedle České pošty.
Bankomat na ul. Jánského bude v provozu nepřetržitě.
Česká pošta
V termínu od 1.9. do 11.10.2008 bude pošta Olomouc 12 (ul. Jánského) z důvodu stavebních úprav
pro veřejnost uzavřena. V případě nezastižení adresátů budou nedoručené zásilky uloženy na
poště Olomouc 10 (ul Foerstrova).
Nejblíže otevřené pošty:
Olomouc 10 (ul. Foerstrova)
7.00 – 19.00 hod. (po – pá)
8.00 – 12.00 hod. (so)

Olomouc 8 (Horní náměstí)
7.00 – 19.00 hod. (po – pá)
8.00 – 12.00 hod. (so)

Olomouc 2 (u vlakového nádraží)
7.00 – 19.00 hod. (po – pá)
8.00 – 12.00 hod. (so)
9.00 – 11.00 hod. (ne)

Linka Bariéra v Olomouci končí, novinkou je autobus číslo 34
Kvůli malému zájmu cestujících rozhodli olomoučtí
radní o tom, že od září přestanou po městě jezdit autobusy
linky 41 (Bariéra). Nově bude naopak lidem sloužit spoj číslo
34, který propojí centrum a fakultní nemocnici s městskými
částmi Neředín a Povel.
Na rušené lince Bariéra jezdily autobusy upravené
pro přepravu tělesně postižených, především vozíčkářů.
"Nebyla ale příliš využívána," uvedl náměstek olomouckého
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primátora Svatopluk Ščudlík. "V
současné době jezdí na trasách
MHD Olomouc padesát procent
bezbariérových autobusů, navíc
vozíčkáři mohou prostřednictvím
různých spolků využívat i
upravené minibusy."
Nově zřízený spoj číslo

34 zlepší podle Ščudlíka zejména propojenost některých
částí města s fakultní nemocnicí. "Stavět bude u její zadní
brány poblíž Teoretických ústavů. Po lepším spojení s
nemocnicí volali hlavně lidé z Neředína," řekl náměstek
primátora.
Změn se od 1. září dočkají i další autobusové linky.
"Mělo by to vést ke zdokonalení jízdních řádů," předpokládá

Svatopluk Ščudlík. "V nejbližší budoucnosti počítáme po
vybudování nových zastávek Hamerská i s prodloužením
linek číslo 19 a 25 a také s úpravou provozu městské
hromadné dopravy na Envelopě v souvislosti s výstavbou
nové budovy přírodovědecké fakulty."
http://zpravodajstvi.olomouc.cz, 10.7.2008

TRASA NOVÉ LINKY Č.34 (část jízdního řádu této linky najdete na konci Trendy zpravodaje)
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Dovolená v poradně a paní účetní
Účetní Trendu vozíčkářů - paní Ročkárová si bude ve dnech od 22. – 29.8.2008 vybírat řádnou dovolenou a bude tak
k zastižení nejdříve 1.9.2008.
Pracovník sociálně-právní poradny – Martina Brožová si bude v termínu od 8.-26.9.2008 také vybírat řádnou
dovolenou. Provoz poradny bude proto omezen na nejnutnější případy. Půjčování kompenzačních pomůcek bude plně
v provozu - kontaktujte paní Mosslerovou (tel: 585 431 984).
Děkujeme za pochopení

