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Úvodní slovo 

 

Ahoj Trenďáci, 

apríl si opravdu venku dělá co chce, ale nás to neodradí 
abychom Vám opět nepřinesli várku zajímavého čtení. Máme pro 
vás jednu exklusivní pozvánku na akci, která tu již dlouho nebyla. 
Přijede za námi host až z exotických dálek (více uvnitř čísla). 
Jsou tu u pozvánky na další akce, jako třeba arteterapie, 
oblíbený filmový klub nebo třeba malování „mozkem“. 
Strašidelné? Ale velmi zajímavé a lákavé. Info ze sociální 
poradny i z Trendu samotného. Máme tu i dvě rozloučení. Jedno 
s Terezkou Skoupilovou a druhé s rubrikou „oslaďme si život 
prací“. No a na závěr fotoreportáž z APA karnevalu a pár plakátů. 
Příjemné jarní počtení přeje za redakci 

Michal Koutný 

 

Dny ZASUKOVANÝCH TKANIČEK 

Milí členové Spolku Trend vozíčkářů. Po delší odmlce Vás zvu na tradiční sbírku a dovolím si 
několik informací. 

Jarní část sbírky Zasukované tkaničky proběhne ve středu a čtvrtek, 23. a 24. května 2012. 
Letošní ročník je jubilejní – již desátý. Nedílnou součástí bude i 
hudební program na Horním náměstí v Olomouci, od 13. do cca 18 
hodin. Vystoupí hudební skupiny Dětského domova v Olomouci, Fan 
Tajm, Amitos, Přátelé a tradičně Jumping Drums. Vystoupení 
proběhne jen v případě příznivého počasí. Všechny Vás co 
nejsrdečněji zvu – přijďte podpořit svou přítomností účinkující a 
sbírku. 

Také se obracím na tradiční opory z Vašich řad, zda by opět aktivně 
pomohli s pokladničkami. Pokud se někdo další přidá podle svých možností, budeme velmi 
rádi. Dobrovolníci ať se laskavě přihlásí Evženu Hlaváčkovi na hlavaček@trendvozickaru.cz 
nebo na mobil 731 501 389. Na tomto místě velmi rád opět děkuji manželům Novákovým, 
kteří zasukovali téměř všech 20.000 párů tkaniček. DĚKUJEME. 

Na hojnou účast se těší Váš Evžen Hlaváček 

Č. 4 / 2012 IX. 

ROČNÍK 
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Setkání se zahraničním hostem „Večer s duchovním mistrem“ Master Thu-Hien 

S potěšením zveme uživatele služeb, členy a zaměstnance Trendu vozíčkářů na přednášku s 
tématem "Spiritualita v nové éře evoluce lidstva a léčení pomocí spirituálních schopností ". 

Trend vozíčkářů navštíví paní Thu-Hien, 
která přicestovala do České republiky z Peru 
v Jižní Americe. Překládat z angličtiny bude 
po celé setkání Martin Hlaváček, který 
setkání zprostředkoval. 

Program: 

Meditace 

Není nutná znalost žádné meditační techniky ani zaujmutí nějaké speciální "meditační 
pozice". Přítomnost duchovního mistra čistí a povznáší energii v místnosti, takže stav 
meditace přichází přirozeně bez nutnosti jakéhokoli úsilí nebo technik. Tato meditace 
pomáhá odstranit stres a přináší pocit hlubokého vnitřního klidu. 

Ukázka léčení pomocí spirituální energie 

Praktická ukázka léčení fyzických nebo emocionálních problémů na zájemcích z řad publika. 

Toning 

Toning je vysoce účinná spirituální technika založená na využití zvukových frekvencí. Master 
Thu-Hien vytváří prostřednictvím svého hlasu speciální vibrace odpovídající frekvencím z 
vyšších duchovních sfér. Tyto zvuky čistí a „ladí“ energie lidského těla, otevírají brány do 
duchovního světa a spojují lidi s jejich nejinternějším centrem, což může vést k 
transcendetálním zkušenostem jako pocity štěstí, blaženosti a v některých případech i k 
mystickým vizím. 

