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Úvodní slovo
Ahoj Trenďáci,
Zima je před námi a tak je třeba se něčím zahřát. A proč ne
třeba horkým čajem nebo punčem a k němu nové číslo Trendy
zpravodaje. V něm spousta informací a zajímavostí. A
samozřejmě pozvánky na akce Trendu. Třeba na „Cizokrajné
vánoce“ nebo Listopadové setkání s výrobou vánočních
dekorací. Filmový klub tentokrát promítá 2x a jednou to bude
opravdová pecka. Film Vykoupení z věznice Shawshank stojí za to! No a máme pro vás i
křížovku. Tentokrát poslední o vánoční ceny. Na příští rok chystáme změnu. Pomozte nám
s nápady na soutěže. Děkujeme.
Za redakci přeji spoustu krásných chvil v teple domova u pročítání Trendy zpravodaje.
Michal Koutný

Organizace služby osobní asistence o Vánocích
Ač bylo 11.11. na sluníčku 20°C, blíží se jistými kroky paní Zima a s nimi i nejhezčí svátky
roku – Vánoce, které však znamenají i určité změny
v organizaci služeb. Lidé se vzájemně navštěvují, vybírají
dovolené, tráví více času se svými blízkými…
V letošním roce je možné, že nastane změna v nahlašování
požadavků, a to nahlašování požadavků na celých 14 dní
Vánočních svátků dopředu už ke dni 21.12. (pátek) – tzn. na
období 24.12.2012 – 6.1.2013.
Důvodem je snížení dodávky tepla do celé budovy na Lužická
7 v době, kdy není v provozu Mateřská školka (tzn. tedy
během Vánočních svátků). V současné době řešíme, zda budou během Vánočních svátků
kanceláře obyvatelné nebo budou mít všichni zaměstnanci nařízenou dovolenou z důvodu,
že nebude moci být zajištěn provoz kanceláří. Pokud nebude zajištěn provoz, nebudou moci
být realizovány požadavky na služby dne 28.12. Prosíme, abyste si tedy začali pomaličku
rozmýšlet vaše požadavky během Vánočních svátků. V posledním čísle Trendy zpravodaje –
na začátku prosince – Vám sdělíme veškeré informace týkající se provozu služeb během
Vánoc a nahlašování požadavků.
Děkujeme za pochopení.

Šárka Schmucková
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Pozvání na listopadové setkání
Kdy: ve čtvrtek 29.11. 2012
Kde: učebna budovy Trendu vozíčkářů (Lužická 7)
Srdečně zveme všechny uživatele a příznivce volnočasových aktivit na
listopadové setkání, které se bude konat dne 29.11. 2012 od 15:3017:00 v učebně Trendu vozíčkářů.
Můžete se těšit na výrobu vánočních dekoračních předmětu, se kterými
se můžete pochlubit nejen doma, ale i na prosincovém setkání
s názvem ,,Cizokrajné Vánoce“.
Více informací na čísle 777 974 455 nebo
na volnocasovky@trendvozickaru.cz u Lenky Janákové.