Schmucková Šárka

Volňásky na představení v Moravském divadle 2008/2009
V nové divadelní sezóně 2008/2009 jsou od paní Novotné opět v nabídce
volné vstupenky na představení do Moravského divadla v Olomouci.
Dosud byly volné vstupenky nabízeny často na poslední chvíli. Někteří
z Vás si pak nestihli vše potřebné zařídit a nemohli tak do divadla dorazit. Tato
situace se v tuto chvíli mění. 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: 585 223 533 (ptejte se zda hraje sk. U) nebo do Trendu vozíčkářů – Janě Cmielové 585 754 924.
Když budete mít zájem o určité představení, zavolejte do Trendu vozíčkářů – Janě Cmielové, která Vám sdělí, zda
jsou vstupenky ještě volné a zároveň se domluvíte, jak si volné vstupenky předáte. Tzn., že volné vstupenky si nelze
vyzvednout na pokladně divadla, ale pouze v Trendu vozíčkářů, kde jsou k dispozici.
K 18.8.2008 je znám program představení na září a říjen 2008, kde je uvedena skupina U v těchto představeních:
Čtvrtek 11.9. v 19:00 Agatha Christie: a pak už tam nezbyl ani jeden
nejslavnější hra první dámy světové detektivky (Deset malých ...)
„Deset malých černoušků si jednou dalo oběd tu jeden z nich se zakuckal a zbylo jich jen
devět…“ Luxusní vila na malém anglickém ostrově. Žádný telefon, žádný kontakt s civilizací.
Jediným spojením je člun, přijíždějící každé ráno – za příznivého počasí. Deset hostů a šílený
neznámý hostitel. Z bizarní párty se stává noční můra, ve které pozvaní začnou náhle záhadně
umírat v neúprosném rytmu dětské říkačky. Vrahem může být kdokoli. Zuří bouře. Není úniku.
Zbývá jen smrt? Nejslavnější hra první dámy světové detektivky s prvky hororu, kde všechny
oběti pykají za své dávné nikdy nepotrestané viny. Poutavý příběh, napětí, tajemství s
nečekaným odhalením. To vše s trochou suchého anglického humoru nastuduje zkušený a
úspěšný režisér Pavel Šimák.

Čtvrtek 2.10. v 19:00 Richard Wagner: Bludný Holanďan
dramatická opera (v německém originále s českými titulky)
Není náhodou, že pokud chceme uvést některé z jevištních děl velkého reformátora operní
tvorby Richarda Wagnera, volíme právě Bludného Holanďana. Díky své melodičnosti patří u
diváků k nejpopulárnějším. Wagner v ní poprvé nalézá možnost uskutečnit svou dávnou
myšlenku zhudebnění námětu z keltsko-germánského bájesloví. Láska k národní mytologii je
spojena s bezprostředním životním zážitkem. Právě prožitá nebezpečná cesta rozbouřeným
mořem byla inspirací pro líčení strhujícího příběhu, ve kterém je hrdina odsouzen k věčnému
bloudění po moři, pokud nebude vykoupen čistou láskou. Režie opery v německém originále s
českými titulky se ujme Martin Otava, kmenový režisér Státní opery Praha.
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Čtvrtek 16.10. v 19:00 Arthur Miller: Čarodějky ze Salemu
tragédie o nesmyslném honu na čarodějnice
Žárlivost může zapálit hranici. Historické drama, které vychází ze skutečných událostí konce 17. století. Z nevinného nočního
dobrodružství mladých dívek se postupně stává nesmyslný hon na čarodějnice. Totalitní myšlení jediné svaté pravdy existuje
ve všech dějinných obdobích i zřízeních. I dnes mezi námi.
Program představení je platný k 18.8.2008 a může se změnit.

Šárka Schmucková

Sociálně-právní poradna informuje……
Informace pro Vás vyhledala a připravila Martina Brožová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 1417h a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj
dotaz či sjednat si schůzku.