Zpěv v jazyku andělů Andělé – nejčistší spirituální bytosti – zpívají prostřednictvím hlasu 
duchovního mistra v jejich vlastním jazyku, který pochází z jiné dimenze. Tato posvátná 
hudba obklopuje lidi láskou a čistí, otevírá a utěšuje jejich srdce. 

Odpovědi na otázky 

Otázky mohou být i anonymní a nemusí se vztahovat pouze k 
předmětu přednášky. Může jít o praktické otázky týkající se 
konkrétních životních situací i obecné otázky související s 
duchovním i fyzickým světem. Otázky jsou někdy odpovězeny 
dříve, než jsou položeny a lidé jsou překvapeni, co se sami o sobě 
dozví od člověka, kterého vidí poprvé v životě. Odpovědi přicházejí 
prostřednictvím duchovního mistra za asistence vyšší inteligence s 
nepředstavitelně širší perspektivou, proto lidé mohou dosáhnout 
vyšší úrovně porozumění a poznání pravdy.  

Master Thu-Hien 

Master Thu-Hien je duchovní učitelka a léčitelka na velmi pokročilé úrovni. 



- 3 - 
 

V průběhu života ji bylo řečeno mnoha vizionáři, že je duchovní mistr, který představuje 
energie nové éry lidské evoluce, a je zde aby oslovila masy s posvátnou misí pozvednout 
duchovní vědomí. Tomuto poslání se intensivně věnuje poskytováním přednášek, léčitelskou 
prací a dobročinnými aktivitami po celém světě. 

Většina pokročilých technik ji byla předána přímo z vyšších duchovních sfér, které jsou vždy 
přitomny při její práci, vedou ji a povznáší její energii. Proto její učení a léčení může být 
prováděno na nejhlubší úrovni lidské duše a má potenciál měnit lidské životy. 

Master Thu-Hien se narodila ve Vietnamu v roce 1970 za války americkému vojákovi a ženě 
vietnamského původu. Byla vychována v USA. V roce 2012 se přesunula do Peru aby byla v 
blízkosti posvátného horského pásu And, který se stává jedním z nejvýznamnějších center 
spirituální energie na Zemi. 

Kdy: středa 9.8. 2012 v 18:00 

Kde: učebna Trendu vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc-Povel 

Pro zájemce: Učebna Trendu vozíčkářů je kapacitně omezena, prosíme, aby se zájemci 
přihlásili Míše Hladišové na tel. 775 974 455, 585 754 924 nebo přes email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz 

V případě, že bude kapacita učebny naplněna, budou mít přednost lidé se zdravotním 
postižením a jejich doprovod. Rozhodující je datum a čas přihlášení. 

Více info o paní Thu-Hien www.angelicscarrylight.com (webové stránky jsou v angličtině). 

Těšíme sena Vaši návštěvu a přejeme nevšední zážitek. 

Šárka Schmucková 

 

Pozvánka na cvičení aneb Jarní kondička s Centrem Pohybu Olomouc 

V Olomouci v Hodolanech, na ulici 
Farského 2 (Husův sbor) najdete 
nedlouho otevřenou tělocvičnu a 
posilovnu s bezbariérovým vstupem. 
Paní Lenka Fasnerová, zakladatelka ji 
koncipovala tak, aby vyhovovala 
zejména zdravotně znevýhodněným, 

seniorům a rodinám s dětmi. Věnovat se vám budou kvalifikovaní trenéři a najdete zde hned 
několik možností sportovního náčiní přímo pro osoby na invalidním vozíku. 

V pátek, kdy není příliš mnoho kurzů, využijeme laskavou nabídku a půjdeme si vše 
prohlédnout a vyzkoušet a to: 20.4. 2012 v 15.30 hodin vzhledem k omezenému počtu míst 
v bezbariérové městské dopravě se budeme „srážet“ až na místě. Nejlépe se tam dostanete 
bezbariérovou tramvají č. 4 z Hlavního nádraží na zastávku Husův sbor. 

Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz 
u Míši Hladišové. 
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Pozvání na čaj 

Vzhledem k velkému úspěchu, navazujícímu, jak na program dne otevřených dveří u nás v 
organizaci, tak na následnou Čajovnu v čajovně, se pod patronátem paní Schmidové opět 
sejdeme v bezbariérové čajovně Wabi.  

Přijďte si i vy vychutnat relaxační a hloubavou 
atmosféru klenutých prostor, zdobených koberci a 
polštářky i vůni exotických čajů i pochutin. 
Společnost bude příjemná, navíc se dozvíte opět 
spoustu zajímavostí ze záhadného světa čínské 
medicíny, léčivých nálevů a rostlin a také relaxační 
techniky rozvineme tak, abychom se na jaře cítili 
jako znovuzrození. V čajovně je i možnost zapůjčit si 
různorodou literaturu a společenské hry. 

Setkání se uskuteční netradičně v úterý 24.4.2012 od 15.30 hodin a setkávat se budeme v 
tento čas  před galerií u Mloka v Lafayetově ulici (po pravé straně směr Dolní náměstí). 

Více informací tradičně na čísle 777 974 455 nebo na volnocasovky@trendvozickaru.cz 
u Míši Hladišové. 

 

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 

Pod tímto netradičním názvem se skrývá nabídka pro 
uživatele služeb a členy Trendu vozíčkářů, kteří se chtějí 
naučit kreslit tužkou portréty pomocí speciální zábavné 
techniky a pod vedením zkušené lektorky Ing. Petry 
Ševčíkové.  

Kurzy kreslení jsou intenzivní víkendové. Kurz zahrnuje 4x4 
hodin výuky a veškeré materiální zabezpečení. 

Kdy: 2 poslední víkendy v květnu 2012 (dny a čas bude upřesněn přímo s účastníky) 
Kde: v učebně Trendu vozíčkářů na Lužická 7 v Olomouci 

S sebou: pohodlné oblečení, velkou svačinu a pití, dobrou náladu a chuť do práce, zvětšenou 
fotografii na formát A4(černobíle) obličeje, který budete chtít kreslit (třetí a čtvrtý den kurzu), 
ostatní potřeby dostanete na kurzu 

Výběr a úprava fotografií: Doporučujeme vybrat kvalitní fotografii obličeje. Dobré jsou např. 
občankové fotografie, neztrácí na kvalitě ani po zvětšení. Rozhodně nepoužívejte výřezy ze 
skupinkových fotografií nebo fotografií typu postavička a krajina v pozadí. Důležitý je detail 
obličeje, zřetelný, nerozmazaný i po zvětšení. 

Kvalitní předloha = pěkný obrázek. Pokud máte zájem, můžeme Vám ještě před kurzem s 
výběrem a úpravou pomoci.  
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Co se s námi naučíte: 

Naučíte se pomocí jednoduchých výtvarných a pohybových technik zapojit a aktivně využívat  
pravou mozkovou hemisféru, kde máme všichni uloženu tvořivost a emoce. Pravá hemisféra 
nezná logiku, systém, strach a není omezena časem. Na to máme tu levou. Kurz je o 
propojení a spolupráci obou hemisfér a snaze dostat je tak do rovnováhy. Dochází k 
uvolňování podvědomých bloků způsobených negativní kritikou. 

Přesvědčíte se, že schopnost kreslit máme všichni vrozenou, jen ji zapomínáme používat. 
Umíte kreslit. Když vidíte, umíte i kreslit. Kreslení je jednoduché, přirozené a zábavné. Stejně 
jako jiné dovednosti vyžaduje touhu učit se, soustředěnou pozornost a praxi. Učení kresby je 
nejlepším nástrojem pro zbystření naší schopnosti vidět a tvořit. 