Pozvánka na akci ,,Cizokrajné Vánoce“
Kdy: ve čtvrtek 6.12. 2012 od 14:00 do 18:00
Kde: v prostorách budovy Trendu vozíčkářů
(Lužická 7)
V Trendu vozíčkářů se uskuteční akce Cizokrajné
Vánoce s vůní svařeného vína a ruční výrobou
ozdob i vánočních přání.
Akce v budově Trendu v letošním roce nahradí akci
ve Slavonínské tělocvičně, ale věříme, že se nám i
přesto společně podaří setkat se v hojném počtu u
příležitosti těchto nejkrásnějších svátků v roce a zároveň si popřát vše dobré do roku 2013.
Odpoledne bude prokládáno nádechem vánočních tradic cizích zemí a na programu nebudou
chybět vánoční koledy a atmosféra českých Vánoc. Nabídneme Vám občerstvení i něco
dobrého k pití.
Srdečně zveme všechny členy, uživatele služeb, kolegy z obou pracovišť, asistenty a přátele
Trendu vozíčkářů 
Vstup je volný.
Více informací na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz u Lenky
Janákové
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Sociálně-právní poradna informuje
Novinky v sociální oblasti
V tomto čísle bych vás ráda seznámila s novinkami ze sociální oblasti, které se v poslední
době udály a jsou pro nás důležité.
Od 1. 12. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 331/2012 Sb. Tento zákon přináší proti současné
legislativě tyto změny:
Umožňuje se souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním
postižením do 4 let věku, a to u dětí, kterým náleží rodičovský příspěvek po 31. 12. 2011. Je
však nezbytné, aby si rodiče sami požádali o přiznání rodičovského příspěvku, případně
příspěvku na péči. To znamená, že změna se neděje automaticky, ale až po předložení
žádosti.
Dochází ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, a to v části týkající se příspěvku na mobilitu. Od data účinnosti zákona je možné,
aby osoba v ústavní péči mohla „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ požádat o příspěvek
na mobilitu.
Zásadním způsobem se mění přístup ke schodišťovým plošinám, schodišťovým sedačkám,
schodolezům a stropním zvedacím systémům. Od 1. 12. 2012 je možné požádat o příspěvek
na zvláštní pomůcku na pořízení výše uvedených zařízení. Podmínkou je souhlas vlastníka
nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. U činžovních domů se
jedná například o souhlas obce, bytového družstva a nebo Sdružení vlastníků bytových
jednotek.
Zákon v § 9 stanoví, že příspěvek na schodišťové plošiny se poskytne „jen jestliže odstranění
bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu“.
Doporučuji v této věci argumentovat především tím, že nemáte k dispozici trvale osobu, která
by zvládla manipulaci se schodolezem. Neboť to je poměrně fyzicky náročná práce a
elektrické vozíky nelze takto přepravovat.
Dále je nezbytné připravit si dva návrhy řešení, to znamená, že doporučuji mít dvě
konkurenční nabídky.
V případech, když bylo požádáno o půjčku na pořízení zvedacích zařízení a nebyla ještě
uzavřena smlouva o půjčce, je možno podat od 1. 12. 2012 žádost o přiznání příspěvku na
zvláštní pomůcku na nákup těchto zařízení.
Od 1. 12. 2012 je možno požádat o zvýšení
příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte od 4 – 7
let věku, kterému náleží příspěvek ve III. nebo IV.
stupni závislosti, a to o 2000,- korun.
Toto zvýšení není automatické a opět je potřeba o
něj požádat.
Doporučuji Vám tyto žádosti podat poštou
doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho
Úřadu práce s tím, že si schováte kopii s
potvrzením podání.
Dále zde mám ještě informace, pro ty, kteří používají, v automobilech značku s invalidním
vozíkem. Osoby se zdravotním postižením, které využívají parkování na vyhrazených
parkovacích místech, například u obchodních center, a mají ve vozidle značku s invalidním
vozíkem, si musejí tuto značku vyměnit nejpozději do 31. prosince letošního roku, aby mohly
parkovací místa využívat i od ledna 2013.
Změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo speciální označení s invalidním
vozíkem nahrazeno parkovacím průkazem.
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Výměna za parkovací průkaz se provádí na obecních úřadech obcí rozšířenou působností
(tedy na městských úřadech, které do konce roku 2011 vydávaly i průkazy ZTP a ZTP/P). K
výměně je nezbytné přinést průkaz ZTP nebo ZTP/P a fotografii o rozměru 35 x 45 mm, tedy
fotografii na pas či řidičský průkaz.

Zdroj: Olomouckýkraj
Pokud byste potřebovali získat o výše zmíněné i další problematice bližší informace, můžete
se na mě obrátit přímo do poradny.
Mail: poradna@trendvozickaru.cz Tel: 582 777 709 - Mobil: 732 430 321
Případně můžete přijít osobně do poradny a to v pondělí a čtvrtek mezi 08,00 – 12,00. A
ve středu 08,00 – 12,00 nebo 14,00 – 17,00
Martina Brožová