Slevy na telefonování
pro uživatele se zdravotním postižením pokračují, ale v jiné podobě
Z okruhu osob, kterým stát přispívá na jejich telefonování, byli vyjmuti „sociálně slabí“, a jsou tam ponecháni jen
zdravotně postižení (přesněji: kromě osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti, kteří jsou také
vyjmuti). Stalo se tak skrze zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů (č. 261/2007), který novelizoval zákon o elektronických
komunikacích, a to k 1. lednu 2008.
Nové podmínky platí od počátku července. Teprve k tomuto datu tak skončilo státem hrazené
přispívání sociálně slabým (lidem s nízkými příjmy a zvláštními sociálními potřebami).
T-Mobile
Operátor T-Mobile poskytuje slevy, které však nejsou hrazené státem, tzn, že poskytuje
zvýhodnění z vlastní kapsy, ale jen pro zdravotně postižené. Navíc nejde o slevy, resp. zvláštní ceny,
ale o bonusy v podobě 200 SMS zpráv a 200 minut hovoru v síti T-Mobile (za cenu 0 Kč). Zdravotně
postižený tak fakticky platí stejně jako běžný zákazník, ale za své peníze dostane „více muziky“ (byť jen
v síti T-Mobilu).
Podle podrobných podmínek je toto zvýhodnění poskytováno nejdéle do konce roku 2009, a
nevyčerpané SMS a minuty hovoru se nepřevádí do dalších měsíců. Další podrobnosti, včetně
přesného vymezení okruhu (zdravotně postižených) osob, kterých se nová možnost zvýhodnění týká,
najdete na webu T-Mobile.
Vodafone
Vodafone poskytuje slevy ve výši 200 Kč (fakticky hrazené státem) nadále – ale již jen osobám zdravotně postiženým.
Nikoli už osobám sociálně slabým (s nízkými příjmy), či osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti,
jak to vymezila nová právní úprava, viz výše. Vodafone se však rozhodl pokračovat v poskytování původní slevy (200 Kč) i
těmto osobám, a to z vlastní kapsy. Podobně jako T-Mobile ale jen do konce roku 2009.
U Vodafone přitom jde (v obou případech) o skutečnou slevu ve výši 200 Kč (včetně DPH). Přesněji o „zvláštní ceny“
čtyř tarifů, které mohou využívat jak zdravotně postižení, tak i „sociálně slabí“. Jde přitom o čtyři nejvyšší tarify z řady Nabito
(kromě nejnižšího Nabito 119), které jsou přesně o 200 Kč měsíčně levnější. Takže třeba tarif Nabito 350, který běžného
zákazníka přijde na 350 Kč, přijde zdravotně postiženého či sociálně slabého jen na 150 Kč měsíčně. Musí ale s Vodafonem
uzavřít písemnou smlouvu.
Telefonica O2 CR
Nejméně přehledná je pro koncové zákazníky situace u Telefóniky O2 Czech Republic. To proto, že tento operátor
sice již v červnu vydal tiskovou zprávu, informující o změnách – ale dodnes nedokázal tyto změny zapracovat do vlastního
webu. Takže na jeho www stránkách se stále můžete dočíst, jak poskytuje (státem hrazené) slevy i osobám sociálně slabým.
Podle tiskové zprávy je ale od 1. července 2008 už neposkytuje.
Jinak, soudě podle změn popsaných v tiskové zprávě, se situace nemění u zdravotně postižených - s výjimkou osob,
závislých na péči jiné osoby se závislostí 1. stupně (lehká závislost). Těmto osobám stát přestal přispívat na slevy (viz výše),
ale TO2 CR by jim měla nadále poskytovat svou vlastní O2 slevu ve výši 203,41 Kč (včetně DPH). Ovšem už jen na služby
pevné linky, a nikoli na služby mobilní.
Jiří Peterka, www.lupa.cz
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Příspěvek na péči by měl být vyplácen pouze v poukázkách
Příspěvek na péči by měl být
vyplácen pouze formou poukázek na
služby. Tvrdí to pražský radní Jiří
Janeček. Reagoval tak na návrh
novely zákona o sociálních službách,
který připravuje ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV). Novela počítá
s přímým vyplácením příspěvku i s
poukázkami, rozhodnutí nechává na
obcích. Pražský magistrát sepsal k
novele
připomínky,
které
v
následujících dnech odešle na MPSV.
Novelu by měli ministři projednat v
září.
Podle systému sociálních
služeb, který funguje v Česku od
loňska dostávají postižení a potřební
od státu příspěvek a sami si pak hradí
opatrování doma, místní služby či
pobyt v ústavu. Loni se na těchto
dávkách místo plánovaných asi devíti
miliard vyplatilo 15 miliard korun.
Letos by to podle předpokladů mohlo
být i více než 18 miliard. Zpět do
systému se ale vrací méně peněz, než
se čekalo.
Lidé
příspěvek
podle
Janečka
zneužívají, platí z něj nájemné, běžné
nákupy a podobně. Jediné řešení
proto hlavní město vidí v zavedení
poukázek na služby, které by finanční
příspěvek nahradily. "Novela sice s
jejich zavedením počítá, ale přímo je
nenařizuje.