Absolventi kurzu svedou nakreslit věrný portrét, ale hlavně pochopí jak je důležité správné 
využívání pravé a levé mozkové hemisféry k dosažení pozitivních výsledků. Kurz Vám otevře 
nový pohled na situace v životě. Budete citlivěji vnímat své okolí a se znovuobjeveným 
tvůrčím potenciálem sebevědomě přistupovat k práci či studiu. 

Kurz je určen všem od 10 do 100 let. Budete příjemně relaxovat a pracovat na sobě, 
aby jste lépe poznali sami sebe. Budete překvapeni. 

S nabídkou kurzu nás oslovila paní Gazdová z Dobrého místa pro život. Celkově bude 8-
člená skupinka účastníků, z toho 4 místa jsou určena pro zájemce z Trendu. 2 zájemci dorazí 
ze SPOLU a 2 z Dětského domova. Pokud nenaplníme 4 místa z našich řad, nabídne paní 
Gazdová volné místo zájemcům z jiných organizací, takže neváhejte a na tuto zajímavou 
aktivitu se přihlaste.  

Kurzy jsou běžně dostupné, ale také zpoplatněné, takže využijte tuhle jedinečnou nabídku 
účasti bez poplatku. 

Přihlášky na kurz přijímá Míša Hladišová z Trendu na tel čísle 585 754 924, 777 974 455, 
emailu: volnocasovky@trendvozickaru.cz, která s Vámi bude posléze domlouvat 
konkrétní termíny a zprostředkuje pomoc s výběrem obrázků. 

Těšíme se na Vás  

Šárka Schmucková 
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Info sociální rehbilitace 

Sociální rehabilitace Trendu vozíčkářů 

Vás zve na Arteterapeutické setkání 

Kurz je určen pro osoby s fyzickým handicapem nebo 

fyzickým handicapem v kombinaci s jiným zdravotním 

handicapem.  

KDY? v pondělí 16.4.2012   9:00-12:00 

KDE? Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

VSTUPNÉ: pro uživatele sociální rehabilitace zdarma 

Další setkání s arteterapeutkou Izabelou Machútovou je zaměřeno na rozvíjení tvořivosti, 

podpora jemné motoriky a pozornosti. Během dopoledního kurzu také naberete novou energii 

pro další slunečné dny  

Svou účast, prosím, potvrďte do čtvrtka 12.4.2012 mailem, osobně či telefonicky sociálním 

pracovnicím služby Sociální rehabilitace, protože v případě malého zájmu se kurz konat 

nebude. Děkujeme. 

Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz  mobil: 734 442 040, tel.: 585 431 012; 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB  

Promítáme: Na stupních vítězů  

Kdy?: čtvrtek 19.4.2012 15:30 

Kde?: učebna v Trendu vozíčkářů Olomouc 

Vstup: ZDARMA 

Herbstgold/Německo / Rakousko, 2010, 94 min 

Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve 

skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském 

Lahti. Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné 

kondice je možné uchovat ve starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, 

který ve volném čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 

93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do 

výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Příprava na mistrovství i samotné závody, při nichž 

nechybí nervozita, ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. 

Snímek nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší výzvou pokoření 

světového rekordu, ale jejich věk. Přesto doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o 

stupínek lepší. (Zdroj www.jedensvet.cz) 
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Bližší informace: Mgr. Marie Pijáčková, soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz,  

mobil: 734 442 040, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

Sociální rehabilitace Vás zve na kurz Umění hospodařit s penězi 

Kurz je určen osoby se zdravotním postižením a koná se v PC 

učebně u nás v organizaci – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, 

Lužická 7. 

Cena: pro uživatele sociální rehabilitace Spolku Trend vozíčkářů 
ZDARMA (pro ostatní účastníky se cena odvíjí dle počtu 
přihlášených osob) 

23.4.2012               10:00-13:00  

Téma: Exekuce 

  práva a povinnosti 

  průběh exekuce 

  rozhodčí řízení 

  jak se bránit proti exekuci 

         

Zájemci na kurz se hlaste sociálním pracovnicím sociální rehabilitace do 22.3.2012!!!!! 