Info sociální rehabilitace

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
Promítáme: Vykoupení z věznice Shawshank
Kdy?: 28.11.2012 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Shawshank Redemption, The
Drama
USA, 1994, 142 min
Strach dělá z lidí vězně. Naděje jim dává křídla. Film natočený
podle novely Stephena Kinga. Strhující příběh o přátelství,
naději a moudrosti s velmi výraznými hereckými i
charakterovými osobnostmi. Andy Dufresne (Tim Robbins)
přichází do vězení v Shawshanku jako nový vězeň podezřelý z
vraždy. Spřátelí se s doživotně odsouzeným Redem (Morgan
Freeman) a společně se snaží přežít v nelidském prostředí
vězeňského systému. Odmítají upadnout do rezignace a
dodávají naději sobě i spoluvězňům. Film získal mnoho
ocenění filmové kritiky a díky svému hluboce humánnímu
poselství, skvělým hereckým výkonům a působivému
zpracování byl 7 x nominován na Oscara - za nejlepší film,
herce v hlavní roli (Morgan Freeman), nejlepší scénář, kameru,
hudbu, střih a zvuk.
(zdroj www.csfd.cz)
Promítáme: Běloruský sen (titulky)
Kdy?: 5. Prosince 2012 15:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
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BELARUSIAN DREAM
Ekaterina Kibalchich / Rusko / 2011 / 55 min
„Nejkrásnějším obdobím v naší zemi v posledních letech
byl podzim 2010,“ říká anonymní průvodce filmem a jeho
slova ilustruji záběry z volebních setkání nezávislých
prezidentských kandidátů.
Vypravěč společně s řadou dalších doufá, že první
svobodné volby po šestnácti letech ukončí
v Bělorusku autoritativní režim Alexandra Lukašenka.
Veškeré naděje, posílené předvolebními průzkumy, však ukončí vyhlášení volebních
výsledků. Lukašenko získává osmdesát procent hlasů, jeden z opozičních kandidátů je zbit a
unesen. Následně protesty proti zmanipulovanému hlasování vyústi v zatykání opozičních
politiků, jejich manželek, kolegů z předvolební kampaně i obyčejných demonstrantů. Film
nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální
propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožováni a vykonstruovaných procesů. Snímek je
však především poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se
vyplatí bojovat.
Bližší informace podává:
Mgr. Marie Pijáčková
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz , mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ze světa i domova.
Vlakem Leo expres zdarma na výlet do Prahy
Nová společnost LEO Express nám nabídla v rámci své propagace, že vypraví speciální vlak
Dobrého místa pro život do Prahy a zpět.
Den, který nám po dohodě nabídli, je
sobota 8. prosince. Kvůli řešení situace
ohledně dne zahájení provozu souprav
LEO Express však nemáme k dispozici časový harmonogram cesty. Předpokládá se ale
odjezd z Olomouce v dopoledních hodinách a návrat v podvečer. Jízda bude zdarma.
Martina Brožová
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Vyhlášena literární soutěž o internetu, telefonu a zdravotním postižení
Již devátým rokem se mohou autoři se zdravotním postižením zúčastnit literární soutěže
Internet a můj handicap. V prvních pěti ročnících bylo jejich úkolem ukázat, jak jim pomáhá
internet vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život. Od šestého ročníku
organizátor soutěže – BMI sdružení – rozšířil soutěž tematicky o možnost vyjádřit, jak
pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.
Na účastníky devátého ročníku literární soutěže čekají zajímavé ceny – mobilní telefon a
dvakrát USB modem s tříměsíčním bezplatným připojením k internetu od společnosti
Telefónica Czech Republic, tablet Megatech od společnosti 100MEGA Distribution, programy
Zoner Photo Studio od firmy ZONER software, třem soutěžícím vytiskne fotoobraz společnost
Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz), knihy věnuje nakladatelství Portál, další ceny budou
ještě upřesněny.
Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické
podobě nejpozději do 17. února 2013 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže
vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku
konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou
nejlepší příspěvky poskytnuty.
Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600
slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní
zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá
vypořádat se se zdravotním postižením. Při
hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni
textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže
nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v
předcházejících ročnících, jejich autoři se však
mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům
se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 16.
března 2013 v Kongresovém centru Praha, kam
budou pozváni všichni soutěžící. Zvláštní ceny udělí
časopisy Gong, Můžeš a Vozíčkář
Zdroj: helpnet.cz