Navíc umožňuje obě varianty,
jak přímé vyplácení peněz, tak pomocí
poukázek," kritizuje Janeček. Přímé
vyplácení příspěvku by pražský radní
zvážil pouze v případě, kdy se člověk
stará
například
o
svého
handicapovaného nebo nemohoucího
příbuzného.
O tom, že by se příspěvky na
péči vydávaly výhradně ve formě
poukázek, MPSV zatím neuvažuje.
Ministerstvo ví, že se příspěvky někdy
zneužívají, proto
novela zpřísňuje
podmínky udělení
peněz a posiluje
kontrolní
mechanismy. Lidé
by například v budoucnu museli uvádět,
jak peníze od státu použili. Dvoutisícový
příspěvek by se mohl snížit na 800
korun. Pokud by příjemce ale doložil, že
si služby hradí, dostával by zas 2000
korun. Vyplácení dávky by úřady
zastavily, pokud by pobíratel uvedl
neregistrované
zařízení.
Poukázky
místo peněz se již v některých obcích
vydávají místo sociálních dávek. Děje
se tak třeba v Praze 2, 6 a 12, v Kladně,
Českém Těšíně a Svitavách. Podle
zákona o hmotné nouzi mají obce
možnost vytisknout si vlastní poukázky
a domluvit se s vybranými obchody,
které poukázky vymění za zboží.

Druhou
možností
je
spolupráce obce s firmou vydávající
stravenky. Poukázky místo peněz v
minulosti kritizoval například stínový
ministr práce za ČSSD Zdeněk
Škromach. Poukázkovou praxi označil
za
"sociální
rasismus".
Plošné
vyplácení dávek v poukázkách za
nezákonné
považuje
zástupkyně
ombudsmana Jitka Seitlová. Nelíbí se
jí praktiky některých radnic, které v
poslední době hojně rušily vyplácení
finančních
sociálních
dávek
a
nahrazovaly je poukazy. Novela
zákona o sociálních službách by podle
Janečka
způsobila
nárůst
administrativy. Úřady by totiž musely
kontrolovat, jestli lidé příspěvek
nezneužívají. Janečkovi rovněž vadí,
že by žadatelé museli ve své žádosti
uvádět právnickou nebo fyzickou
osobu, která jim bude sociální služby
poskytovat. "V případě, že svého
poskytovatele neuvedou, nebudou mít
na příspěvek nárok," poznamenal. V
hlavním městě je zhruba 22.000 lidí,
kteří pobírají příspěvek na péči. Na
současný
systém
v
metropoli
doplácejí
především
neziskové
organizace. Zánik hrozí například
mnohým sdružením, která se starají o
psychiatrické pacienty.

Šárka Dvořáková, www.ligavozic.cz, 13.8.2008

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením
Toto sdělení bylo zpracováno na základě častých dotazů a obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení § 85 zákona o
DPH i příklady z praxe.
A. Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit
všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto:
1. Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.
2. Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4
odst.3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána
kategorie M1 nebo M1G.
3. Daň musí být zaplacena v ČR.
4. Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku
rozhodnutím příslušného orgánu podle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a to před
zakoupením osobního automobilu.
5. Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.
6. Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.
7. Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u pořízení formou smlouvy o
finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.
8. Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim
podle § 90 zákona o DPH (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), je obchodník povinen uvést daň na daňovém
dokladu.
9. Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od
konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.
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10. Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu.
Osobě se zdravotním postižením vrátí daň správce do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená
na celé koruny.
11. Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního
automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR.
12. Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad.
Příklady uplatnění § 85 zákona o DPH v praxi viz internetové stránky České daňové správy.
Zdroj: InternetPoradna

Vaše okénko
Hřibový Březejc
Do březejckého dětského ústavního království
jsme byli dopraveni autobusem, dodávkou PONIVU, auty.
Odpočinkový týden trval od pondělí 21.7.2008 do neděle
27.7.2008. Zúčastnilo se ho 28 trendových vozíčkářů a
asistentů. Počasí nám moc nepřálo, ale za to co napadalo kapek, tolik
vyrostlo hřibů. Takže celý den se sbíralo, krájelo, sušilo a vařilo!!! Vedoucí
Jana nám připravila různé zážitkové hry jako vozíčkové venkovní pojíždění,
člověče nezlob se nebo malování ústy a další. Příjemnou svalovou únavu
jsme zažili u pinkponkového stolu, kde Pepa také strávil většinu času a
přiměl druhé k této sportovní činnosti. Středeční den v nás zanechal
překrásný kytarový zážitek. Asistentka Kačenka pozvala svého přítele
Arnoštka, který nám předvedl své umění v krásných písních. V naší
hospůdce si jeho kytara neměla čas odpočinout. Struny praskaly, ale
Arnoštek nebyl k zastavení. Jeho prsty vyluzovaly příjemné tóny až do
pozdních ranních hodin. Od nás tranďáků máš velký dík!!! A příště nám zase ta srdíčka strunově rozehřej!!! Došlo i k ústním
vodopádům. Abych to zkrátil prostě jsme hospodsky žili všichni. Co se týče jídla, tak jsme začali snídaní v 8.30 hodin, po té
byla desátka, oběd ve 12 hodin, svačinka v 15 hodin, večeře v 17.30 hodin. Bylo toho tolik a tak chuťově výborné, že mi
nezbývá než zase chválit a děkovat kuchařkám za to, jak nám vylepšily chuťové buňky. Mé psaní zakončuji citátem:
Vím, že jednou opustím zem,
Duše má opět vrátí se sem.
Oděná do nové tělesné látky,
Z jiné však pozemské zrozená matky.
Starý duch na nové světové pouti,
Bude snad úspěšněji životem plouti.
Krásné teplé dny Vám přeje vozíčkář PEPA.