Kontakt: soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz  mobil: 734 442 040  

 

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

 
 

Sociálně-právní poradna informuje 

 

Posuzování stupně závislosti pro přiznání příspěvku na péči  

V tomto článku se opět vrátím k příspěvku na péči. Budu se věnovat v těchto několika řádcích 
jednotlivým oblastem, dle kterých je nově stupeň závislosti posuzován. Od ledna 1/1/2012 
dochází k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro účely 
přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. 
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví) posudkoví lékaři popisují jen 
10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže 
zvládnout základní životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech 
zdravotní stav se posuzuje v těchto 10 základních životních potřebách: 

• mobilita 

• orientace 

• komunikace 

mailto:soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz
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• stravování 

• oblékání a obouvání 

• tělesná hygiena 

• výkon fyziologické potřeby 

• péče o zdraví 

• osobní aktivity 

• péče o domácnost 

 

Nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zajišťuje objektivnější 
a spravedlivější posuzování zdravotního stavu osoby a zároveň tak vylučuje činnosti 
posuzované duplicitně, dále snižuje administrativní zátěž posuzovaných osob a v neposlední 
řadě také zajišťuje kontinuitu posuzování stupně závislosti i kontinuitu dávkového řešení nový 
systém také zabezpečuje potřeby dětí se zdravotním postižením jedním příspěvkem na péči 
dosavadní model čtyř stupňů závislosti zůstal zachován, pouze se stanovily nové podmínky 
pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů 
závislosti, přičemž platí, že s počtem stupňů klesá samostatnost klienta a stoupá jeho 
závislost na systému nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a 
stupně závislosti přináší možnost víceúčelového využití posudku i pro účely poskytování 
příspěvku na mobilitu, pokud bude uznána závislost v oblasti mobility a orientace. 
Posuzování zdravotního stavu v praxi sociální pracovníci Úřadu práce ČR, provádějí sociální 
šetření v přirozeném prostředí žadatele o příspěvek sociální pracovník zkoumá, do jaké míry 
je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života. 

Zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě 
žádosti kontaktního pracoviště ÚP ČR. 

Při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho funkční 
dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby na základě nálezů praktického i 
odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního vyšetření, lékař LPS 
příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podklady vyhodnotí a vypracuje 
zdravotní posudek o stupni závislosti. 

Pokud byste chtěli získat další informace a to nejen 
v oblasti příspěvku na péči, můžete se na mě obrátit 
přímo do poradny. 

Tel: 582 777 709 Mobil: 732 430 321 Mail: 
poradna@trendvozickaru.cz  

Případně 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 

 

 

mailto:poradna@trendvozickaru.cz
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Info z Trendu 

Účetnictví Trendu povede externí firma UDP Olomouc. 

Od března letošního roku vede účetnictví Spolku „Účetní a daňová kancelář Ing. Kvapila“. 
Důvodů pro vedení účetnictví externí firmou je několik. Mezi hlavní výhody patří nižší náklady 
za vedení účetnictví a dále účetní firma přebírá veškerou odpovědnost za správnost vedení 
účetnictví. A jelikož Trend poslední dobou bojuje s prostory, uvolnilo se nám tímto jedno 
pracovní místo. 

Pro zaměstnance a klienty Spolku se touto změnou nic nemění. Úřední hodiny budou jako 
doposud v pondělí, středu a čtvrtek od 9,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00 hod. Faktury klientům 
bude vystavovat a pokladnu vést pí. Marcela Koupilová. Taktéž bude na požádání vystavovat 
různá potvrzení pro zaměstnance. Můžete se na ni obracet s dotazy týkající se vyúčtování 
služby, apod. Kontakty na paní Koupilovou – tel: 582 777 705, 734 310 535, e-
mail:koupilova@trendvozickaru.cz. 