Vozíčkář plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem
Když v roce 2006 tehdy čtyřicetiletý Heřman Volf z Prahy upadl na
lyžích, netušil, jak mu tato nehoda změní život. Usedl na invalidní
vozík. Musel se vyrovnat s handicapem, se zcela novým způsobem
života. Invalidní vozík mu ale také přinesl mnoho pozitivního. Rozhodl
se plnit sny nejen sobě, ale i ostatním lidem. Ve čtvrtek 11. 10. 2012
předal v divadle Archa dvaadvaceti dětem jejich vysněná přání. Akce
nazvaná „Večer splněných snů,“ byla zároveň oslavou zdárného
ukončení čtyři roky trvajícího projektu „Cesta za snem – Na handbiku,
křížem krážem Evropou“.
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V divadle Archa v Praze se sešly děti s postižením pohybového aparátu, a to ze všech koutů
České republiky, aby spolu s Heřmanem Volfem, handicapovaným amatérským sportovcem,
a Nadačním fondem Cesta bezpečí oslavili jejich velké společné vítězství. Vozíčkář Volf se
letos v létě vydal na 2076 km dlouhou cestu z Prahy za norské Oslo. Na svém kole s ručním
pohonem stanul po osmnácti dnech cesty na vrcholu nejvyšší hory jižního Norska
Gaustatoppen. Každá z jednotlivých etap byla věnována jednomu dítěti, za které cyklista
daný den jel. „Byla to neuvěřitelná zodpovědnost, ale také velmi silná motivace. I když jsem
byl někdy naprosto vyčerpaný, nemohl jsem se vzdát. Jel jsem za konkrétní dítě. To mě
drželo nad vodou“, popisuje své pocity z cesty Heřman Volf.
Hlavním bodem programu
slavnostního
večera,
organizovaným
agenturou
Roston a Nadací Úsměvy,
bylo tedy předávání dětských
přání. Ta byla mnohdy velmi
zajímavá. Například Jirka
Černohorský z Bolatic snil o
první dovolené u moře, Marek
Hrnčál z Košumberka toužil
založit s kamarády kapelu,
Hanička Silná z Opavy si
přála tandemové kolo a třeba
snem Marušky Večeřové bylo
strávit dva dny na Safari ve
Dvoře Králové se svou třídou.
Obdarovaných dětí bylo nakonec dvaadvacet místo původně plánovaných osmnácti. „Měli
jsme štěstí na výborné lidi, kteří se rozhodli pomáhat. Podařilo se nám sehnat sponzory i pro
děti, které se původně do finální osmnáctky nedostaly. Jsme rádi, že sny jsme nakonec
splnily všem přihlášeným dětem“, vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Cesta bezpečí Aurin
Nedbalová.
Organizátorům projektu Cesta za snem Heřmana Vofa se během uplynulých čtyř let podařilo
uspořádat čtyři velké cesty, do čtyř světových stran. O každé z cest vzniknul celovečerní
dokumentární film. Stejně tomu je i v případě letošní, severní mise. Film, kde se na pozadí
unikátního sportovního výkonu odehrají zajímavé momenty ze života zúčastněných dětí, by
měl světlo světa spatřit na konci tohoto roku. I přes to, že slavnostní „Večer splněných snů“
byl oficiálním ukončením projektu „Na handbiku křížem krážem Evropou,“ neznamená to, že
tím končí i aktivity Heřmana Volfa. Naopak. Vozíčkář, spolu se svým produkčním týmem, má
již dnes spoustu nápadů a plánů do příštích let. Jak totiž sám s oblibou říká: „Cesty za sny
nikdy nekončí!“ Více informací naleznete na www.cestazasnem.cz a na facefooku
www.facebook.com/Cesta.za.snem.
Inzerát
Prodám speciální otočnou sedačku pro vozy Škoda Felicia.
Vybavena je tříbodovým pásem. V případě zajmu zde kontakt:
Jiří Kukuczka mail: kukuczka@trendvozickaru.cz, mobil:
737 180 080

-7-

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Janáková Lenka, Schmucková Šárka, Brožová Martina.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová a Anička Koziolová.
Datum vydání: 15.10. 2012 - Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: koutny@trendvozickaru.cz
doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku

Uzávěrka příštího čísla 12/2012 : neděle 9.12. 2012 

Zpravodaj Trendy do e-mailu, aneb pomozte nám šetřit
Představenstvo Spolku na svém květnovém jednání řešilo mimo jiné také otázku možných úspor.
Trend vozíčkářů vydává a rozesílá každý měsíc nové číslo svého interního zpravodaje s názvem
Trendy, který právě čtete. Obvykle se tiskne v počtu 90 kusů, z toho polovinu roznáší naše
pracovnice do schránek těm členům
a uživatelům, kteří bydlí v jižní části
Olomouce. Druhá polovina výtisků
pak odchází k vám čitatelům poštou.
Tisk jednoho čísla vyjde podle
rozsahu asi na 5 Kč (papír, toner,
energie), při zasílání poštou dále
platíme obálku (1 Kč) a poštovné (14 Kč). Celkem tedy vyjde zaslání jednoho čísla na cca 20 Kč. Při
40 rozesílaných zpravodajích a 11 číslech ročně se dostáváme k částce 8 800 Kč/rok. Ta částka není
nijak vysoká v poměru k celkovým nákladům Spolku.
Přesto se šetřit má od maličkostí, a proto vás vyzývám ke zvážení, jestli chcete i nadále dostávat
zpravodaj Trendy všichni v tištěné podobě. Kdo běžně pracuje s počítačem, čte elektronickou poštu,
může si časopis přečíst buďto na www.trendvozickaru.cz nebo jej dostat přímo do pošty e-mailem.
Kdo z vás nahlásí svoji e-mailovou adresu na kancelar@trendvozickaru.cz, může si zpravodaj
pravidelně přečíst ve svém e-poště a pokud uvede, že nepotřebuje tištěnou formu, pomůže ušetřit
ročně 220 nebo 55 Kč podle toho, jestli mu dosud zpravodaj posíláme nebo dáváme přímo do
schránky.
I nadále budeme Trendy tisknout a rozesílat všem, kteří s počítačem nepracují, nebo jím z nějakého
důvodu elektronická forma nevyhovuje.
Milan Langer

Křížovka o ceny. Tajenku vánoční křížovky posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (9.12.
2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 776 576 555, případně
osobně v Trendu na Lužické. Výherce tentokrát nemáme. Došli pouhé dvě odpovědi, tudíž
losovat tři ceny nemá smysl. Zkuste se aktivněji zapojit, budeme jen rádi. Děkujeme.

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