Takto mě žít nenechejte, to mě raději zastřelte...
Příběh z minulého století? Nikoliv, tak ještě dnes fungují některé léčebny. V České republice.
Povím vám příběh, který se opravdu stal. Moje kamarádka má tu smůlu, že má 65 let a k tomu trpí depresemi. Každý z těchto
faktorů by sám o sobě nebyl tak nebezpečný, jako to, když se sejde tato kombinace v Psychiatrické léčebně v Horních
Beřkovicích.
Oddělení 5B, v budově G - gerontopsychiatrického příjmového primariátu je uzavřené a má být určeno zejména pro
inkontinentní pacienty (neudrží moč nebo stolici) se středně těžkými poruchami paměti s dezorientací a poruchami chování.
Doprovodné poruchy chování a nálady jsou zejména agresivita, obhroublost, nerespektování společenských norem, návaly
plačtivosti a euforie. Podstatná část pacientů, jež se zde léčí, trpí demencí Alzheimerovy choroby. A právě na toto oddělení se
dostala má kamarádka, protože má špatnou konstelaci věku a diagnózy.
Při plném vědomí jí bylo odebráno vše, úplně. Bez vlastních hygienických potřeb byla umývána jedním hadrem pro
všechny pacienty, a to opravdu jedním na tvář a stejným i na zadek, kdyby se byla dala. Záchody jsou zde bez rozlišení
pohlaví a bez dveří. Zaměstnanci byli jako z jiného světa nebo z jiného století. K lidem, očividně nemocným, neměli vůbec
žádnou úctu a už vůbec ne vlídné slovo. Křik a nadávky, nedůstojné nasazování plen před zraky ostatních je normální. Denní
režim je jednoduchý, vzbudit, omýt tím jedním hadrem, najíst a vyhnat na chodbu. Tam se musí sedět, ano, jen sedět. Co bylo
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dál už nevím, protože má kamarádka už víc nevydržela a doslova uprosila jednu zaměstnankyni o svůj telefon. Zavolání
synovi a naléhavá prosba o pomoc vysvobodila jednu ženu z jiného stolení. Ale jen ji. Ostatní stále žijí a sedí v Horních
Beřkovicích na oddělení 5B.
Na
závěr
prosím
své
příbuzné:
Pokud
mám
skončit
takto,
to
mě
raději
zastřelte.
Anebo ne, mám nápad: Předám tento příběh ombudsmanovi a pokud ten umí dělat zázraky, tak mě ještě nestřílejte.
Monika Lampová
Autorka řídí Agenturu Pondělí, která zajišťuje klientům s těžkým zdravotním postižením podporované zaměstnání,
tranzitní program a sociální rehabilitaci. Za okres Děčín je nezávislou kandidátkou do Senátu ČR, nominovanou Stranou
zelených.
www.helpnet.cz, 13.8.2008

NABÍDKA PRACOVNÍCH  MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST  NABÍDKA PRACOVNÍCH 
Spolek Trend vozíčkářů hledá zaměstnance na níže uvedená pracovní místa.