Budeme se snažit, aby tato změna nenarušila zaběhnutý chod Spolku.  

Alena Ivanová - ředitelka 

 

 
Rozloučení 
 

Jak již někteří z vás zaslechli, nová pracovní příležitost mě od 1. 
května zavane do rodného Prostějova, tudíž ukončím práci 
koordinátora osobní asistence v Trendu. 
Chtěla bych se tímto s vámi všemi rozloučit a poděkovat za 
spoustu zážitků a zkušeností, které jen tak nezmizí ;o) 
Jelikož neuteču na druhý konec světa, ale pouze „za kopec“, 
můžete mě kdykoli zkontaktovat, popř. udělat si výlet do této 
hanácké metropole plné nevšedních zážitků ;o))) (pro méně 
odvážné zanechávám svůj soukromý e-mail: 
T.Skoupilova@seznam.cz, kdyby bylo čehokoli potřeba :o). 
Cca do konce dubna bych měla být ještě v práci k dispozici (pokud 
nebudu poslední dubnový týden čerpat dovolenou). Proto, pokud 
byste potřebovali s čímkoli pomoci či cokoli dořešit, co nejdříve se 
ozvěte. Mějte se krásně,  
Terka Skoupilová, (ex)koordinátorka OA 
 
 
INZERÁT: 
 
Prodáme zánovní elektrický vozík QUICKIE RUMBA. Zůstal 
nám po tatínkovy a tak jej prodáme vážnému zájemci. Byl 
zakoupen v roce 2007 (cena 99.000,- Kč). Cena by byla kolem 
30.000,- Kč, ale samozřejmě je i k jednání. 
 
Zájemci mohou volat: 
p. Odložilová - 606 594 389 
p.Dostálová - 777 078 636 
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Projekt „Oslaďme si život prací“ – souhrnné informace 

 

Dobrý den, milí čtenáři.  
 
Celkem pravidelně jsme v našem zpravodaji informovali o probíhajícím projektu „Oslaďme si 
život prací“. Nyní přinášíme souhrnné – závěrečné - informace, neboť projekt byl úspěšně 
ukončen ke dni 29. 2. 2012. Během dvouletého trvání projektu jsme se zaměřili na pomoc 
osobám se zdravotním postižením v podpoře jejich nezávislosti, samostatnosti a rozvoji 
specifických dovedností a vybudování cvičného pracoviště call centra.  
13. 2. 2012 jsme zorganizovali závěrečný workshop, kde jsme prezentovali dosažené 
výsledky při realizaci projektu a dosavadní činnost call centra. Proběhlo zhodnocení projektu, 
byla zdůrazněna provázanost jednotlivých aktivit a komplexnost projektu, role podpory 
Evropského sociálno fondu a také jsme předali naše zkušenosti se zaměstnáváním osob se 
zdravotním postižením. Na závěr proběhla prezentace naší vize, jak udržet činnost call centra 
po skončení projektu. Se svými prezentacemi vystoupili také poslankyně Parlamentu ČR 
MUDr. Jitka Chalánková, která v průběhu workshopu odpovídala na dotazy účastníků a 
poskytla jim aktuální informace k sociální reformě 2012, dále vystoupil poradce NRZP ČR pro 
Olomoucký kraj Mgr. Martin Škurek a za Úřad práce v Olomouci Mgr. Olga Pacáková, která 
se věnovala tématu aktivní politiky. Workshop byl koncipován do jednotlivých bloků a po 
každé prezentaci následovala diskuse přednášejících a účastníků k jednotlivým tématům. 
  

Během dvouletého období trvání projektu (1. 
3. 2010 – 29. 2. 2012) jsme podpořili celkem 
25 osob se zdravotním postižením. Na 
počátku proběhly individuální pohovory se 
sociálními pracovníky, kdy účastníci zjistili 
možnosti zapojení se do projektu a účasti na 
různých vzdělávacích akcích, či získání 
pracovního místa na cvičném pracovišti. 
Zde jsme po dobu realizace postupně 
umístili 17 osob se ZP – 4 muže a 13 žen. 
Call centrum vzniklo ke konci roku 2010, kdy 
jsme zahájili zkušební provoz s několika 
operátory, v průběhu roku 2011 jsme 
obsadili všechna místa – tzn. 8 nově 

vzniklých pracovních míst (v přepočtu na celé úvazky). Navázali jsme prvotní spolupráci s 
několika firmami, které nám umožnily získat pilotní projekty a drobné zakázky, jako bylo 
navolávání schůzek pro obchodní zástupce, drobný průzkum nebo propagace výrobků a 
služeb. Jedním z produktů v call centru je také vlastní produkt, kdy operátoři tvoří databázi 
potenciálních zadavatelů služeb Spolku a formou mailingu nebo telefonické komunikace 
zjišťují zájem o služby call centra nebo digitalizace.  
 
Při realizaci jednotlivých aktivit se nám osvědčilo vést skupinovou podporu v oddělených 
rovinách pro účastníky projektu, kteří byli v programu sociální rehabilitace a samostatně pro 
účastníky, kterým bylo nabídnuto zaměstnání na cvičném pracovišti. Důvodem byly rozdílné 
potřeby a úroveň znalostí účastníků. Obecně jsme se u všech zaměřili na rozvoj osobnosti, 
rozvoj prezentačních dovedností, na zdokonalení počítačových schopností, dále jsme nabídli 
rozmanitou škálu všeobecných vzdělávacích, komunikačních a relaxačních setkání, mimo 
jiné i možnost získat přehled o různých finančních produktech, jak řídit svůj rozpočet, 
základní principy hospodaření. V rámci volnočasových aktivit jsme pořádali různá 
společensky zaměřená setkání, přednášky, promítání filmů, možnost sportovního vyžití a na 
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relaxačních setkáních výrobu drobných předmětů. Z těchto kurzů jsme získali celkem 72 
úspěšných absolventů, kteří získali osvědčení. 
 
Přínos projektu vidíme ve dvou rovinách, kdy účastníci prošli různými školeními, kurzy a 
aktivitami a byli rovněž umístěni na pracovišti call centra a získali tak možnost zdokonalit se v 
komunikačních dovednostech, v používání PC a moderní techniky, získali pracovní návyky, 
zapojili se do společenského života a díky mzdě se jim zvýšila kvalita jejich životní úrovně. 
 
Druhou rovinu projektu vidíme v přínosu pro pracovníky projektového týmu, kteří po dobu 
trvání projektu získávali potřebné dovednosti a znalosti pro práci při zapojování osob i s 
těžkým zdravotním postižením do pracovního procesu. Takto získané zkušenosti si tým 
pracovníků přenesl i do své další práce, neboť osoby se ZP jsou specifická skupina a je 
potřeba přistupovat ke každému individuálně. Pracovníci také měli možnost navázat kontakt 
se spoustou potenciálních zaměstnavatelů a zjistit jejich postoj k problematice zaměstnávání 
osob se ZP a možnosti jejich pracovního uplatnění v Olomouckém kraji. 
 
Po skončení podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost plánujeme 
postupně přejít z cvičného pracoviště na podnikatelskou aktivitu – do komerčního prostředí. 
To znamená jednat s podnikateli o možnostech spolupráce využití služeb našeho call centra 
pro jejich potřeby. Nabídku našich služeb najdete na webových stránkách v sekci sociální 
podnikání. 
 
Iveta Macháčková – sociální pracovník call centra 
 
 
 
 
 
Projekt „Oslaďme si život prací“ je financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost“ z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR.  
 