Sociální pracovník osobní asistence a aktivizačních činností
Jedná se o kumulovanou funkci sociálního pracovníka služby osobní asistence a pracovníka aktivizačních činností (=
organizátor volnočasových aktivit pro osoby s tělesným postižením) na plný úvazek, nástup nejlépe v září 2008.
Nástupní mzda dle praxe a vzdělání od 13.000,- Kč.
Požadavky:
 vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., § 110 pro výkon profese sociálního pracovníka (VOŠ – obory: sociální práce,
soc. pedagogika, soc. a humanitární práce, sociálně právní činnost, charitní a soc. činnost; VŠ – obory: soc. práce,
soc. politika, soc. pedagogika, soc. péče nebo spec. pedagogika)
 praxe v sociálním oboru výhodou
 orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., vyhlášce 505/2006 Sb., standardech kvality sociálních služeb;
 organizační schopnosti, dobré komunikační schopnosti, schopnost administrativní činnosti, práce na PC, kladný vztah
k práci s handicapovanými lidmi
 spolehlivost, samostatnost, flexibilita, kreativita,
 trestní bezúhonnost,
 dobrý zdravotní stav, manuální zručnost při pomoci klientům.
Náplň práce: práce s uživateli, individuální plánování služby s uživateli, práce s osobními asistenty, prezentace
služby, organizace setkávání uživatelů služeb, výletů, pobytů mimo Olomouc, kulturních akcí pro lidi na invalidních vozících,
spolupráce na projektech financujících jednotlivé akce a činnosti, vedení nezbytné administrativy.
Nabízíme zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění.
Přihlášku do výběrového řízení doručte poštou nebo elektronicky nejpozději 7.9.2008 spolu s profesním životopisem a
motivačním dopisem. Tyto materiály jsou nezbytnou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení. (Nevyžádané materiály
nevracíme.)
Úspěšní zájemci budou telefonicky pozváni do 2. kola k pohovoru, který proběhne 11.9.2008.
Kontaktní osoba:
Šárka Schmucková, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel.: 585 754 918, 731 501 388,
e-mail: schmuckova@trendvozickaru.cz; www: www.trendvozickaru.cz

Koordinátor veřejné sbírky
Jedná se o práci na DPP (možno i pro osobu se ZPS), výkon práce září 2008, mzda 80,- Kč/hod.
Požadavky:
 ÚSO s maturitou
 znalost fundraisingu a dárcovství předností
 velmi dobrá komunikativnost, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny
B, znalost práce na PC,
Přihlášku doručte do 27.8.2008 spolu s profesním životopisem, který je nezbytnou podmínkou pro zařazení do
výběrového řízení na adresu Trend vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc 779 00. (Nevyžádané materiály zpět nevracíme.)
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O výsledku prvního kola budete informováni do 29.8.2008. Úspěšní zájemci budou ve 2. kole pozváni k ústnímu
pohovoru.
Kontaktní osoba:
Ing. Evžen Hlaváček, Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel.: 585 754 917, mobil: 731 501 389
IČO: 61984680, e-mail: hlavacek@trendvozickaru.cz, www.trendvozickaru.cz

 INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
Dobrý den.
Obracím se na Vás s nabídkou, která může Vás nebo někoho z
Vašeho okolí zaujmout. Po zesnulém otci mi zůstalo tříkolo s
elektropohonem. Vzhledem k tomu, že je nevyužité, nabízím jej
k prodeji. Jedná se o sériovou tříkolku Loped 113 doplněnou o
individuální dostavbu s elektropohonem. Realizace byla
uskutečněna v dubnu 2008. Servis zajištěn, záruka. Nabízená
tříkolka je k vidění na:
http://www.elektromotokola.cz/vyrobky.php?id=26.
Cena k jednání je 20.000,-Kč. Nabízím seriózní jednání.
V případě zájmu, podrobnější informace rád poskytnu.
S přáním poklidného dne Dalibor Celta, Opava,
email: celtik@seznam.cz

AKCE

☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺ AKCE ☺
Jubilejní letní FLORA OLOMOUC 2008 na téma:
„UMĚNÍ V ROZKVETLÉ ZAHRADĚ“/21. - 24. srpna
Celonárodní výstava kaktusů a sukulentů, unikátní expozice přibližující „Život v mokřadech“,
květinami nazdobené historické dětské kočárky, okrasné dřeviny a záplavy květin pozdního
léta - toto všechno bude patřit k lákadlům letní etapy výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC
2008.
Brány největšího českého zahradnického svátku, který letos slaví půlstoletí své
existence (první květinová výstava v Olomouci - a vůbec v ČR - odstartovala 24. srpna
1958), se zájemcům otevřou ve dnech 21. až 24. srpna.

PAVILON A - přízemí
Návštěvnicky tradičně nejpřitažlivější bude zcela určitě hlavní výstavní pavilon A s ústřední
společnou květinovou expozicí Českého zahrádkářského svazu. Záplavy květin pozdního léta – růží, gladiol, jiřinek, lilií, či
balkonovek doplní vodní květiny a bonsaje. Protipól přirozené krásy živých květin bude v expozici, která ponese název
„Umění v rozkvetlé zahradě“, tvořit umělecká keramika, dřevěné plastiky a artefakty z kovaného železa. Jubilejní půlstoleté
výročí českých květinových výstav připomene výstava plakátů z historických ročníků olomoucké Flory.
PAVILON A - galerie
Pozornost návštěvníků pavilonu A určitě přitáhnou i přitažlivé exponáty letošní floristické soutěže. Nejlepší čeští květinoví
aranžéři budou soutěžit v aranžování kytiček pro maminky a ve zdobení historických dětských kočárků. Galerie pavilonu pak
bude patřit milovníkům kaktusů a sukulentů – kromě desítek zajímavých druhů těchto pozoruhodných rostlin zde návštěvníci
naleznou také fotografie z cestovatelských výprav za kaktusy, bezplatnou poradenskou službu i možnost nákupu odborné
literatury a rostlin.
PAVILON E
V dalším výstavním pavilonu E se budou svými výpěstky okrasných stromů, keřů a trvalek prezentovat členové Svazu
školkařů ČR. Pavilon rovněž poskytne prostor pro výstavu fotografií spojenou se 7. ročníkem ankety „Strom roku“, kterou
vyhlašuje Nadace Partnerství. Zájemci dostanou šanci přímo na výstavišti hlasovat pro zvolený strom.
PAVILON H
S opravdovými unikáty - vodní a bažinnou florou i faunou - se po dvouleté přestávce v Olomouci opět představí Unie
botanických zahrad ČR. Její expozici „Život v mokřadech“ přibližující květenu i zvířecí obyvatele bažin od mírného pásma až
po tropický prales bude patřit pavilon H.

-8-

PAVILON G a exteriéry výstaviště
Na své si na Floře přijdou nejen obdivovatelé květin. Na zahrádkáře, chalupáře a kutily čeká na výstavišti bohatá nabídka
Letních zahradnických trhů s rostlinným materiálem, zahradnickými pomůckami a hobby potřebami. Návštěvníkům výstavy
tradičně budou zdarma přístupné sbírkové skleníky, botanická zahrada Univerzity Palackého (ve Smetanových sadech) a
botanická zahrada výstaviště s rozáriem a novou expozicí travin (v sousedních Bezručových sadech).
LETNÍ SCÉNA a SCÉNA SAMBA
Pro chvíle oddechu jsou připraveny atrakce pro děti a každodenní zábavný program s folkovou pozvánkou na Mohelnický
dostavník, festivalem Country Folk Flora i módními přehlídkami.
FLORA OLOMOUC bude pro veřejnost otevřena 21. – 24. srpna 2008, denně od 9 do 18 hodin. Vstupné 80 Kč,
zlevněné 60 Kč, rodinné 150 KČ, zdarma děti do 10 let, a na průkaz ZTP a ZTP-P.

PASECKÁ TREFA
SK Sport pro všechny Paseka č.288, PSČ 783 97
Kontaktní osoba: RNDr. Jiřina Gottwaldová, mobil: 605 287 443, jgottwaldova@olupaseka.cz
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☺

Středeční setkání

Kdy: 27.8.2008
V kolik: od 15.00 hodin
Kde: zahrada Trendu vozíčkářů na Lužické 7

V posledním týdnu prázdnin Vás zveme na posezení u
ohně a rozloučení se s létem. Můžete si opéct buřtíka, párek,
kousek chleba a vše další co si přinesete.
K táboráku přislíbil vzít kytaru pan Evžen – nový
fundraiser, který za podmínky, že se přidáte něco zahraje a
také zapěje ☺.
Těší se na Vás Jana Cmielová
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