 

Co bychom rádi v dopravě v Olomouci 

 
Došla mi nabídka od člena dopravní komise Magistrátu města 
Olomouce, že chtějí zpracovat dlouhodobý výhled dopravní situace 
ve městě. Jedním z témat je Bezbariérová Olomouc a její součástí, 
která komisi zajímá, je přeprava lidí v důchodovém věku a na 
vozíku do nemocnic apod., jak by měla vypadat doprava v 
Olomouci za několik let. 
Můžeme jim k tomu poskytnout nějaké náměty a přání, požadavky, 
prostě všechno, co nás trápí, co bychom chtěli zlepšit apod.  
Proto neváhejte, popusťte uzdu fantazii a pište. Vaše postřehy a 
náměty mi pošlete na adresu: langer@trendvozickaru.cz, nebo 
nechte v kanceláři na Lužické u Milušky Březinové nejpozději do 
konce dubna. 
Pokusím se z toho vytvořit nějaký materiál pro dopravní komisi a případně i něco podstrčíme 
stranám před krajskými volbami. 
Na nápady se těší  
 
Milan Langer 
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Vaše okénko

 
APA karneval 2012 

Podle románu Julese Verna se dá cesta kolem světa stihnout za 80 dní. Věřte však, že k 
tomu bohatě stačí i několik málo hodin a ještě se u toho skvěle bavit. Jako důkaz svědčí 
báječný večer při tradičním APA karnevalu, který se uskutečnil koncem března v RCO v 
Olomouci a to pod tématem “roztančíme celý svět“. Ono stihnout za jeden večer si 
zatancovat s černoškou nebo řeckou bohyní, dát si panáka s bratom Slovákom a vyměnit si 
srdečné pozdravy ze Skotem, dá zabrat, ale stojí to za to. Všichni se náramně bavili (ono při 
vypalovačkách, které hrála kapela Pavla Helána, to ani jinak nešlo). Na parketu bylo úplně 
jedno, jestli jste černý, bílý, žid, arab nebo bůhví co ještě. Atmosféra tohohle karnevalu každý 
rok je výjimečná v jedné věci. Kluci a holky z APY se chtějí bavit a věřte mi, že to dokážou 
pořádně. Patří jim dík za to, že mezi sebe berou jako rovného kohokoli. Tak příští rok se 
budeme těšit na další řádění s Apači  

Michal „Skoťák“ Koutný 
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Lukostřelba V Brně 

17.3. 2012 se v Brně uskutečnili halové lukostřelecké 
závody na Kociánce, mistrovství České republiky 
jednotlivců a družstev SPASTIC HANDICAP.  

V kategorii začátečníků bylo jen 5 
účastníků, Tuto kategorii jsem vyhrál s 
celkovým součtem 489 bodů. Střílelo 
se na vzdálenost 10m. 

Mistrovství bylo otevřené i pro SPASTIC HANDICAP i pro organizaci 
Česká Asociace tělesně hendikepovaných sportovců, byl jsem tam já a 
ještě dva kolegové. 

Rád bych napsal, že i v Olomouci je oddíl lukostřelby Akademik sport 
centrum UP pod vedením Mgr. Tomáše Valenty a tam trénuji. Pojeďte si 
to vyzkoušet také ;-) 

Jenda Hroch 

 

 
   

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla 5/2012 : neděle 6.5. 2012   

A na závěr tradiční křížovka o ceny. Opět se vracíme ke třem cenám. Tajenku křížovky posílejte do 

konce uzávěrky zpravodaje (6.5. 2012) na mail koutny@trendvozickaru.cz nebo sms na číslo 

776 576 555 případně osobně v Trendu na Lužické u Míši Hladišové. Hlavní cenu získává: 

Michaela Šimečková, pánskou cenu: Marek Schmid a dámskou cenu: Bohuslava Sokolová. 

Gratulujeme. Ceny si můžete vyzvednout u Míši Hladišové na Trendu.  

          

Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Hladišová Michaela, Schmucková Šárka, Macháčková Iveta, 
Brožová Martina, Ivanová Alena, Langer Milan, Skoupilová Tereza, Hlaváček Evžen, Hroch Jan. 

Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 776 576 555 

Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová a Anička Koziolová. 

Datum vydání: 12.4. 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 

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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